
  

Số 69 + 70 Ngày 27 tháng 12 năm 2021 

 MỤC LỤC  
   

   

  VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT  

 HỘI ðỒNG NHÂN DÂN TỈNH 
Trang 

10-12-2021 Nghị quyết số 33/2021/NQ-HðND quy ñịnh về các nguyên tắc, 
tiêu chí và ñịnh mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách 
ñịa phương năm 2022. 

03 

10-12-2021 Nghị quyết số 34/2021/NQ-HðND phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ 
chi và tỷ lệ phân chia ngân sách giữa các cấp chính quyền 
ñịa phương tỉnh Thừa Thiên Huế giai ñoạn 2022 - 2025. 

18 

10-12-2021 Nghị quyết số 35/2021/NQ-HðND quy ñịnh mức thu, chế ñộ 
thu, nộp, quản lý và sử dụng phí ñăng ký giao dịch bảo ñảm bằng 
quyền sử dụng ñất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với ñất 
trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 

36 

10-12-2021 Nghị quyết số 36/2021/NQ-HðND quy ñịnh chế ñộ thu, nộp, 
quản lý và sử dụng phí tham quan di tích lịch sử văn hóa Huế 
thuộc quần thể di tích Cố ñô Huế. 

40 

10-12-2021 Nghị quyết số 37/2021/NQ-HðND ñiều chỉnh và ñặt tên ñường 
tại thành phố Huế, ñợt X năm 2021. 

42 

10-12-2021 Nghị quyết số 38/2021/NQ-HðND sửa ñổi Nghị quyết số 
13/2019/NQ-HðND ngày 19 tháng 8 năm 2019 của Hội ñồng 
nhân dân tỉnh quy ñịnh chính sách hỗ trợ ñối với cán bộ, công 
chức, viên chức, người hoạt ñộng không chuyên trách cấp xã dôi 
dư do sắp xếp ñơn vị hành chính và thực hiện Nghị ñịnh số 
34/2019/Nð-CP của Chính phủ. 

53 

                         Tỉnh Thừa Thiên Huế 



02 CÔNG BÁO/Số 69+70/Ngày 27-12-2021

10-12-2021 Nghị quyết số 39/2021/NQ-HðND quy ñịnh việc xử lý các cơ sở 
không bảo ñảm yêu cầu về phòng cháy và chữa cháy trên ñịa bàn 
tỉnh Thừa Thiên Huế ñược ñưa vào sử dụng trước ngày Luật 
Phòng cháy và chữa cháy năm 2001 có hiệu lực. 

55 

10-12-2021 Nghị quyết số 40/2021/NQ-HðND quy ñịnh về diện tích nhà ở 
tối thiểu ñể ñăng ký thường trú tại chỗ ở hợp pháp do thuê, 
mượn, ở nhờ trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 

65 

11-12-2021 Nghị quyết số 41/2021/NQ-HðND về kế hoạch phát triển 
kinh tế - xã hội năm 2022. 

67 

  VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC  

 ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH  

15-12-2021 Quyết ñịnh số 3286/Qð-UBND về việc phân công công tác của 
Chủ tịch và các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế, 
nhiệm kỳ 2021 - 2026. 

72 

 



CÔNG BÁO/Số 69+70/Ngày 27-12-2021 03

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: 33/2021/NQ-HðND Thừa Thiên Huế, ngày 10 tháng 12 năm 2021 

 
 

NGHỊ QUYẾT 
Quy ñịnh về các nguyên tắc, tiêu chí và ñịnh mức phân bổ  
dự toán chi thường xuyên ngân sách ñịa phương năm 2022 

 
 

HỘI ðỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 
KHÓA VIII, KỲ HỌP LẦN THỨ 3 

 

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

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

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

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

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

Căn cứ Nghị ñịnh số 163/2016/Nð-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ 
quy ñịnh chi tiết thi hành một số ñiều của Luật Ngân sách nhà nước; 

Căn cứ Nghị quyết số 01/2021/UBTVQH15 ngày 01 tháng 9 năm 2021 của Ủy ban 
Thường vụ Quốc hội quy ñịnh về các nguyên tắc, tiêu chí và ñịnh mức phân bổ dự toán 
chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2022; 

Căn cứ Quyết ñịnh số 30/2021/Qð-TTg ngày 10 tháng 10 năm 2021 của Thủ tướng 
Chính phủ về việc ban hành các nguyên tắc, tiêu chí và ñịnh mức phân bổ dự toán chi 
thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2022;  

Căn cứ Quyết ñịnh số 2047/Qð-TTg ngày 03 tháng 12 năm 2021 của Thủ tướng 
Chính phủ về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2022; 

Xét Tờ trình số 11798/TTr-UBND ngày 07 tháng 12 năm 2021 của Ủy ban 
nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc Quy ñịnh các nguyên tắc, tiêu chí và ñịnh mức 



04 CÔNG BÁO/Số 69+70/Ngày 27-12-2021

phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách ñịa phương năm 2022; Báo cáo thẩm tra 
của Ban kinh tế - ngân sách; ý kiến thảo luận của các ñại biểu Hội ñồng nhân dân tại 
kỳ họp. 

QUYẾT NGHỊ: 

ðiều 1. Ban hành kèm theo Nghị quyết này Quy ñịnh về các nguyên tắc, tiêu chí 
và ñịnh mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách ñịa phương năm 2022. 

ðiều 2. ðiều khoản thi hành 

1. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ năm ngân sách 2022 và thời kỳ ổn ñịnh 
ngân sách mới theo quy ñịnh của Luật Ngân sách nhà nước. 

2. Nghị quyết này thay thế Nghị quyết số 10/2016/NQ-HðND ngày 08 tháng 12 
năm 2016 của Hội ñồng nhân dân tỉnh về ñịnh mức phân bổ dự toán chi thường xuyên 
ngân sách ñịa phương năm 2017 và Nghị quyết số 15/2020/NQ-HðND ngày 07 
tháng 12 năm 2020 của Hội ñồng nhân dân tỉnh về kéo dài thời kỳ ổn ñịnh ngân sách 
sang năm 2021. 

ðiều 3. Tổ chức thực hiện 

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

Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có những vấn ñề lớn phát sinh, Ủy ban 
nhân dân tỉnh thống nhất với Thường trực Hội ñồng nhân dân tỉnh giải quyết và báo 
cáo Hội ñồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp gần nhất. 

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

Nghị quyết này ñã ñược Hội ñồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế khóa VIII, 
Kỳ họp lần thứ 3 thông qua ngày 10 tháng 12 năm 2021 và có hiệu lực từ ngày 01 
tháng 01 năm 2022./. 

  
 

 

CHỦ TỊCH 
 

Lê Trường Lưu 
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HỘI ðỒNG NHÂN DÂN 
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

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

QUY ðỊNH 
Về các nguyên tắc, tiêu chí và ñịnh mức phân bổ  

dự toán chi thường xuyên ngân sách ñịa phương năm 2022 
 (Kèm theo Nghị quyết số 33/2021/NQ-HðND ngày 10 tháng 12 năm 2021 

của Hội ñồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế) 
 

Chương I 
QUY ðỊNH CHUNG 

ðiều 1. Phạm vi ñiều chỉnh 

1. Nghị quyết này quy ñịnh về các nguyên tắc, tiêu chí, ñịnh mức phân bổ dự toán 
chi thường xuyên ngân sách ñịa phương áp dụng cho năm ngân sách 2022 và thời kỳ 
ổn ñịnh ngân sách mới theo quy ñịnh của Luật Ngân sách nhà nước và Nghị quyết 
của Quốc hội. 

ðối với các năm trong thời kỳ ổn ñịnh ngân sách, thực hiện theo quy ñịnh của 
Luật Ngân sách nhà nước và các quy ñịnh áp dụng cho thời kỳ ổn ñịnh ngân sách tại 
Nghị quyết này. 

2. ðịnh mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách ñịa phương năm 2022 
ñược áp dụng ñể phân chia dự toán chi thường xuyên ngân sách ñịa phương giữa 
ngân sách tỉnh với ngân sách từng huyện, thị xã, thành phố Huế năm 2022, năm ñầu 
của thời kỳ ổn ñịnh ngân sách mới; là cơ sở ñể lập dự toán chi sự nghiệp và quản lý 
hành chính nhà nước, ðảng, ñoàn thể cấp tỉnh.  

 ðiều 2. ðối tượng áp dụng 

 Nghị quyết này áp dụng ñối với:  

 1. Các cơ quan quản lý nhà nước, ðảng, ñoàn thể cấp tỉnh, các ñơn vị sự nghiệp 
công lập thuộc tỉnh quản lý; các huyện, thị xã, thành phố Huế (sau ñây gọi chung là huyện). 

 2. Cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan ñến lập, phân bổ, chấp hành dự toán 
chi thường xuyên ngân sách ñịa phương. 

Chương II 

CÁC NGUYÊN TẮC, TIÊU CHÍ, ðỊNH MỨC PHÂN BỔ DỰ TOÁN CHI  

THƯỜNG XUYÊN NGÂN SÁCH ðỊA PHƯƠNG NĂM 2022 

ðiều 3. Các nguyên tắc phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách 
ñịa phương 

1. ðảm bảo kinh phí ñể góp phần thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, 
an ninh quốc phòng của tỉnh theo Nghị quyết ðại hội ðảng bộ tỉnh lần thứ XVI; ưu 
tiên tăng kinh phí cho những lĩnh vực quan trọng như giáo dục, khoa học công nghệ, 
môi trường; ưu tiên ñối với miền núi, vùng cao, vùng có tình hình an ninh trật tự 
phức tạp và kiến thiết thị chính ñô thị. 
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2. ðịnh mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách ñịa phương (viết tắt 
là NSðP) năm 2022 (sau ñây gọi tắt là ñịnh mức phân bổ năm 2022) ñược xây dựng 
trên cơ sở khả năng cân ñối NSðP năm 2022, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà 
nước 03 năm giai ñoạn 2022 - 2024, ñịnh mức phân bổ dự toán dự toán chi thường 
xuyên ngân sách nhà nước theo quy ñịnh tại Nghị quyết số 01/2021/UBTVQH15 
ngày 01 tháng 9 năm 2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Quyết ñịnh số 
30/2021/Qð-TTg ngày 10 tháng 10 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ. 

Từng bước thúc ñẩy nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách nhà nước, phấn ñấu 
giảm dần tỷ lệ chi thường xuyên, góp phần cơ cấu lại thu - chi ngân sách nhà nước; 
sắp xếp bộ máy quản lý hành chính, ñơn vị sự nghiệp công lập, sắp xếp các ñơn vị 
hành chính cấp huyện, xã, tinh giản biên chế, yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chính trị 
của từng ñơn vị và ñịa phương theo Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 21 tháng 5 năm 
2018 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII và Nghị quyết của Quốc hội. 

3. Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; cải cách hành chính nâng cao chất lượng 
dịch vụ công, sử dụng hiệu quả ngân sách nhà nước; góp phần ñổi mới quản lý tài chính 
ñối với khu vực sự nghiệp công ñể giảm mức hỗ trợ trực tiếp cho ñơn vị sự nghiệp 
công lập; tăng nguồn ñảm bảo chính sách hỗ trợ người nghèo, ñối tượng chính sách 
tiếp cận các dịch vụ sự nghiệp công, khuyến khích xã hội hóa, huy ñộng các nguồn 
lực xã hội ñể phát triển kinh tế - xã hội.  

4. Tiêu chí phân bổ ngân sách phải ñơn giản, dễ hiểu, dễ thực hiện và kiểm tra; 
ñảm bảo công bằng, công khai và minh bạch.  
 5. ðịnh mức phân bổ của NSðP ñược xây dựng cho các lĩnh vực chi và ngân sách 
cấp huyện, xã theo quy ñịnh của Luật Ngân sách nhà nước, ñảm bảo chi lương, phụ cấp, 
các khoản ñóng góp theo chế ñộ và mức tiền lương cơ sở 1.490.000 ñồng/tháng, hoạt 
ñộng của cơ quan quản lý hành chính nhà nước, ñơn vị sự nghiệp công lập và kinh 
phí thực hiện các chế ñộ, chính sách ñược nhà nước ban hành ñến ngày 01 tháng 9 
năm 2021 - thời ñiểm Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết về các 
nguyên tắc, tiêu chí và ñịnh mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà 
nước năm 2022 (chưa bao gồm kinh phí phát sinh tăng thêm ñể thực hiện các chính 
sách theo tiêu chí chuẩn nghèo ña chiều giai ñoạn 2021- 2025 và kinh phí thực hiện 
một số chính sách khuyến khích, hỗ trợ khai thác, nuôi trồng hải sản và dịch vụ khai 
thác hải sản trên các vùng biển xa). Từ năm ngân sách 2022, việc ban hành và thực 
hiện chế ñộ mới làm tăng chi ngân sách nhà nước thực hiện theo quy ñịnh tại khoản 4 
ðiều 9 của Luật Ngân sách nhà nước. 
 6. Các năm trong thời kỳ ổn ñịnh ngân sách:  

a) Căn cứ khả năng cân ñối của ngân sách ñịa phương, Ủy ban nhân dân 
(UBND) tỉnh trình Hội ñồng nhân dân (HðND) tỉnh quyết ñịnh: 

- Tăng thêm số bổ sung cân ñối ngân sách từ ngân sách tỉnh cho ngân sách 
từng huyện so với năm ñầu thời kỳ ổn ñịnh ngân sách theo quy ñịnh của Luật Ngân sách 
nhà nước;  

- Mức bổ sung có mục tiêu cho từng huyện theo từng lĩnh vực, nhiệm vụ chi 
phù hợp với ñịnh hướng phát triển của tỉnh và ñặc thù của từng huyện. 
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b) Trường hợp ñặc biệt có phát sinh nguồn thu từ dự án mới ñi vào hoạt ñộng 
làm ngân sách cấp huyện tăng thu lớn thì số tăng thu phải nộp về ngân sách tỉnh. 
UBND tỉnh trình HðND tỉnh quyết ñịnh phương án xử lý theo ñúng quy ñịnh tại 
ñiểm d khoản 7 ðiều 9 Luật Ngân sách nhà nước. 

c) Trường hợp ngân sách cấp huyện hụt thu so với dự toán do nguyên nhân 
khách quan thì thực hiện theo quy ñịnh tại khoản 3 ðiều 59 của Luật Ngân sách nhà nước. 

7. Công khai, minh bạch trong phương án phân bổ ngân sách ñịa phương. 

ðiều 4. Tiêu chí, ñịnh mức phân bổ dự toán chi thường xuyên cho các cơ quan, 
lĩnh vực thuộc tỉnh quản lý 

1. Các cơ quan quản lý nhà nước, ðảng, ñoàn thể cấp tỉnh 

a) Phân bổ theo tiêu chí biên chế ñược cấp có thẩm quyền phê duyệt:  

- Chi tiền lương, phụ cấp, các khoản ñóng góp theo quy ñịnh theo số biên chế 
ñược duyệt; phụ cấp hoạt ñộng cấp ủy, ñại biểu HðND, cán bộ của cơ quan ðảng. 
Riêng ñối với số biên chế ñược giao nhưng chưa tuyển dụng, tính phân bổ với tiền 
lương bậc 1 của nhóm ngạch công chức loại A1, phụ cấp và các khoản ñóng góp theo 
quy ñịnh. 

- Chi hoạt ñộng thường xuyên ngoài lương, gồm:  

+ Phân bổ theo số biên chế ñược cấp có thẩm quyền giao theo phương pháp lũy 
thoái (ñịnh mức giảm dần ñối với số biên chế ñược giao), cụ thể: Từ 1 ñến 20 biên 
chế: 31 triệu ñồng/biên chế/năm; từ 21 ñến 40 biên chế: 30 triệu ñồng/biên chế/năm; 
từ 41 biên chế trở lên: 29 triệu ñồng/biên chế/năm. 

+ Phân bổ với mức 100 triệu ñồng/người/năm theo số lượng hợp ñồng lao ñộng 
ñược cấp có thẩm quyền giao theo quy ñịnh tại Nghị ñịnh số 161/2018/Nð-CP ngày 29 
tháng 11 năm 2018 của Chính phủ sửa ñổi, bổ sung một số quy ñịnh về tuyển dụng 
công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế ñộ 
hợp ñồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, ñơn vị sự nghiệp 
công lập (viết tắt là Nghị ñịnh số 161/2018/Nð-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ). 

- ðịnh mức phân bổ theo tiêu chí biên chế bao gồm:  

+ Các khoản chi thường xuyên phục vụ hoạt ñộng bộ máy các cơ quan: Khen 
thưởng theo chế ñộ, phúc lợi tập thể; thông tin, tuyên truyền, liên lạc; công tác phí, 
hội nghị, tổng kết; ñoàn ra, ñoàn vào; vật tư văn phòng, thanh toán dịch vụ công 
cộng; vận hành trụ sở cơ quan; chi hỗ trợ hoạt ñộng cho công tác ðảng (trừ cơ quan 
Tỉnh ủy), ñoàn thể trong cơ quan. 

+ Các khoản chi nghiệp vụ mang tính thường xuyên phát sinh hằng năm: Chi 
nghiệp vụ chuyên môn quản lý ngành, lĩnh vực; chi xây dựng, rà soát, hoàn thiện hệ thống 
văn bản quy phạm pháp luật; tập huấn, tuyên truyền, phổ biến văn bản quy phạm 
pháp luật; chi hoạt ñộng kiểm tra, giám sát.  

+ Chi tiền lương, tiền công lao ñộng và chi hoạt ñộng cho các lao ñộng hợp 
ñồng lao ñộng làm công việc thừa hành, phục vụ theo quy ñịnh.  
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+ Kinh phí bảo trì trụ sở, tài sản phục vụ công tác chuyên môn; kinh phí mua 
sắm có giá trị nhỏ. 

b) Phân bổ kinh phí cho một số nhiệm vụ không thường xuyên, nhiệm vụ ñặc thù 
của các ngành, lĩnh vực theo quy ñịnh, gồm:  

- Các khoản chi ñặc thù mang tính chất chung cho các cơ quan như hoạt ñộng 
của Tỉnh ủy, các Ban của Tỉnh ủy, HðND tỉnh, UBND tỉnh và một số Sở ñược giao 
nhiệm vụ mà không thể bố trí từ ñịnh mức chi quản lý hành chính ngoài lương; chi 
thực hiện một số nhiệm vụ ñặc thù ñược cấp có thẩm quyền giao; chi tổ chức ðại hội 
theo nhiệm kỳ của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các cơ quan ñoàn thể cấp tỉnh.  

- Kinh phí thực hiện về một số chế ñộ chi tiêu hoạt ñộng của Tỉnh ủy theo 
Quy ñịnh số 2253-Qð/TU ngày 04 tháng 12 năm 2019 của Tỉnh ủy. 

- Chi trang cấp và phụ cấp ñặc thù của các ngành; kinh phí cho nhiệm vụ ñặc thù 
phát sinh thường xuyên khác ñược cơ quan có thẩm quyền quyết ñịnh. 

- Kinh phí mua sắm tài sản có giá trị lớn, sửa chữa lớn.  

c) Dự toán chi các cơ quan quản lý nhà nước, ðảng, ñoàn thể cấp tỉnh các năm 
tiếp theo trong thời kỳ ổn ñịnh ngân sách ñược xác ñịnh theo biên chế ñược cơ quan 
có thẩm quyền phê duyệt và ñịnh mức phân bổ chi hoạt ñộng ñiều chỉnh tăng, giảm theo 
khả năng ngân sách cân ñối ngân sách ñịa phương do UBND tỉnh trình HðND tỉnh 
quyết ñịnh trong phương án phân bổ dự toán ngân sách ñịa phương hằng năm. 

2. Phân bổ dự toán chi các lĩnh vực sự nghiệp 

a) Thực hiện phân bổ chi thường xuyên ngân sách ñịa phương năm 2022 cho 
các lĩnh vực sự nghiệp căn cứ chức năng, nhiệm vụ ñược giao, ñịnh hướng ñổi mới 
khu vực sự nghiệp công lập theo Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25 tháng 10 năm 2017 
của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII, quy ñịnh về cơ chế tự chủ tài chính của 
ñơn vị sự nghiệp công lập tại Nghị ñịnh số 60/2021/Nð-CP ngày 21 tháng 6 năm 2021 
của Chính phủ và các quy ñịnh của pháp luật về việc giao nhiệm vụ, ñặt hàng, ñấu 
thầu cung cấp sản phẩm dịch vụ sự nghiệp công. Trong ñó: 

- ðơn vị sự nghiệp công lập tự bảo ñảm chi thường xuyên và chi ñầu tư, ñơn vị 
sự nghiệp công lập tự bảo ñảm chi thường xuyên: Ngân sách nhà nước không hỗ trợ 
chi thường xuyên. ðơn vị thực hiện báo cáo ñầy ñủ nguồn thu, nhiệm vụ chi năm 
hiện hành và dự kiến năm kế hoạch; gửi cơ quan quản lý cấp trên tổng hợp, gửi Sở 
Tài chính cùng thời ñiểm xây dựng dự toán ngân sách nhà nước hằng năm; 

 - ðơn vị sự nghiệp công lập tự bảo ñảm một phần chi thường xuyên: ngân sách 
nhà nước (kinh phí tính tương tự ñối với ñơn vị sự nghiệp công lập do Nhà nước bảo 
ñảm chi thường xuyên) hỗ trợ chi thường xuyên sau khi ñơn vị ñã sử dụng nguồn thu 
sự nghiệp và nguồn thu phí ñược ñể lại chi ñể thực hiện nhiệm vụ, cung ứng dịch vụ 
sự nghiệp công chưa tính ñủ chi phí.  

- ðơn vị sự nghiệp công lập do Nhà nước bảo ñảm chi thường xuyên: ðược 
vận dụng nguyên tắc, tiêu chí, 90% ñịnh mức phân bổ như ñối với lĩnh vực chi quản 
lý nhà nước, ðảng, ñoàn thể. 
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b) Ngân sách ñịa phương giảm cấp chi thường xuyên cho các ñơn vị sự nghiệp 
công lập ñối với các khoản chi ñã ñược kết cấu vào giá dịch vụ theo lộ trình ñiều 
chỉnh giá dịch vụ của từng lĩnh vực sự nghiệp công;  

c) ðơn vị sự nghiệp công lập thực hiện ñầy ñủ các quy ñịnh về hạch toán, kế 
toán và quản lý tài chính, có trách nhiệm lập báo cáo tài chính hằng năm và báo cáo 
quyết toán hằng năm ñối với từng nguồn kinh phí theo quy ñịnh; gửi cơ quan quản lý 
cấp trên hoặc cơ quan tài chính cùng cấp tổng hợp, gửi Sở Tài chính theo quy ñịnh 
của pháp luật về kế toán và ngân sách nhà nước. 

d) Căn cứ vào tình hình thực hiện dự toán thu, chi năm hiện hành, các quy ñịnh 
và mục tiêu thực hiện cơ chế tự chủ tài chính của ñơn vị sự nghiệp công lập, các chế 
ñộ, chính sách theo quy ñịnh, ñặc thù hoạt ñộng sự nghiệp của mỗi ngành, các nhiệm 
vụ phát triển sự nghiệp theo kế hoạch và khả năng bố trí ngân sách hàng năm, UBND 
tỉnh trình HðND tỉnh dự toán chi các lĩnh vực sự nghiệp nói trên cho phù hợp cùng 
với việc trình phân bổ dự toán hàng năm. 

 ñ) Dự toán chi sự nghiệp nghiên cứu khoa học ñược xây dựng căn cứ các nhiệm 
vụ trong kế hoạch khoa học công nghệ hàng năm ñược UBND tỉnh phê duyệt.   

e) Thủ trưởng các ñơn vị cấp tỉnh có trách nhiệm ban hành hệ thống ñịnh 
mức phân bổ chi cụ thể ñể áp dụng cho các ñơn vị trực thuộc, bảo ñảm phân bổ khớp 
ñúng về tổng mức, phù hợp với tình hình thực tế và nguồn thu của từng ñơn vị trên 
cơ sở phân loại ñơn vị sự nghiệp công và lộ trình tính giá, phí dịch vụ sự nghiệp 
công; bảo ñảm công khai, minh bạch và theo ñúng các quy ñịnh của pháp luật. 

3. Phân bổ dự toán chi hỗ trợ quốc phòng, an ninh 

Hỗ trợ kinh phí thực hiện các nhiệm vụ về ñảm bảo quốc phòng, an ninh, trật 
tự an toàn xã hội do ngân sách ñịa phương ñảm bảo theo quy ñịnh của Luật Ngân 
sách nhà nước, Luật Dân quân tự vệ, Pháp lệnh công an xã và phù hợp với khả năng 
cân ñối của ngân sách ñịa phương. 

ðiều 5. Tiêu chí, ñịnh mức phân bổ dự toán chi thường xuyên cho ngân sách 
huyện, xã 

1. Các cơ quan quản lý nhà nước, ðảng, ñoàn thể 

a) Phân bổ theo tiêu chí biên chế ñược cấp có thẩm quyền phê duyệt  

- Quỹ tiền lương, gồm: 

+ Tiền lương, phụ cấp, các khoản ñóng góp theo quy ñịnh cho số biên chế 
ñược duyệt; phụ cấp cho hoạt ñộng cấp ủy, ñại biểu HðND, cán bộ của cơ quan 
ðảng; thù lao ñối với người ñã nghỉ hưu giữ chức danh lãnh ñạo chuyên trách tại các 
hội có tính chất ñặc thù. Riêng ñối với số biên chế ñược giao nhưng chưa tuyển dụng, 
tính phân bổ với tiền lương theo bậc 1 của nhóm ngạch công chức loại A1, phụ cấp 
và các khoản ñóng góp theo quy ñịnh. 
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+ Kinh phí phụ cấp người hoạt ñộng không chuyên trách ở xã, thôn, tổ dân 
phố, nhân viên thú y cấp xã  theo các Nghị quyết hiện hành của HðND tỉnh.  

- Chi hoạt ñộng thường xuyên ngoài lương: 

Cấp huyện:  

+ Phân bổ theo số biên chế ñược cấp có thẩm quyền giao: Các huyện ñồng bằng, 
thị xã Hương Thủy, thị xã Hương Trà và thành phố Huế: 29 triệu ñồng/biên chế/năm; 
huyện Nam ðông: 30 triệu ñồng/biên chế/năm; huyện A Lưới: 32 triệu ñồng/biên chế/năm. 

+ Phân bổ theo số hợp ñồng lao ñộng ñược cấp có thẩm quyền giao theo quy 
ñịnh tại Nghị ñịnh số 161/2018/Nð-CP ngày 29 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ 
với mức 95 triệu ñồng/người/năm. 

+ Phân bổ theo số lao ñộng hợp ñồng ñược cấp có thẩm quyền giao theo 
lương tối thiểu vùng và các khoản ñóng góp theo quy ñịnh ñể thực hiện nhiệm vụ 
quản lý trật tự ñô thị thành phố Huế tại Quyết ñịnh số 11/2008/Qð-TTg ngày 16 
tháng 01 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về một số cơ chế ñặc thù trong quản 
lý, phát triển kinh tế - xã hội ñối với thành phố Huế (ñô thị loại I) trực thuộc tỉnh 
Thừa Thiên Huế. 

Cấp xã: 

+ Phân bổ theo số biên chế ñược cấp có thẩm quyền giao: Vùng ñồng bằng, 
thành phố Huế: 16 triệu ñồng/biên chế/năm; vùng miền núi, xã bãi ngang: 18 triệu 
ñồng/biên chế/năm. 

+ Phân bổ theo số người hoạt ñộng không chuyên trách ở cấp xã theo Quyết 
ñịnh của cấp có thẩm quyền về phân loại ñơn vị hành chính xã, phường, thị trấn với 
mức 4 triệu ñồng/người/năm. 

+ Phân bổ kinh phí hoạt ñộng cho các tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã và ở 
thôn, tổ dân phố theo mức khoán quy ñịnh tại Nghị quyết số 06/2020/NQ-HðND 
ngày 14 tháng 7 năm 2020 của HðND tỉnh; Ban Thanh tra nhân dân xã: 5 triệu 
ñồng/xã/năm. 

-  ðịnh mức phân bổ chi hoạt ñộng thường xuyên ngoài lương bao gồm:  

+ Các khoản chi thường xuyên phục vụ hoạt ñộng bộ máy các cơ quan: Khen 
thưởng theo chế ñộ, phúc lợi tập thể; thông tin, tuyên truyền, liên lạc; công tác phí, 
hội nghị, tổng kết; ñoàn ra, ñoàn vào; vật tư văn phòng, thanh toán dịch vụ công 
cộng; vận hành trụ sở cơ quan; chi hỗ trợ hoạt ñộng cho công tác ðảng, ñoàn thể 
trong cơ quan. 

+ Các khoản chi nghiệp vụ mang tính thường xuyên phát sinh hằng năm: Chi 
nghiệp vụ chuyên môn quản lý ngành, lĩnh vực; chi xây dựng, rà soát, hoàn thiện hệ thống 
văn bản quy phạm pháp luật; tập huấn, tuyên truyền, phổ biến văn bản quy phạm 
pháp luật; chi hoạt ñộng kiểm tra, giám sát. 
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+ Chi tiền lương, tiền công lao ñộng và chi hoạt ñộng cho các ñối tượng hợp 
ñồng lao ñộng làm công việc thừa hành, phục vụ theo quy ñịnh. 

+ Kinh phí bảo trì trụ sở, tài sản phục vụ công tác chuyên môn; kinh phí mua 
sắm có giá trị nhỏ. 

 b) Phân bổ theo tiêu chí bổ sung:  

- Phụ cấp, trợ cấp công tác ở vùng có ñiều kiện kinh tế - xã hội ñặc biệt khó 
khăn (nếu có). 

- Kinh phí thực hiện về một số chế ñộ chi tiêu hoạt ñộng của ñảng theo Quy ñịnh 
số 2253-Qð/TU ngày 04 tháng 12 năm 2019 của Tỉnh ủy. 

- Kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ cho cán bộ, công chức, viên chức làm việc 
tại Trung tâm hành chính công tỉnh, cấp huyện và Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả 
cấp xã theo quy ñịnh tại Nghị quyết số 15/2017/NQ-HðND ngày 31 tháng 3 năm 2017 
của HðND tỉnh. 

- Chế ñộ, chính sách và ñiều kiện ñảm bảo hoạt ñộng của HðND các cấp theo 
quy ñịnh tại Nghị quyết số 16/2017/NQ-HðND ngày 31 tháng 3 năm 2017 của 
HðND tỉnh. 

- Hoạt ñộng của các cơ quan ðảng, HðND và UBND cấp huyện, xã; ñại hội 
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các ñoàn thể cấp huyện, xã theo nhiệm kỳ; các hoạt ñộng 
phòng chống bão lụt và tìm kiếm cứu nạn; kinh phí giám sát ñầu tư cộng ñồng; tiếp 
dân; hòa giải ở cơ sở; kinh phí hoạt ñộng hợp tác quốc tế của thành phố Huế: 

+ Cấp huyện: Phân bổ theo tiêu chí quy mô ñơn vị hành chính cấp xã:  Huyện 
nhóm 1 có từ 11 ñơn vị hành chính cấp xã trực thuộc trở xuống (sau ñây gọi tắt là 
nhóm 1): 2.400 triệu ñồng/năm; huyện nhóm 2 có từ 12 ñến 18 ñơn vị hành chính cấp 
xã trực thuộc (sau ñây gọi tắt là nhóm 2): 2.700 triệu ñồng/năm; thành phố Huế: 
4.000 triệu ñồng/năm. 

+ Cấp xã: 80 triệu ñồng/xã/năm. 

2. Tiêu chí, ñịnh mức phân bổ dự toán chi sự nghiệp giáo dục 

a) Phân bổ theo quỹ lương theo số biên chế ñược cấp có thẩm quyền phê duyệt. 

Quỹ tiền lương theo số biên chế ñược duyệt gồm lương ngạch bậc, các khoản 
phụ cấp theo chế ñộ hiện hành, các khoản ñóng góp theo chế ñộ quy ñịnh. Riêng ñối 
với số biên chế ñược giao nhưng chưa tuyển dụng, tính phân bổ với tiền lương theo 
bậc 1 của nhóm ngạch viên chức loại A1, phụ cấp và các khoản ñóng góp theo quy ñịnh. 

 b) Phân bổ chi hoạt ñộng giảng dạy và học tập ñối với các cơ sở giáo dục công lập: 

- Cấp học phổ thông và mầm non: 
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+ Phân bổ trên cơ sở số lượng các lớp học theo từng cấp với quy mô bình quân 
tối thiểu 12 lớp/trường/huyện.  

ðơn vị: Triệu ñồng/lớp học/năm 

TT Cấp học 
Mầm non Tiểu học Trung học 

cơ sở Khu vực 

I ðô thị       

1 Các phường thuộc thành phố Huế 21 34 29 

2 
Các phường thuộc thị xã và thị 
trấn thuộc các huyện ñồng bằng  27 34 30 

II Nông thôn       

1 Các xã ñồng bằng 30 35 32 

III Miền núi       

1 Các thị trấn miền núi 30 35 32 

2 Các xã miền núi 33 38 35 

Các huyện có quy mô bình quân số lớp các cấp dưới 12 lớp/trường/huyện thì 
ñược bổ sung ñảm bảo quy mô bình quân tối thiểu 12 lớp/trường. Các ñiểm trường lẻ 
ñược bổ sung thêm 20 triệu ñồng/ñiểm trường lẻ. Số trường, ñiểm trường lẻ, số lớp học 
các cấp từng ñịa bàn tại thời ñiểm tháng 10 năm 2021 theo số liệu của Sở Giáo dục và 
ðào tạo. 

+ Phân bổ theo số hợp ñồng lao ñộng ñược cấp có thẩm quyền giao theo quy 
ñịnh tại Nghị ñịnh số 161/2018/Nð-CP ngày 29 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ 
với mức 75 triệu ñồng/người/năm. 

- Phân bổ theo biên chế ñược duyệt ñối với các cơ sở giáo dục công lập còn lại: 

+ Trường Dân tộc nội trú huyện Nam ðông và A Lưới: 20 triệu ñồng/biên chế/năm. 

+ Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên: Huyện Nam ðông 
và A Lưới: 20 triệu ñồng/biên chế/năm; các huyện còn lại: 17 triệu ñồng/biên chế/năm. 

- ðịnh mức trên ñã gồm: Kinh phí mua sắm trang thiết bị có giá trị nhỏ phục 
vụ giảng dạy và học tập, duy tu, sửa chữa nhỏ, thường xuyên trường, lớp; kinh phí 
khen thưởng của UBND huyện cho tập thể và cá nhân ngành giáo dục thuộc huyện 
quản lý; kinh phí ñào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ, giáo viên do huyện tổ chức. 

- ðịnh mức trên chưa gồm: Kinh phí ñào tạo, bồi dưỡng giáo viên toàn ngành 
do Sở Giáo dục và ðào tạo trực tiếp tổ chức; kinh phí ñổi mới chương trình, sách 
giáo khoa và tăng cường trang thiết bị, cơ sở vật chất cho ngành giáo dục từ nguồn 
ngân sách tỉnh bổ sung có mục tiêu theo khả năng cân ñối ngân sách từng năm của tỉnh. 
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c) Phân bổ theo tiêu chí bổ sung các chế ñộ, chính sách:  

Hỗ trợ học bổng, chi phí học tập cho học sinh khuyết tật; hỗ trợ miễn giảm học 
phí và hỗ trợ chi phí học tập; chế ñộ ñối với học sinh học tại các trường phổ thông 
dân tộc nội trú; chính sách nội trú ñối với học sinh, sinh viên học cao ñẳng, trung cấp 
tại các cơ sở giáo dục ngoài công lập (nếu có); hỗ trợ các Trung tâm học tập cộng 
ñồng; chính sách phát triển giáo dục mầm non theo Nghị ñịnh số 105/2020/Nð-CP 
ngày 08 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ và Nghị quyết số 07/2021/NQ-HðND 
ngày 26 tháng 8 năm 2021 của HðND tỉnh quy ñịnh một số chính sách ñối với trẻ 
em, giáo viên và cơ sở giáo dục mầm non ñộc lập, dân lập, tư thục ở ñịa bàn có khu 
công nhiệp tại tỉnh Thừa Thiên Huế; phụ cấp, trợ cấp công tác ở vùng có ñiều kiện 
kinh tế - xã hội ñặc biệt khó khăn (nếu có); 

3. Tiêu chí, ñịnh mức phân bổ dự toán chi sự nghiệp ñào tạo  

Phân bổ theo số biên chế ñược giao theo từng cấp huyện, xã (không gồm biên 
chế sự nghiệp ngành giáo dục ñã phân bổ tại khoản 2 ðiều này) : 

a) Huyện, thị xã vùng ñồng bằng, thành phố: 1,8 triệu ñồng/biên chế/năm; các 
huyện Nam ðông, A Lưới: 2 triệu ñồng/biên chế/năm. 

b) Cấp xã: 1,8 triệu ñồng/biên chế/năm. 

4. Tiêu chí, ñịnh mức phân bổ dự toán chi sự nghiệp y tế cấp xã 

Mức phân bổ: 30 triệu ñồng/xã/năm. Kinh phí này chủ yếu hỗ trợ cho các hoạt 
ñộng phối hợp về công tác truyền thông y tế cộng ñồng, hỗ trợ công tác tuyên truyền 
phòng chống dịch bệnh, tiêm chủng mở rộng, hỗ trợ công tác phun thuốc dập dịch, hỗ 
trợ khác. 

5. Tiêu chí, ñịnh mức phân bổ dự toán chi sự nghiệp văn hoá thông tin 

a) Cấp huyện:  

Phân bổ theo tiêu chí quy mô ñơn vị hành chính cấp xã: Huyện nhóm 1: 660 triệu 
ñồng/năm; huyện nhóm 2: 800 triệu ñồng/năm; thành phố Huế: 2.300 triệu ñồng/năm. 

b) Cấp xã: 30 triệu ñồng/xã/năm. 

c) ðịnh mức phân bổ theo tiêu chí bổ sung: 

- Kinh phí thực hiện các cuộc vận ñộng “Toàn dân ñoàn kết xây dựng nông 
thôn mới, ñô thị văn minh” và “Toàn dân ñoàn kết xây dựng ñời sống văn hóa ở khu 
dân cư” theo quy ñịnh tại Thông tư số 121/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 11 năm 2017 
của Bộ Tài chính.  

ðịnh mức trên chưa gồm kinh phí các hoạt ñộng văn hóa ñặc thù ñược xem xét 
hỗ trợ riêng theo quy mô, tính chất ñặc thù về hoạt ñộng văn hóa của từng huyện theo 
quy ñịnh tại khoản 12 ðiều 5 Quy ñịnh này. 
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6. Tiêu chí, ñịnh mức phân bổ dự toán chi sự nghiệp truyền thanh, truyền hình 

a) Cấp huyện:  

Phân bổ theo tiêu chí quy mô ñơn vị hành chính cấp xã: Huyện nhóm 1: 200 triệu 
ñồng/năm; huyện nhóm 2: 250 triệu ñồng/năm; thành phố Huế: 550 triệu ñồng/năm. 

b) Cấp xã: 30 triệu ñồng/xã/năm.  

c) Phân bổ theo tiêu chí bổ sung:  

Trạm thu, phát sóng vùng lõm: 300 triệu ñồng/trạm/năm.  

ðịnh mức trên ñã gồm kinh phí sửa chữa nhỏ, bảo dưỡng hạ tầng ñài phát 
thanh, truyền hình cấp huyện, xã.  

7. Tiêu chí, ñịnh mức phân bổ dự toán chi các sự nghiệp thể dục thể thao 

a) Cấp huyện:  

Phân bổ theo tiêu chí quy mô ñơn vị hành chính cấp xã: Huyện nhóm 1: 240 triệu 
ñồng/năm; huyện nhóm 2: 300 triệu ñồng/năm; thành phố Huế: 400 triệu ñồng/năm. 

b) Cấp xã: 16 triệu ñồng/xã/năm. 

8. Tiêu chí, ñịnh mức phân bổ dự toán chi ñảm bảo xã hội 

a) Sự nghiệp ñảm bảo xã hội cấp huyện: 

- Phân bổ theo tiêu chí quy mô ñơn vị hành chính cấp xã: Huyện nhóm 1: 460 triệu 
ñồng/năm; huyện nhóm 2: 600 triệu ñồng/năm; thành phố Huế: 1.700 triệu ñồng/năm. 

- Phân bổ kinh phí ñộng viên, thăm hỏi, chúc tết nhân ngày thương binh liệt sỹ, lễ, 
tết với mức 400.000 ñồng/ñối tượng/năm trên cơ sở số ñối tượng chính sách trên ñịa bàn 
các huyện theo số liệu năm 2021 của Sở Lao ñộng, Thương binh và Xã hội.  

- ðịnh mức trên ñã gồm kinh phí duy tu thường xuyên nghĩa trang Liệt sỹ các 
huyện và các hoạt ñộng về ñền ơn ñáp nghĩa theo quy ñịnh của pháp luật. 

ðịnh mức trên chưa bao gồm chi hỗ trợ khắc phục thiên tai, dịch bệnh vượt quá 
khả năng cân ñối ngân sách huyện ñược xem xét phân bổ theo quy ñịnh tại khoản 12 
ðiều 5 Quy ñịnh này.  

b) Sự nghiệp ñảm bảo xã hội của cấp xã: 

Phân bổ theo tiêu chí dân số  kinh phí hoạt ñộng cứu trợ xã hội cấp xã:  

-  Huyện có bình quân dân số trên 7.000 dân/xã: 40 triệu ñồng/xã/năm. 

-  Huyện có bình quân dân số dưới 7.000 dân/xã: 35 triệu ñồng/xã/năm. 

c) ðịnh mức phân bổ theo tiêu chí bổ sung:  

- Kinh phí trợ giúp xã hội thường xuyên gồm trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ 

mai táng phí, chúc thọ mừng thọ cho các ñối tượng bảo trợ xã hội theo quy ñịnh 
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hiện hành (không gồm chế ñộ bảo hiểm y tế phân bổ trong dự toán chi sự nghiệp y tế 

cấp tỉnh quy ñịnh tại khoản 2 ðiều 4 Quy ñịnh này). 

- Hỗ trợ tiền ñiện cho hộ nghèo, hộ chính sách xã hội theo quy ñịnh của pháp luật. 

9. Tiêu chí, ñịnh mức chi hỗ trợ quốc phòng, an ninh 

a) Chi hỗ trợ hoạt ñộng quốc phòng an ninh cấp huyện:  

Phân bổ theo tiêu chí quy mô ñơn vị hành chính cấp xã: Huyện nhóm 1: 1.200 triệu 

ñồng/năm; huyện nhóm 2: 1.500 triệu ñồng/năm; thành phố Huế: 3.000 triệu ñồng/năm. 

b) Chi hỗ trợ quốc phòng - an ninh cấp xã:  

- Phân bổ kinh phí phụ cấp: Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự cấp xã, 

thôn ñội trưởng, Công an viên thôn, bản thuộc xã theo các Nghị quyết số 12/2021/NQ-HðND 

và số 14/2021/NQ-HðND ngày 16 tháng 7 năm 2021 của HðND tỉnh; các thành viên 

Ban bảo vệ dân phố theo quy ñịnh tại ðiều 3 - ðiều khoản chuyển tiếp của Nghị 

quyết số 06/2020/NQ-HðND ngày 14 tháng 7 năm 2020 của HðND tỉnh; phụ cấp 

của lực lượng Dân quân tự vệ theo quy ñịnh. 

- Hỗ trợ thực hiện Luật dân quân tự vệ và Pháp lệnh Công an xã với mức 100 triệu 

ñồng/xã/năm. 

ðịnh mức trên ñã bao gồm hỗ trợ cấp huyện, xã kinh phí thực hiện Luật Dân quân 

tự vệ và Pháp lệnh Công an xã. 

c) ðịnh mức phân bổ theo tiêu chí bổ sung: 

Huyện có biên giới ñất liền và có xã ven biển ñược hỗ trợ thêm kinh phí thực 

hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh với mức 300 triệu ñồng/xã biên giới ñất liền/năm, 

100 triệu ñồng/xã ven biển/năm. 

10. Tiêu chí, ñịnh mức chi thường xuyên khác 

Tính tỷ lệ 0,5% trên tổng chi các khoản chi thường xuyên từ khoản 1 ñến 

khoản 9 (không bao gồm các khoản chi ñược phân bổ theo tiêu chí bổ sung, bổ sung 

có mục tiêu hàng năm).  

11. Tiêu chí, ñịnh mức chi sự nghiệp kinh tế và môi trường 

Dự toán chi sự nghiệp kinh tế và môi trường phân bổ căn cứ vào thực hiện chi 

năm 2021 của các huyện, các nhiệm vụ ñược cấp có thẩm quyền giao, ñặc thù của 

từng huyện và trên cơ sở khả năng cân ñối của ngân sách ñịa phương; UBND tỉnh 

trình HðND tỉnh mức chi cụ thể cho các các huyện cùng với việc trình phân bổ dự toán 

ngân sách ñịa phương năm 2022. 
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Các nhiệm vụ chi sự nghiệp kinh tế và môi trường, gồm: Sự nghiệp bảo vệ môi 

trường (bao gồm nhiệm vụ chi xử lý nước thải, rác thải tại các nhà máy xử lý khi 

chưa thực hiện yêu cầu quản lý tập trung của tỉnh); sự nghiệp giao thông; sự nghiệp 

nông nghiệp, lâm nghiệp, diêm nghiệp, thủy sản, thủy lợi và phát triển nông thôn; sự 

nghiệp tài nguyên; quy hoạch; xúc tiến ñầu tư, thương mại, du lịch; duy tu, bảo 

dưỡng hệ thống ñèn chiếu sáng, vỉa hè, hệ thống cấp nước, thoát nước, công viên và 

các hoạt ñộng kiến thiết thị chính khác; các hoạt ñộng kinh tế khác theo phân cấp do 

UBND cấp huyện quản lý. 

12. Về phân bổ dự toán bổ sung có mục tiêu cho ngân sách huyện, xã:  

Căn cứ vào kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của ñịa phương, khả năng cân ñối 

của ngân sách tỉnh và từng huyện, UBND tỉnh trình HðND tỉnh xem xét, quyết ñịnh 

mức bổ sung có mục tiêu cho các huyện trong dự toán ngân sách ñịa phương hàng năm 

(theo quy ñịnh tại ðiều 19 Nghị ñịnh số 163/2016/Nð-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 

của Chính phủ quy ñịnh chi tiết thi hành một số ñiều của Luật Ngân sách nhà nước) 

ñể thực hiện:   

 a) Các chính sách, chế ñộ do Trung ương và HðND, UBND tỉnh ban hành 

nhưng chưa ñược bố trí hoặc bố trí chưa ñủ trong dự toán ngân sách huyện của năm 

ñầu thời kỳ ổn ñịnh ngân sách; mức hỗ trợ cụ thể ñược xác ñịnh trên cơ sở nhu cầu 

chi theo chế ñộ, chính sách và khả năng cân ñối của ngân sách tỉnh, huyện. 

 b) Các nhiệm vụ chi do Trung ương quy ñịnh, kinh phí thực hiện các chương 

trình mục tiêu quốc gia và các chương trình, dự án khác do Trung ương bổ sung có 

mục tiêu cho ngân sách ñịa phương; các nhiệm vụ chi do HðND, UBND tỉnh ban 

hành chưa ñược dự toán trong ñịnh mức các lĩnh vực chi nêu trên; mức hỗ trợ cụ thể 

thực hiện theo dự toán chi ñược cấp có thẩm quyền giao. 

 c) Hỗ trợ kinh phí ñể thực hiện một số dự án về ñầu tư phát triển và tăng cường 

cơ sở vật chất của các ngành, lĩnh vực thuộc huyện quản lý. 

d) Hỗ trợ kinh phí ñầu tư hạ tầng các dự án ñể bán ñấu giá thu tiền sử dụng ñất 

tương ứng với tỷ lệ ngân phân chia ngân sách tỉnh hưởng theo quy ñịnh. 

ñ) Hỗ trợ kinh phí thực hiện các dự án phát triển kinh tế và ñô thị từ nguồn thu 

tiền sử dụng ñất nộp ngân sách nhà nước của các dự án có vốn ñầu tư ngoài ngân 

sách do cấp huyện kêu gọi ñầu tư nhưng tỉnh quyết ñịnh chủ trương ñầu tư. 

e) Các nhiệm vụ chi hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh và hỗ trợ khác.  
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13. Dự phòng 

Dự phòng của mỗi cấp ngân sách làm cơ sở tính ñịnh mức là 2% tổng chi ngân 

sách mỗi cấp (không gồm dự toán bổ sung có mục tiêu từ ngân sách tỉnh tại khoản 12 

ðiều này). 

Trên cơ sở dự toán chi cân ñối ngân sách cấp mình, căn cứ tình hình thực tế, 

các huyện chủ ñộng bố trí dự phòng ngân sách cấp mình ñảm bảo theo quy ñịnh của 

Luật Ngân sách nhà nước./. 
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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: 34/2021/NQ-HðND Thừa Thiên Huế, ngày 10 tháng 12 năm 2021 
 

NGHỊ QUYẾT 
Phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phân chia ngân sách giữa  

các cấp chính quyền ñịa phương tỉnh Thừa Thiên Huế giai ñoạn 2022 - 2025 
 

HỘI ðỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 
KHÓA VIII, KỲ HỌP LẦN THỨ 3 

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

Tổ chức chính quyền ñịa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; 
Căn cứ Luật Sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Luật Ban hành văn bản quy phạm 

pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020; 
Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015; 
Căn cứ Nghị ñịnh số 163/2016/Nð-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ 

quy ñịnh chi tiết thi hành một số ñiều của Luật Ngân sách nhà nước; 
Căn cứ Thông tư số 342/2016/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ Tài chính 

quy ñịnh chi tiết và hướng dẫn thi hành một số ñiều của Nghị ñịnh số 163/2016/Nð-CP 
ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy ñịnh chi tiết thi hành một số ñiều của 
Luật ngân sách nhà nước; 

Xét Tờ trình số 11181/TTr-UBND ngày 23 tháng 11 năm 2021 của Ủy ban 
nhân dân tỉnh về việc phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phân chia ngân sách 
giữa các cấp chính quyền ñịa phương tỉnh Thừa Thiên Huế giai ñoạn 2022 - 2025; 
Báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế - ngân sách; ý kiến thảo luận của các ñại biểu 
Hội ñồng nhân dân tại kỳ họp. 

QUYẾT NGHỊ: 

ðiều 1. Quy ñịnh về phân cấp nguồn thu và tỷ lệ phân chia ngân sách giữa 
các cấp chính quyền ñịa phương giai ñoạn 2022 - 2025 

1. Nguồn thu ngân sách tỉnh 
a) Các khoản thu ngân sách tỉnh hưởng 100%, gồm: 
- Thu từ doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp cổ phần có vốn nhà nước và ñơn 

vị sự nghiệp công lập do Trung ương và Tỉnh quản lý, doanh nghiệp có vốn ñầu tư 
nước ngoài;  

- Thu từ các doanh nghiệp ngoài quốc doanh do Cục Thuế tỉnh trực tiếp quản lý; 
- Thuế thu nhập cá nhân từ tổ chức, doanh nghiệp do Cục Thuế tỉnh quản lý; 
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- Thuế tài nguyên, trừ thuế tài nguyên thu từ hoạt ñộng thăm dò, khai thác dầu, khí; 
- Tiền cho thuê và tiền bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước; 
- Tiền sử dụng ñất từ các dự án do Tỉnh quyết ñịnh chủ trương ñầu tư và thu từ 

quỹ ñất do các cơ quan cấp tỉnh quản lý; 
- Tiền cho thuê ñất và mặt nước do các cơ quan, ñơn vị cấp tỉnh quản lý, cho thuê; 
- Thu từ hoạt ñộng xổ số kiến thiết, kể cả hoạt ñộng xổ số ñiện toán; 
- Các khoản thu hồi vốn của ngân sách tỉnh ñầu tư tại các tổ chức kinh tế theo quy 

ñịnh; thu cổ tức, lợi nhuận ñược chia tại công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn 
hai thành viên trở lên có vốn góp của nhà nước do Ủy ban nhân dân tỉnh ñại diện chủ 
sở hữu; thu phần lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ của doanh nghiệp 
nhà nước do Ủy ban nhân dân tỉnh ñại diện chủ sở hữu; 

- Thu từ bán tài sản nhà nước, kể cả thu từ chuyển nhượng quyền sử dụng ñất 
gắn liền với tài sản trên ñất của các cơ quan, ñơn vị, tổ chức quản lý; 

- Viện trợ không hoàn lại của các tổ chức quốc tế, các tổ chức khác, các cá nhân 
ở nước ngoài trực tiếp cho các tổ chức, cơ quan, ñơn vị cấp tỉnh; 

- Phí thu từ các hoạt ñộng dịch vụ do các cơ quan nhà nước cấp tỉnh thực hiện, 
trừ khoản ñược cấp có thẩm quyền cho khấu trừ ñể khoán chi phí hoạt ñộng; phí thu 
từ các hoạt ñộng dịch vụ do ñơn vị sự nghiệp công lập cấp tỉnh và doanh nghiệp 
nhà nước thực hiện, sau khi trừ phần ñược trích lại ñể bù ñắp chi phí theo quy ñịnh 
của pháp luật; 

- Lệ phí (trừ lệ phí trước bạ) do các cơ quan nhà nước cấp tỉnh thu; 
- Tiền thu từ xử phạt vi phạm hành chính, phạt, tịch thu khác theo quy ñịnh của 

pháp luật do cơ quan nhà nước cấp tỉnh quyết ñịnh; 
- Thu từ tài sản ñược xác lập quyền sở hữu của nhà nước do các cơ quan, ñơn vị, 

tổ chức cấp tỉnh xử lý, sau khi trừ ñi các chi phí theo quy ñịnh của pháp luật; 
- Thu từ tiền cấp quyền khai thác khoáng sản, cấp quyền khai thác tài nguyên 

nước phần ngân sách tỉnh ñược hưởng theo quy ñịnh của pháp luật; 
- Tiền sử dụng khu vực biển ñối với khu vực biển thuộc thẩm quyền giao của tỉnh; 
- Huy ñộng ñóng góp từ các cơ quan, tổ chức, cá nhân nộp vào ngân sách tỉnh 

theo quy ñịnh của pháp luật; 
- Thu từ quỹ dự trữ tài chính tỉnh; 
- Thu kết dư ngân sách tỉnh; 
- Các khoản thu khác theo quy ñịnh của pháp luật (bao gồm cả thu tiền bảo vệ, 

phát triển ñất trồng lúa; thu tiền bồi thường cho nhà nước khi gây thiệt hại trong quản 
lý và sử dụng ñất ñai; thu hồi các khoản chi năm trước của ngân sách tỉnh; thu ngân 
sách cấp dưới nộp lên). 

b) Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ giữa ngân sách tỉnh và ngân sách huyện: 
- Tiền sử dụng ñất do cấp huyện, xã quyết ñịnh chủ trương ñầu tư và quỹ ñất do 

các cơ quan cấp huyện, xã quản lý trên ñịa bàn thành phố Huế, thị xã Hương Trà, thị xã 
Hương Thủy và các huyện Phong ðiền, Quảng ðiền, Phú Vang, Phú Lộc phân chia 
ngân sách tỉnh hưởng 30%. 
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Tỷ lệ phân chia chi tiết nguồn thu tiền sử dụng ñất giữa cấp tỉnh, cấp huyện 
ñược quy ñịnh theo Phụ lục I ñính kèm. 

c) Thu bổ sung cân ñối ngân sách, bổ sung có mục tiêu từ ngân sách trung ương. 

d) Thu chuyển nguồn của ngân sách tỉnh từ năm trước chuyển sang. 

2. Nguồn thu của ngân sách huyện 

a) Các khoản thu ngân sách huyện hưởng 100%: 

- Thu từ các doanh nghiệp ngoài quốc doanh (trừ thu từ hợp tác xã và hộ kinh doanh 
cá thể) và ñơn vị sự nghiệp công lập thuộc huyện quản lý do Chi cục Thuế cấp huyện 
trực tiếp quản lý; 

Trường hợp trong thời kỳ ổn ñịnh ngân sách, các doanh nghiệp ngoài quốc doanh 
do cấp huyện quản lý thu mới thành lập có phát sinh số nộp ngân sách tăng ñột biến, 
làm ngân sách huyện tăng thu lớn (doanh nghiệp có tiền nộp ngân sách nhà nước 
trên 20 tỷ ñồng/năm), Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội ñồng nhân dân tỉnh phương án 
xử lý theo ñúng quy ñịnh tại khoản 7 ðiều 9 Luật Ngân sách nhà nước. 

- Thuế thu nhập cá nhân từ cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp (trừ thuế thu nhập 
cá nhân từ hợp tác xã, hộ sản xuất kinh doanh cá thể) do Chi cục Thuế cấp huyện 
quản lý; 

- Tiền cho thuê ñất và mặt nước do các cơ quan, ñơn vị cấp huyện, xã quản lý, 
cho thuê; 

- Viện trợ không hoàn lại của các tổ chức quốc tế, các tổ chức khác, các cá nhân 
ở nước ngoài trực tiếp cho các tổ chức, cơ quan, ñơn vị cấp huyện; 

- Phí thu từ các hoạt ñộng dịch vụ do các cơ quan nhà nước cấp huyện thực hiện, 
trừ khoản ñược cấp có thẩm quyền cho khấu trừ ñể khoán chi phí hoạt ñộng; phí thu 
từ các hoạt ñộng dịch vụ do ñơn vị sự nghiệp công lập cấp huyện, sau khi trừ phần 
ñược trích lại ñể bù ñắp chi phí theo quy ñịnh của pháp luật. 

- Lệ phí do cơ quan nhà nước cấp huyện thu (trừ lệ phí môn bài thu từ cá nhân, 
hộ kinh doanh); 

- Lệ phí trước bạ (trừ lệ phí trước bạ nhà, ñất xã và thị trấn); 

- Các khoản thu phí, thu khác tại các chợ thuộc huyện quản lý, phần nộp vào 
ngân sách huyện theo quy ñịnh của pháp luật; 

- Tiền thu từ xử phạt vi phạm hành chính, phạt, tịch thu khác theo quy ñịnh của 
pháp luật do các ñơn vị cấp huyện quyết ñịnh; 

- Thu từ tài sản ñược xác lập quyền sở hữu của nhà nước do các cơ quan, ñơn vị 
thuộc cấp huyện xử lý, sau khi trừ ñi các chi phí theo quy ñịnh của pháp luật; 

- Huy ñộng ñóng góp từ các tổ chức, cá nhân nộp vào ngân sách huyện theo 
quy ñịnh của pháp luật; 

- Thu kết dư ngân sách huyện; 

- Các khoản thu khác theo quy ñịnh của pháp luật (bao gồm cả thu hồi các khoản chi 
năm trước của ngân sách huyện; thu ngân sách cấp dưới nộp lên). 
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b) Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ phần trăm (%) giữa ngân sách tỉnh và ngân 
sách cấp huyện: 

- Tiền sử dụng ñất từ các dự án do cấp huyện quyết ñịnh chủ trương ñầu tư và 
thu từ quỹ ñất, tiền cho thuê ñất do các cơ quan cấp huyện quản lý ñược phân chia tỷ lệ 
theo Phụ lục I kèm theo. 

c) Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ (%) giữa ngân sách cấp huyện và ngân 
sách cấp xã: 

- Tiền sử dụng ñất từ các dự án do cấp huyện, xã quyết ñịnh chủ trương ñầu tư 
ñất và thu từ quỹ ñất do cấp huyện, xã quản lý giữa cấp huyện và cấp xã ñược phân chia 
theo tỷ lệ quy ñịnh chi tiết tại Phụ lục I kèm theo. 

- Các khoản thu từ hợp tác xã, hộ sản xuất kinh doanh cá thể (trừ lệ phí môn bài 
hộ kinh doanh cá thể) ñược phân chia theo tỷ lệ chi tiết tại Phụ lục II kèm theo. 

d) Thu bổ sung cân ñối ngân sách, bổ sung có mục tiêu từ ngân sách tỉnh. 
ñ) Thu chuyển nguồn của ngân sách huyện từ năm trước chuyển sang. 
3. Nguồn thu của ngân sách cấp xã 
a) Các khoản thu ngân sách cấp xã hưởng 100%: 
- Thuế sử dụng ñất phi nông nghiệp; 
- Lệ phí môn bài thu từ cá nhân, hộ kinh doanh;  
- Lệ phí trước bạ nhà ñất (ñối với xã, thị trấn); 
- Lệ phí do cơ quan nhà nước cấp xã thu; 
- Các khoản thu phí, thu khác tại các chợ thuộc cấp xã quản lý, phần nộp vào 

ngân sách xã theo quy ñịnh của pháp luật; 
- Thu từ quỹ ñất công ích và thu hoa lợi công sản khác; 
- Viện trợ không hoàn lại của các tổ chức quốc tế, các tổ chức khác, các cá nhân 

ở nước ngoài trực tiếp cho các tổ chức, cơ quan, ñơn vị cấp xã; 
- Phí thu từ các hoạt ñộng dịch vụ do các cơ quan nhà nước cấp xã thực hiện, trừ 

khoản ñược cấp có thẩm quyền cho khấu trừ ñể khoản chi phí hoạt ñộng; phí thu từ 
các hoạt ñộng dịch vụ do ñơn vị sự nghiệp công lập cấp xã, sau khi trừ phần ñược 
trích lại ñể bù ñắp chi phí theo quy ñịnh của pháp luật; 

- Tiền thu từ xử phạt vi phạm hành chính, phạt, tịch thu khác theo quy ñịnh của 
pháp luật do các ñơn vị cấp xã quyết ñịnh; 

- Huy ñộng ñóng góp từ các tổ chức, cá nhân nộp vào ngân sách xã theo quy 
ñịnh của pháp luật; 

- Thu kết dư ngân sách xã; 
- Các khoản thu khác theo quy ñịnh của pháp luật (bao gồm cả thu hồi các khoản 

chi năm trước của ngân sách xã). 
b) Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ (%) giữa ngân sách cấp huyện và ngân 

sách cấp xã chi tiết tại Phụ lục I và Phụ lục II ñính kèm. 
c) Thu bổ sung cân ñối ngân sách, bổ sung có mục tiêu từ ngân sách huyện. 
d) Thu chuyển nguồn của ngân sách xã từ năm trước chuyển sang. 
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(Các khoản thu phân chia tỉnh, huyện, xã quy ñịnh tại các khoản 1, 2, 3 ðiều này 
bao gồm cả khoản tiền chậm nộp theo quy ñịnh của Luật Quản lý thuế). 

ðiều 2. Quy ñịnh nhiệm vụ chi ngân sách các cấp chính quyền ñịa phương 
giai ñoạn 2022 - 2025 

1. Chi ngân sách tỉnh 
a) Chi ñầu tư phát triển: 
- Chi ñầu tư các dự án do tỉnh quản lý theo các lĩnh vực ñược quy ñịnh tại ñiểm b 

khoản này; 
- Chi ñầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ 

công ích do Nhà nước ñặt hàng, các tổ chức kinh tế, các tổ chức tài chính của ñịa 
phương theo quy ñịnh của pháp luật; 

- Chi bổ sung vốn ñiều lệ cho các Quỹ do Tỉnh thành lập theo quy ñịnh của 
pháp luật. 

- Các khoản chi ñầu tư khác theo quy ñịnh của pháp luật. 
b) Chi thường xuyên của các cơ quan, ñơn vị cấp tỉnh ñược phân cấp trong các 

lĩnh vực: 
- Sự nghiệp giáo dục - ñào tạo và dạy nghề; 
- Sự nghiệp khoa học và công nghệ; 
- Quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội phần giao tỉnh quản lý; 
- Sự nghiệp y tế, dân số và gia ñình; 
- Sự nghiệp văn hóa thông tin; 
- Sự nghiệp phát thanh, truyền hình; 
- Sự nghiệp thể dục thể thao; 
- Sự nghiệp bảo vệ môi trường (bao gồm nhiệm vụ chi xử lý nước thải, rác thải 

tại các nhà máy xử lý theo yêu cầu quản lý tập trung của tỉnh - nếu có); 
- Các hoạt ñộng kinh tế, gồm: Sự nghiệp giao thông; sự nghiệp nông nghiệp, lâm 

nghiệp, diêm nghiệp, thủy sản, thủy lợi và phát triển nông thôn; xây dựng nông thôn 
mới và hoạt ñộng phát triển nông thôn khác; sự nghiệp tài nguyên; quy hoạch; xúc 
tiến ñầu tư, thương mại, du lịch; duy tu, bảo dưỡng hệ thống ñèn chiếu sáng, vỉa hè, 
hệ thống cấp nước, thoát nước, công viên và các hoạt ñộng kiến thiết thị chính khác; 
các hoạt ñộng kinh tế khác; 

- Hoạt ñộng của các cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức chính trị và các tổ chức 
chính trị - xã hội;  

- Hỗ trợ hoạt ñộng cho các tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã 
hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp theo quy ñịnh của pháp luật ở cấp tỉnh; 

- Chi bảo ñảm xã hội, bao gồm cả chi thực hiện các chính sách xã hội theo quy 
ñịnh của pháp luật; 

- Các khoản chi khác theo quy ñịnh của pháp luật. 
c) Chi trả nợ lãi các khoản do tỉnh vay. 
d) Chi bổ sung Quỹ dự trữ tài chính tỉnh. 
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ñ) Chi chuyển nguồn sang năm sau của ngân sách tỉnh. 
e) Chi bổ sung cân ñối cho ngân sách cấp huyện. 
g) Chi bổ sung có mục tiêu cho ngân sách cấp huyện ñể thực hiện:  
- Các chính sách, chế ñộ do Trung ương và Hội ñồng nhân dân, Ủy ban nhân 

dân tỉnh ban hành nhưng chưa ñược bố trí hoặc bố trí chưa ñủ trong dự toán ngân 
sách huyện của năm ñầu thời kỳ ổn ñịnh ngân sách; mức hỗ trợ cụ thể ñược xác ñịnh 
trên cơ sở nhu cầu chi theo chế ñộ, chính sách và khả năng cân ñối của ngân sách 
tỉnh, huyện;  

- Các nhiệm vụ chi do Trung ương quy ñịnh, kinh phí thực hiện các chương trình 
mục tiêu quốc gia và các chương trình, dự án khác do Trung ương bổ sung có mục tiêu 
cho ngân sách ñịa phương; các nhiệm vụ chi do Hội ñồng nhân dân, Ủy ban nhân dân 
tỉnh ban hành chưa ñược dự toán trong ñịnh mức các lĩnh vực chi; 

- Hỗ trợ kinh phí ñể thực hiện một số dự án về ñầu tư phát triển và tăng cường 
cơ sở vật chất của các ngành, lĩnh vực thuộc huyện quản lý; 

- Hỗ trợ kinh phí ñầu tư hạ tầng các dự án ñể bán ñấu giá thu tiền sử dụng ñất 
tương ứng với tỷ lệ ngân phân chia ngân sách tỉnh hưởng quy ñịnh tại ñiểm b khoản 1 
ðiều 1 Nghị quyết này; 

- Hỗ trợ kinh phí thực hiện các dự án phát triển kinh tế và ñô thị từ nguồn thu 
tiền sử dụng ñất nộp ngân sách nhà nước của các dự án có vốn ñầu tư ngoài ngân 
sách do cấp huyện kêu gọi ñầu tư nhưng tỉnh quyết ñịnh chủ trương ñầu tư. 

- Các nhiệm vụ chi hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh và hỗ trợ khác. 
h) Chi hỗ trợ thực hiện một số nhiệm vụ quy ñịnh tại các ñiểm a, b và c khoản 9 

ðiều 9 của Luật Ngân sách nhà nước. 
2. Chi ngân sách huyện 
a) Chi ñầu tư phát triển: 
Chi ñầu tư các dự án do cấp huyện quản lý theo các lĩnh vực ñược quy ñịnh tại 

ñiểm b Khoản này, từ các nguồn: 
- Chi ñầu tư từ nguồn vốn xây dựng cơ bản tập trung của ngân sách tỉnh phân 

cấp cho ngân sách thành phố Huế, thị xã Hương Thủy, thị xã Hương Trà ñể ñầu tư 
xây dựng các trường phổ thông công lập các cấp, ñiện chiếu sáng, cấp thoát nước, 
giao thông ñô thị, vệ sinh ñô thị, các công trình phúc lợi công cộng khác theo quy 
ñịnh tại ñiểm d khoản 1 ðiều 39 Luật Ngân sách nhà nước và các nhiệm vụ chi ñầu tư 
phát triển khác; 

- Chi ñầu tư từ nguồn vốn xây dựng cơ bản tập trung của ngân sách tỉnh bổ sung 
có mục tiêu cho ngân sách cấp huyện; 

- Chi ñầu tư từ nguồn thu cân ñối ngân sách huyện; 
- Các khoản chi ñầu tư khác theo quy ñịnh của pháp luật. 
b) Chi thường xuyên của các cơ quan, ñơn vị cấp huyện ñược phân cấp trong các 

lĩnh vực: 
- Sự nghiệp giáo dục - ñào tạo và dạy nghề; 
- Sự nghiệp ứng dụng và chuyển giao khoa học và công nghệ; 
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- Quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội phần giao huyện quản lý; 
- Sự nghiệp y tế, dân số và gia ñình; 
- Sự nghiệp văn hóa thông tin; 
- Sự nghiệp phát thanh, truyền hình; 
- Sự nghiệp thể dục thể thao; 
- Sự nghiệp bảo vệ môi trường (bao gồm nhiệm vụ chi xử lý nước thải, rác 

thải tại các nhà máy xử lý khi chưa thực hiện yêu cầu quản lý tập trung của tỉnh); 
- Các hoạt ñộng kinh tế, gồm: Sự nghiệp giao thông; sự nghiệp nông nghiệp, lâm 

nghiệp, diêm nghiệp, thủy sản, thủy lợi và phát triển nông thôn; sự nghiệp tài nguyên; 
quy hoạch; xúc tiến ñầu tư, thương mại, du lịch; duy tu, bảo dưỡng hệ thống ñèn 
chiếu sáng, vỉa hè, hệ thống cấp nước, thoát nước, công viên và các hoạt ñộng kiến 
thiết thị chính khác; các hoạt ñộng kinh tế khác; 

- Hoạt ñộng của các cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức chính trị và các tổ chức 
chính trị - xã hội;  

- Hỗ trợ hoạt ñộng cho các tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, 
tổ chức xã hội - nghề nghiệp theo quy ñịnh của pháp luật ở cấp huyện; 

- Chi bảo ñảm xã hội, bao gồm cả chi thực hiện các chính sách xã hội theo quy ñịnh 
của pháp luật; 

- Các khoản chi khác theo quy ñịnh của pháp luật. 
c) Chi chuyển nguồn sang năm sau của ngân sách cấp huyện. 
d) Chi bổ sung cân ñối ngân sách cho ngân sách cấp xã. 
ñ) Chi bổ sung có mục tiêu cho ngân sách cấp xã ñể thưc hiện: 
- Các chính sách, chế ñộ do Trung ương và Hội ñồng nhân dân, Ủy ban nhân 

dân tỉnh ban hành nhưng chưa ñược bố trí hoặc bố trí chưa ñủ trong dự toán ngân 
sách huyện của năm ñầu thời kỳ ổn ñịnh ngân sách; mức hỗ trợ cụ thể ñược xác ñịnh 
trên cơ sở nhu cầu chi theo chế ñộ, chính sách và khả năng cân ñối của ngân sách 
tỉnh, huyện, xã;  

- Các nhiệm vụ chi do Trung ương quy ñịnh, kinh phí thực hiện các chương 
trình mục tiêu quốc gia và các chương trình, dự án khác do Trung ương, Tỉnh bổ sung 
có mục tiêu cho ngân sách ñịa phương; các nhiệm vụ chi do Hội ñồng nhân dân, Ủy ban 
nhân dân tỉnh ban hành chưa ñược dự toán trong ñịnh mức các lĩnh vực chi; 

- Hỗ trợ kinh phí ñể thực hiện một số dự án về ñầu tư phát triển và tăng cường 
cơ sở vật chất của các lĩnh vực thuộc cấp xã quản lý; 

- Các nhiệm vụ chi hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh và hỗ trợ khác. 
e) Chi hỗ trợ thực hiện một số nhiệm vụ quy ñịnh tại các ñiểm a, b và c khoản 9 

ðiều 9 của Luật Ngân sách nhà nước. 
3. Chi ngân sách xã 
a) Chi ñầu tư phát triển: 
- Chi ñầu tư các dự án do cấp xã quản lý theo các lĩnh vực ñược quy ñịnh tại 

ñiểm b Khoản này; 
- Các khoản chi ñầu tư khác theo quy ñịnh của pháp luật. 



CÔNG BÁO/Số 69+70/Ngày 27-12-2021 25
 

 

b) Chi thường xuyên của các cơ quan, ñơn vị cấp xã ñược phân cấp trong các 
lĩnh vực 

- Sự nghiệp giáo dục - ñào tạo và dạy nghề; 
- Quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội phần giao xã quản lý; 
- Sự nghiệp y tế, dân số và gia ñình; 
- Sự nghiệp văn hóa thông tin; 
- Sự nghiệp phát thanh, truyền hình; 
- Sự nghiệp thể dục thể thao; 
- Sự nghiệp bảo vệ môi trường (không bao gồm nhiệm vụ chi xử lý nước thải, 

rác thải tại các nhà máy xử lý tập trung); 
- Các hoạt ñộng kinh tế, gồm: sự nghiệp giao thông; sự nghiệp nông nghiệp, lâm 

nghiệp, diêm nghiệp, thủy sản, thủy lợi và phát triển nông thôn; lưu trữ hồ sơ ñịa 
chính và hoạt ñộng quản lý tài nguyên khác; duy tu, bảo dưỡng hệ thống ñèn chiếu 
sáng, vỉa hè, hệ thống cấp nước, thoát nước, công viên và các hoạt ñộng kiến thiết thị 
chính khác; các hoạt ñộng kinh tế khác; 

- Hoạt ñộng của các cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức chính trị và các tổ chức 
chính trị - xã hội;  

- Hỗ trợ hoạt ñộng cho các tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã 
hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp theo quy ñịnh của pháp luật ở cấp xã; 

- Chi bảo ñảm xã hội, bao gồm cả chi thực hiện các chính sách xã hội theo quy 
ñịnh của pháp luật ở cấp xã; 

- Các khoản chi khác theo quy ñịnh của pháp luật. 
c) Chi chuyển nguồn sang năm sau của ngân sách cấp xã. 
d) Chi hỗ trợ thực hiện một số nhiệm vụ quy ñịnh tại các ñiểm a, b và c khoản 9 

ðiều 9 của Luật Ngân sách nhà nước. 
ðiều 3. ðiều khoản thi hành 
Nghị quyết này thay thế các Nghị quyết sau: 
Nghị quyết số 11/2016/NQ-HðND ngày 08 tháng 12 năm 2016 của Hội ñồng 

nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế 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; 

Nghị quyết số 15/2020/NQ-HðND ngày 07 tháng 12 năm 2020 của Hội ñồng 
nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc kéo dài thời kỳ ổn ñịnh ngân sách ñịa phương 
giai ñoạn 2017 - 2020 sang năm 2021; 

Nghị quyết số 24/2021/NQ-HðND ngày 26 tháng 8 năm 2021 của Hội ñồng 
nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế sửa ñổi, bổ sung một số quy ñịnh tại nghị quyết 
số 11/2016/NQ-HðND ngày 08 tháng 12 năm 2016 của Hội ñồng nhân dân 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. 

ðiều 4. 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 và các ñại 
biểu Hội ñồng nhân dân tỉnh phối hợp với Ban thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 
Việt Nam tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết theo nhiệm vụ, quyền hạn ñã ñược 
pháp luật quy ñịnh. 

Nghị quyết này ñã ñược Hội ñồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế khóa VIII, 
Kỳ họp lần thứ 3 thông qua ngày 10 tháng 12 năm 2021 và có hiệu lực từ ngày 01 
tháng 01 năm 2022./. 

 
  
 

CHỦ TỊCH 
 

Lê Trường Lưu 
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Phụ lục I 
TỶ LỆ PHÂN CHIA NGUỒN THU TIỀN SỬ DỤNG ðẤT 

(Kèm theo Nghị quyết số 34/2021/NQ-HðND ngày 10 tháng 12 năm 2021 

 của Hội ñồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế) 

Stt Tên ñơn vị 
Tổng 
cộng 

Tỷ lệ phân chia (%) 
Cấp tỉnh Cấp huyện Cấp xã 

I Huyện Phong ðiền         

1 Thị trấn Phong ðiền 100 30 40 30 

2 Xã Phong Hiền 100 30 40 30 

3 Xã Phong An 100 30 40 30 

4 Xã ðiền Lộc 100 30 40 30 

5 Xã Phong Mỹ 100 30 35 35 

6 Xã Phong Hoà 100 30 35 35 

7 Xã ðiền Hoà 100 30 35 35 

8 Xã ðiền Hải 100 30 35 35 

9 Xã Phong Sơn 100 30 20 50 

10 Xã Phong Xuân 100 30 20 50 

11 Xã Phong Thu 100 30 20 50 

12 Xã Phong Chương 100 30 20 50 

13 Xã Phong Bình 100 30 20 50 

14 Xã Phong Hải 100 30 20 50 

15 Xã ðiền Hương 100 30 20 50 

16 Xã ðiền Môn 100 30 20 50 

II Huyện Quảng ðiền         

1 Thị trấn Sịa 100 30 40 30 

2 Xã Quảng Phú 100 30 30 40 

3 Xã Quảng Vinh 100 30 30 40 

4 Xã Quảng Thành 100 30 30 40 

5 Xã Quảng Công  100 30 30 40 

6 Xã Quảng Lợi 100 30 30 40 

7 Xã Quảng Thái 100 30 30 40 

8 Xã Quảng An 100 30 30 40 

9 Xã Quảng Phước 100 30 30 40 

10 Xã Quảng Thọ 100 30 30 40 

11 Xã Quảng Ngạn 100 30 30 40 

III Thị xã Hương Trà         

1 Phường Hương Xuân 100 30 50 20 

2 Phường Hương Văn 100 30 50 20 

3 Phường Tứ Hạ 100 30 50 20 

4 Phường Hương Chữ 100 30 50 20 

5 Phường Hương Vân 100 30 50 20 
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Stt Tên ñơn vị 
Tổng 
cộng 

Tỷ lệ phân chia (%) 
Cấp tỉnh Cấp huyện Cấp xã 

6 Xã Hương Toàn 100 30 50 20 

7 Xã Hương Bình 100 30 45 25 

8 Xã Bình Thành 100 30 45 25 

9 Xã Bình Tiến 100 30 45 25 

IV Thị xã Hương Thuỷ         

1 Phường Thuỷ Dương 100 30 50 20 

2 Phường  Phú Bài 100 30 50 20 

3 Phường Thuỷ Phương 100 30 50 20 

4 Phường Thuỷ Châu 100 30 50 20 

5 Phường Thuỷ Lương 100 30 50 20 

6 Xã Thuỷ Thanh 100 30 50 20 

7 Xã Thuỷ Phù 100 30 50 20 

8 Xã Thuỷ Tân 100 30 20 50 

9 Xã Phú Sơn 100 30 20 50 

10 Xã Dương Hoà 100 30 20 50 

V Huyện Phú Vang         

1 Thị trấn Phú ða 100 30 45 25 

2 Xã Phú Mỹ 100 30 45 25 

3 Xã Phú An 100 30 45 25 

4 Xã Phú Lương 100 30 45 25 

5 Xã Phú Hồ 100 30 45 25 

6 Xã Phú Thuận 100 30 45 25 

7 Xã Phú Hải 100 30 45 25 

8 Xã Vinh Thanh 100 30 35 35 

9 Xã Vinh An 100 30 35 35 

10 Xã Phú Diên 100 30 35 35 

11 Xã Phú Xuân 100 30 35 35 

12 Xã Vinh Hà 100 30 35 35 

13 Xã Vinh Xuân 100 30 35 35 

14 Xã Phú Gia  100 30 35 35 

VI Huyện Phú Lộc         

1 Thị trấn Phú Lộc 100 30 50 20 

2 Thị trấn Lăng Cô 100 30 50 20 

3 Xã Lộc Bổn 100 30 50 20 

4 Xã Lộc Sơn 100 30 50 20 

5 Xã Xuân Lộc 100 30 50 20 

6 Xã Lộc An 100 30 50 20 

7 Xã Lộc ðiền 100 30 50 20 

8 Xã Lộc Hoà 100 30 50 20 
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Stt Tên ñơn vị 
Tổng 
cộng 

Tỷ lệ phân chia (%) 
Cấp tỉnh Cấp huyện Cấp xã 

9 Xã Lộc Trì 100 30 50 20 

10 Xã Lộc Bình 100 30 50 20 

11 Xã Lộc Thuỷ 100 30 50 20 

12 Xã Lộc Tiến 100 30 50 20 

13 Xã Lộc Vĩnh  100 30 50 20 

14 Xã Vinh Hưng 100 30 50 20 

15 Xã Vinh Mỹ 100 30 50 20 

16 Xã Vinh Hiền 100 30 50 20 

17 Xã Giang Hải 100 30 50 20 

VII Huyện Nam ðông         

1 Thị trấn Khe Tre 100 0 80 20 

2 Xã Thượng Quảng 100 0 45 55 

3 Xã Thượng Long 100 0 45 55 

4 Xã Thượng Nhật 100 0 45 55 

5 Xã Thượng Lộ 100 0 45 55 

6 Xã Hương Hữu 100 0 45 55 

7 Xã Hương Sơn 100 0 45 55 

8 Xã Hương Lộc 100 0 45 55 

9 Xã Hương Phú 100 0 45 55 

10 Xã Hương Xuân 100 0 45 55 

VIII Huyện A Lưới         

1 Thị trấn A Lưới 100 0 80 20 

2 Xã Sơn Thuỷ 100 0 30 70 

3 Xã Hồng Thượng 100 0 30 70 
4 Xã A Ngo 100 0 30 70 
5 Xã Hương Phong 100 0 30 70 

6 Xã Phú Vinh 100 0 30 70 

7 Xã Hồng Vân 100 0 30 70 

8 Xã Hồng Thái 100 0 30 70 

9 Xã Hồng Bắc 100 0 30 70 

10 Xã Hồng Kim 100 0 30 70 

11 Xã Hồng Thuỷ 100 0 30 70 

12 Xã A Roàng 100 0 30 70 

13 Xã ðông Sơn 100 0 30 70 

14 Xã Hồng Hạ 100 0 30 70 

15 Xã Hương Nguyên 100 0 30 70 
16 Xã Lâm ðớt 100 0 30 70 
17 Xã Quảng Nhâm 100 0 30 70 

18 Xã Trung Sơn 100 0 30 70 
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Stt Tên ñơn vị 
Tổng 
cộng 

Tỷ lệ phân chia (%) 
Cấp tỉnh Cấp huyện Cấp xã 

IX Thành phố Huế         

1 Phường Kim Long 100 30 55 15 

2 Phường Vĩnh Ninh 100 30 55 15 

3 Phường Phú Hội 100 30 55 15 

4 Phường Phú Nhuận 100 30 55 15 

5 Phường Hương Sơ  100 30 55 15 

6 Phường An Hòa  100 30 55 15 

7 Phường Hương Long  100 30 55 15 

8 Phường Thuỷ Biều 100 30 55 15 

9 Phường Thuỷ Xuân 100 30 55 15 

10 Phường An ðông  100 30 55 15 

11 Phường An Tây  100 30 55 15 

12 Phường Xuân Phú 100 30 55 15 

13 Phường Phưòng ðúc 100 30 55 15 

14 Phường Phước Vĩnh 100 30 55 15 

15 Phường Phú Hậu 100 30 55 15 

16 Phường An Cựu 100 30 55 15 

17 Phường Vỹ Dạ 100 30 55 15 

18 Phường Trường An 100 30 55 15 

19 Phường ðông Ba 100 30 55 15 

20 Phường Thuận Lộc 100 30 55 15 

21 Phường Gia Hội 100 30 55 15 
22 Phường Tây Lộc 100 30 55 15 

23 Phường Thuận Hòa 100 30 55 15 

24 Phường Thủy Vân 100 30 55 15 

25 Xã Thủy Bằng 100 30 55 15 

26 Phường Hương Hồ 100 30 55 15 

27 Phường Hương An 100 30 55 15 

28 Phường Hương Vinh 100 30 55 15 

29 Xã Hương Thọ 100 30 55 15 

30 Xã Hương Phong 100 30 55 15 

31 Xã Hải Dương 100 30 55 15 

32 Phường Thuận An 100 30 55 15 

33 Phường Phú Thượng 100 30 55 15 

34 Xã Phú Dương 100 30 55 15 

35 Xã Phú Mậu 100 30 55 15 

36 Xã Phú Thanh 100 30 55 15 
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Phụ lục II 
TỶ LỆ PHÂN CHIA CÁC KHOẢN THU GIỮA NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN 

VỚI NGÂN SÁCH TỪNG XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN 
(Kèm theo Nghị quyết số 34/2021/NQ-HðND ngày 10 tháng 12 năm 2021 

 của Hội ñồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế) 

Stt Tên ñơn vị 

Các khoản thu từ hợp tác xã và hộ kinh doanh 
cá thể (trừ lệ phí môn bài từ cá nhân, hộ kinh 

doanh) phân chia tỉ lệ giữa ngân sách cấp 
huyện và ngân sách cấp xã (tỷ lệ %) 

Cấp huyện Cấp xã 

I Huyện Phong ðiền     

1 Thị trấn Phong ðiền 0 100 

2 Xã Phong Hiền 0 100 

3 Xã Phong An 0 100 

4 Xã ðiền Lộc 0 100 

5 Xã Phong Mỹ 0 100 

6 Xã Phong Hoà 0 100 

7 Xã ðiền Hoà 0 100 

8 Xã ðiền Hải 0 100 

9 Xã Phong Sơn 0 100 

10 Xã Phong Xuân 0 100 

11 Xã Phong Thu 0 100 

12 Xã Phong Chương 0 100 

13 Xã Phong Bình 0 100 

14 Xã Phong Hải 0 100 

15 Xã ðiền Hương 0 100 

16 Xã ðiền Môn 0 100 

II Huyện Quảng ðiền     

1 Thị trấn Sịa 0 100 

2 Xã Quảng Phú 0 100 

3 Xã Quảng Vinh 0 100 

4 Xã Quảng Thành 0 100 

5 Xã Quảng Công  0 100 

6 Xã Quảng Lợi 0 100 

7 Xã Quảng Thái 0 100 

8 Xã Quảng An 0 100 

9 Xã Quảng Phước 0 100 

10 Xã Quảng Thọ 0 100 

11 Xã Quảng Ngạn 0 100 
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Stt Tên ñơn vị 

Các khoản thu từ hợp tác xã và hộ kinh doanh 
cá thể (trừ lệ phí môn bài từ cá nhân, hộ kinh 

doanh) phân chia tỉ lệ giữa ngân sách cấp 
huyện và ngân sách cấp xã (tỷ lệ %) 

Cấp huyện Cấp xã 

III Thị xã Hương Trà     

1 Phường Hương Xuân 0 100 

2 Phường Hương Văn 0 100 

3 Phường Tứ Hạ 0 100 

4 Phường Hương Chữ 0 100 

5 Phường Hương Vân 0 100 

6 Xã Hương Toàn 0 100 

7 Xã Hương Bình 0 100 

8 Xã Bình Thành 0 100 

9 Xã Bình Tiến 0 100 

IV Thị xã Hương Thuỷ     

1 Phường Thuỷ Dương 40 60 

2 Phường  Phú Bài 40 60 

3 Phường Thuỷ Phương 0 100 

4 Phường Thuỷ Châu 0 100 

5 Phường Thuỷ Lương 0 100 

6 Xã Thuỷ Thanh 0 100 

7 Xã Thuỷ Phù 0 100 

8 Xã Thuỷ Tân 0 100 

9 Xã Phú Sơn 0 100 

10 Xã Dương Hoà 0 100 

V Huyện Phú Vang     

1 Thị trấn Phú ða 0 100 

2 Xã Phú Mỹ 0 100 

3 Xã Phú An 0 100 

4 Xã Phú Lương 0 100 

5 Xã Phú Hồ 0 100 

6 Xã Phú Thuận 0 100 

7 Xã Phú Hải 0 100 

8 Xã Vinh Thanh 0 100 

9 Xã Vinh An 0 100 

10 Xã Phú Diên 0 100 

11 Xã Phú Xuân 0 100 

12 Xã Vinh Hà 0 100 
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Stt Tên ñơn vị 

Các khoản thu từ hợp tác xã và hộ kinh doanh 
cá thể (trừ lệ phí môn bài từ cá nhân, hộ kinh 

doanh) phân chia tỉ lệ giữa ngân sách cấp 
huyện và ngân sách cấp xã (tỷ lệ %) 

Cấp huyện Cấp xã 

13 Xã Vinh Xuân 0 100 

14 Xã Phú Gia  0 100 

VI Huyện Phú Lộc     

1 Thị trấn Phú Lộc 0 100 

2 Thị trấn Lăng Cô 0 100 

3 Xã Lộc Bổn 0 100 

4 Xã Lộc Sơn 0 100 

5 Xã Xuân Lộc 0 100 

6 Xã Lộc An 0 100 

7 Xã Lộc ðiền 0 100 

8 Xã Lộc Hoà 0 100 

9 Xã Lộc Trì 0 100 

10 Xã Lộc Bình 0 100 

11 Xã Lộc Thuỷ 0 100 

12 Xã Lộc Tiến 0 100 

13 Xã Lộc Vĩnh  0 100 

14 Xã Vinh Hưng 0 100 

15 Xã Vinh Mỹ 0 100 

16 Xã Vinh Hiền 0 100 

17 Xã Giang Hải 0 100 

VII Huyện Nam ðông     

1 Thị trấn Khe Tre 60 40 

2 Xã Thượng Quảng 0 100 

3 Xã Thượng Long 0 100 

4 Xã Thượng Nhật 0 100 

5 Xã Thượng Lộ 0 100 

6 Xã Hương Hữu 0 100 

7 Xã Hương Sơn 0 100 

8 Xã Hương Lộc 0 100 

9 Xã Hương Phú 0 100 

10 Xã Hương Xuân 0 100 

VIII Huyện A Lưới     

1 Thị trấn A Lưới 0 100 

2 Xã Sơn Thuỷ 0 100 
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Stt Tên ñơn vị 

Các khoản thu từ hợp tác xã và hộ kinh doanh 
cá thể (trừ lệ phí môn bài từ cá nhân, hộ kinh 

doanh) phân chia tỉ lệ giữa ngân sách cấp 
huyện và ngân sách cấp xã (tỷ lệ %) 

Cấp huyện Cấp xã 

3 Xã Hồng Thượng 0 100 

4 Xã A Ngo 0 100 

5 Xã Hương Phong 0 100 

6 Xã Phú Vinh 0 100 

7 Xã Hồng Vân 0 100 

8 Xã Hồng Thái 0 100 

9 Xã Hồng Bắc 0 100 

10 Xã Hồng Kim 0 100 

11 Xã Hồng Thuỷ 0 100 

12 Xã A Roàng 0 100 

13 Xã ðông Sơn 0 100 

14 Xã Hồng Hạ 0 100 

15 Xã Hương Nguyên 0 100 

16 Xã Lâm ðớt 0 100 

17 Xã Quảng Nhâm 0 100 

18 Xã Trung Sơn 0 100 

IX Thành phố Huế     

1 Phường Kim Long 90 10 

2 Phường Vĩnh Ninh 90 10 

3 Phường Phú Hội 90 10 

4 Phường Phú Nhuận 90 10 

5 Phường ðông Ba 90 10 

6 Phường Xuân Phú 40 60 

7 Phường Tây Lộc 40 60 

8 Phường Thuận Hòa 40 60 

9 Phường Thuận An 40 60 

10 Phường Phú Thượng 40 60 

11 Phường Hương Sơ  0 100 

12 Phường An Hòa  0 100 

13 Phường Hương Long  0 100 

14 Phường Thuỷ Biều 0 100 

15 Phường Thuỷ Xuân 0 100 

16 Phường An ðông  0 100 

17 Phường An Tây  0 100 
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Stt Tên ñơn vị 

Các khoản thu từ hợp tác xã và hộ kinh doanh 
cá thể (trừ lệ phí môn bài từ cá nhân, hộ kinh 

doanh) phân chia tỉ lệ giữa ngân sách cấp 
huyện và ngân sách cấp xã (tỷ lệ %) 

Cấp huyện Cấp xã 

18 Phường Phưòng ðúc 0 100 

19 Phường Phước Vĩnh 0 100 

20 Phường Phú Hậu 0 100 

21 Phường An Cựu 0 100 

22 Phường Vỹ Dạ 0 100 

23 Phường Trường An 0 100 

24 Phường Thuận Lộc 0 100 

25 Phường Gia Hội 0 100 

26 Phường Thủy Vân 0 100 

27 Phường Hương Hồ 0 100 

28 Phường Hương An 0 100 

29 Phường Hương Vinh 0 100 

30 Xã Thủy Bằng 0 100 

31 Xã Hương Thọ 0 100 

32 Xã Hương Phong 0 100 

33 Xã Hải Dương 0 100 

34 Xã Phú Dương 0 100 

35 Xã Phú Mậu 0 100 

36 Xã Phú Thanh 0 100 
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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: 35/2021/NQ-HðND Thừa Thiên Huế, ngày 10 tháng 12 năm 2021 

NGHỊ QUYẾT 
Quy ñịnh mức thu, chế ñộ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí ñăng ký giao dịch 

bảo ñảm bằng quyền sử dụng ñất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với ñất 
trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 

 

HỘI ðỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 
KHOÁ VIII, KỲ HỌP LẦN THỨ 3    

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 Phí và lệ phí ngày 25 tháng 11 năm 2015; 

Căn cứ Luật ðất ñai ngày 29 tháng 11 năm 2013; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 120/2016/Nð-CP ngày 23 tháng 8 năm 2016 của Chính phủ 
quy ñịnh chi tiết và hướng dẫn thi hành một số ñiều của Luật Phí và lệ phí; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 102/2017/Nð-CP ngày 01 tháng 9 năm 2017 của Chính phủ 
về ñăng ký biện pháp bảo ñảm; 

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

Căn cứ Thông tư số 14/2017/TT-BTNMT ngày 20 tháng 7 năm 2017 của Bộ Tài nguyên 
và Môi trường quy ñịnh về ñịnh mức kinh tế - kỹ thuật ño ñạc lập bản ñồ ñịa chính, 
ñăng ký ñất ñai, tài sản gắn liền với ñất, lập hồ sơ ñịa chính, cấp Giấy chứng nhận 
quyền sử dụng ñất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với ñất;  

Căn cứ Thông tư số 07/2019/TT-BTP ngày 25 tháng 11 năm 2019 của Bộ Tư pháp 
hướng dẫn nội dung một số nội dung về ñăng ký thế chấp quyền sử dụng ñất, tài sản 
gắn liền với ñất; 

Căn cứ Thông tư số 85/2019/TT-BTC ngày 29 tháng 11 năm 2019  của Bộ Tài chính 
hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết ñịnh của Hội ñồng nhân dân tỉnh, 
thành phố trực thuộc Trung ương; 

Xét Tờ trình số 10761/TTr-UBND ngày 11 tháng 11 năm 2021 của Ủy ban 
nhân dân tỉnh về việc ñề nghị ban hành Nghị quyết quy ñịnh mức thu, chế ñộ thu, 
nộp, quản lý và sử dụng phí ñăng ký giao dịch bảo ñảm bằng quyền sử dụng ñất, 
quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với ñất trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế; 
Báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế - ngân sách và ý kiến thảo luận của ñại biểu 
Hội ñồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp. 
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QUYẾT NGHỊ: 

ðiều 1. Quy ñịnh mức thu, chế ñộ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí ñăng ký 
giao dịch bảo ñảm bằng quyền sử dụng ñất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền 
với ñất trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế như sau: 

1. ðối tượng nộp, miễn nộp phí 

a) ðối tượng nộp phí 

Tổ chức, cá nhân có yêu cầu ñăng ký giao dịch bảo ñảm bằng quyền sử dụng ñất, 
tài sản gắn liền với ñất; tổ chức, cá nhân khác liên quan ñến việc ñăng ký giao dịch 
bảo ñảm bằng quyền sử dụng ñất, tài sản gắn liền với ñất. 

b) ðối tượng miễn nộp phí 

- Hộ nghèo, người cao tuổi (từ ñủ 60 tuổi trở lên), người khuyết tật, người có 
công với cách mạng, ñồng bào dân tộc thiểu số ở các thôn, xã có ñiều kiện kinh tế - 
xã hội ñặc biệt khó khăn. 

- Các cá nhân, hộ gia ñình vay vốn tại tổ chức tín dụng thuộc một trong các lĩnh 
vực cho vay phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn quy ñịnh tại ðiều 4, ðiều 9 
Nghị ñịnh số 55/2015/Nð-CP ngày 09 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về chính sách 
tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn và khoản 2, 3, 4 ðiều 1 Nghị ñịnh 
số 116/2018/Nð-CP ngày 07 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ sửa ñổi, bổ sung một 
số ñiều của Nghị ñịnh số 55/2015/Nð-CP ngày 09 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ 
về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn. 

- Yêu cầu sửa chữa sai sót về nội dung ñăng ký giao dịch bảo ñảm, hợp ñồng do 
lỗi của cán bộ ñăng ký. 

- Thông báo việc kê biên tài sản thi hành án, yêu cầu thay ñổi nội dung ñã thông 
báo việc kê biên tài sản thi hành án, xóa thông báo việc kê biên của Chấp hành viên 
theo quy ñịnh của pháp luật thi hành án. 

2. Cơ quan thu phí 

a) Chi nhánh Văn phòng ðăng ký ñất ñai thu phí ñăng ký giao dịch ñảm bảo 
bằng quyền sử dụng ñất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với ñất ñối với hộ gia 
ñình, cá nhân, cộng ñồng dân cư, người Việt Nam ñịnh cư ở nước ngoài ñược sở hữu 
nhà ở gắn liền với quyền sử dụng ñất ở Việt Nam. 

b) Văn phòng ðăng ký ñất ñai tỉnh thu phí ñăng ký giao dịch ñảm bảo bằng 
quyền sử dụng ñất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với ñất ñối với tổ chức, 
người Việt Nam ñịnh cư ở nước ngoài, cá nhân nước ngoài, doanh nghiệp nước ngoài 
thực hiện dự án ñầu tư. 
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3. Mức thu phí 
ðơn vị: ñồng 

TT Loại hồ sơ ðơn vị tính 
Mức thu phí 

Hộ gia ñình, 
cá nhân 

Tổ chức 

1 
ðăng ký thế chấp bằng quyền sử dụng ñất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác 
gắn liền với ñất, tài sản gắn liền với ñất hình thành trong tương lai 

1.1 

Quyền sử dụng ñất hoặc quyền sở hữu nhà 
ở và tài sản khác gắn liền với ñất hoặc tài 
sản gắn liền với ñất hình thành trong 
tương lai 

Hồ sơ/ 
thửa/Giấy 

chứng nhận 
240.000 300.000 

1.2 
Quyền sử dụng ñất và quyền sở hữu nhà ở 
và tài sản khác gắn liền với ñất, tài sản 
gắn liền với ñất hình thành trong tương lai 

Hồ sơ/ 
thửa/ Giấy 
chứng nhận 

330.000 370.000 

2 
Xóa ñăng ký thế chấp bằng quyền sử dụng ñất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản 
khác gắn liền với ñất, tài sản gắn liền với ñất hình thành trong tương lai 

2.1 

Quyền sử dụng ñất hoặc quyền sở hữu nhà 
ở và tài sản khác gắn liền với ñất hoặc tài 
sản gắn liền với ñất hình thành trong 
tương lai 

Hồ sơ/ 
thửa/ Giấy 
chứng nhận 

130.000 160.000 

2.2 
Quyền sử dụng ñất và quyền sở hữu nhà ở 
và tài sản khác gắn liền với ñất, tài sản 
gắn liền với ñất hình thành trong tương lai 

Hồ sơ/ 
thửa/ Giấy 
chứng nhận 

170.000 200.000 

3 
ðăng ký thay ñổi nội dung thế chấp quyền sử dụng ñất, quyền sở hữu nhà ở và 
tài sản khác gắn liền với ñất, tài sản gắn liền với ñất hình thành trong tương lai 

3.1 

Quyền sử dụng ñất hoặc quyền sở hữu nhà 
ở và tài sản khác gắn liền với ñất hoặc tài 
sản gắn liền với ñất hình thành trong 
tương lai 

Hồ sơ/ 
thửa/ Giấy 
chứng nhận 

240.000 300.000 

3.2 
Quyền sử dụng ñất và quyền sở hữu nhà ở 
và tài sản khác gắn liền với ñất, tài sản 
gắn liền với ñất hình thành trong tương lai 

Hồ sơ/ 
thửa/ Giấy 
chứng nhận 

330.000 370.000 

4 ðăng ký văn bản thông báo về việc xử lý tài sản bảo ñảm 

4.1 

Quyền sử dụng ñất hoặc quyền sở hữu nhà 
ở và tài sản khác gắn liền với ñất hoặc tài 
sản gắn liền với ñất hình thành trong 
tương lai 

Hồ sơ/ 
thửa/ Giấy 
chứng nhận 

130.000 160.000 

4.2 
Quyền sử dụng ñất và quyền sở hữu nhà ở 
và tài sản khác gắn liền với ñất, tài sản 
gắn liền với ñất hình thành trong tương lai 

Hồ sơ/ 
thửa/ Giấy 
chứng nhận 

170.000 200.000 

4. Chế ñộ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí 
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a) Phí ñăng ký giao dịch bảo ñảm bằng quyền sử dụng ñất, tài sản gắn liền với 
ñất thu bằng ñồng Việt Nam. 

b) Tổ chức thu phí ñăng ký giao dịch bảo ñảm bằng quyền sử dụng ñất, tài sản 
gắn liền với ñất ñược trích 90% (chín mươi phần trăm) số tiền phí thu ñược ñể trang 
trải chi phí cho các nội dung chi theo quy ñịnh tại Khoản 2 ðiều 5 Nghị ñịnh số 
120/2016/Nð-CP ngày 23 tháng 8 năm 2016 của Chính phủ quy ñịnh chi tiết và 
hướng dẫn thi hành một số ñiều của Luật Phí và lệ phí. 

c) Tổ chức thu phí có trách nhiệm kê khai, nộp 10% (mười phần trăm) số tiền 
phí còn lại vào ngân sách nhà nước và quyết toán theo chương, mục, tiểu mục tương 
ứng của Mục lục ngân sách nhà nước hiện hành. 

ðiều 2. ðiều khoản thi hành 
Nghị quyết này thay thế Nghị quyết số 13/2017/NQ-HðND ngày 31 tháng 3 

năm 2017 của Hội ñồng nhân dân tỉnh quy ñịnh mức thu, chế ñộ thu, nộp, quản lý và 
sử dụng phí ñăng ký giao dịch bảo ñảm và phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo ñảm 
bằng quyền sử dụng ñất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với ñất trên ñịa bàn 
tỉnh Thừa Thiên Huế và Nghị quyết số 08/2019/NQ-HðND ngày 09 tháng 7 năm 2019 
của Hội ñồng nhân dân tỉnh về sửa ñổi Nghị quyết số 13/2017/NQ-HðND ngày 31 
tháng 3 năm 2017 của Hội ñồng nhân dân tỉnh quy ñịnh mức thu, chế ñộ thu, nộp, 
quản lý và sử dụng phí ñăng ký giao dịch bảo ñảm và phí cung cấp thông tin về giao 
dịch bảo ñảm bằng quyền sử dụng ñất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với ñất 
trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 

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

Tổ ñại biểu và 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. 

3. Nghị quyết này ñã ñược Hội ñồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế khóa VIII, 
Kỳ họp lần thứ 3 thông qua ngày 10 tháng 12 năm 2021 và có hiệu lực từ ngày 20 
tháng 12 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: 36/2021/NQ-HðND  Thừa Thiên Huế, ngày 10 tháng 12 năm 2021 
 

NGHỊ QUYẾT 
Quy ñịnh chế ñộ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tham quan  
di tích lịch sử văn hóa Huế thuộc quần thể di tích Cố ñô Huế 

 

HỘI ðỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 
KHÓA VIII, KỲ HỌP LẦN THỨ 3 

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 Phí và lệ phí ngày 25 tháng 11 năm 2015; 
Căn cứ Nghị ñịnh số 120/2016/Nð-CP ngày 23 tháng 8 năm 2016 của Chính phủ 

quy ñịnh chi tiết và hướng dẫn thi hành một số ñiều của Luật Phí và lệ phí; 
Căn cứ Thông tư số 85/2019/TT-BTC ngày 29 tháng 11 năm 2019 của Bộ Tài chính 

hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết ñịnh của Hội ñồng nhân dân tỉnh, 
thành phố trực thuộc Trung ương; 

Xét Tờ trình số 11287/TTr-UBND ngày 24 tháng 11 năm 2021 của Ủy ban 
nhân dân tỉnh về việc quy ñịnh chế ñộ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tham quan di tích 
lịch sử văn hóa Huế thuộc quần thể di tích Cố ñô Huế; Báo cáo thẩm tra của Ban 
kinh tế - ngân sách; ý kiến thảo luận của các ñại biểu Hội ñồng nhân dân tại kỳ họp. 

QUYẾT NGHỊ: 

ðiều 1. Quy ñịnh chế ñộ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tham quan di tích 
lịch sử văn hóa Huế thuộc quần thể di tích Cố ñô Huế.  

1. Cơ quan thu phí ñược ñể lại 100% tổng số tiền phí thu ñược theo dự toán. Số 
tiền phí ñược sử dụng ñể chi các nội dung: Chi hoạt ñộng thường xuyên của bộ máy 
quản lý; chi các hoạt ñộng phục vụ du khách tham quan; công tác chăm sóc, 
chỉnh trang cảnh quan sân vườn, bảo vệ môi trường; chi xúc tiến du lịch; quảng cáo, 
quảng bá di sản, thu hút khách tham quan; công tác bảo tồn bảo tàng, trưng bày triển lãm; 
công tác phát huy giá trị nhã nhạc, văn hóa phi vật thể; các hoạt ñộng nghệ thuật phục vụ 
du khách tham quan; các hoạt ñộng phục vụ các ngày lễ, tết; tổ chức thực hiện các 
chương trình hợp tác quốc tế; mua sắm, sửa chữa thường xuyên tài sản và thực hiện 
các hoạt ñộng xây dựng cơ bản trùng tu di tích (trường hợp cân ñối ñược nguồn thu 
và nhiệm vụ chi); chi chuyên môn nghiệp vụ khác của ñơn vị và chi các hoạt ñộng 
ñặc thù di tích, chi thực hiện các nhiệm vụ ñột xuất do Ủy ban nhân dân tỉnh giao. 
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2. Tỷ lệ % số tiền phí thu ñược nêu tại ñiểm 1 ðiều này ñược thực hiện từ khi 
Nghị quyết có hiệu lực ñến ngày 31 tháng 12 năm 2023. Trong ñiều kiện thực thu phí 
tham quan di tích các năm 2022 và 2023 vượt số tiền thu phí tham quan di tích ñược 
Hội ñồng nhân dân tỉnh giao ñầu năm, Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Thường trực 
Hội ñồng nhân dân tỉnh ñể quyết ñịnh việc sử dụng phần vượt thu cho phù hợp. Sau 
thời gian trên, căn cứ tình hình thực tế nhiệm vụ chi của ñơn vị thu và khả năng thu phí 
tham quan di tích, Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội ñồng nhân dân tỉnh ñiều chỉnh tỷ lệ % 
số tiền thu phí ñể lại cho phù hợp với tình hình thực tế. 

ðiều 2. ðiều khoản thi hành 
Bãi bỏ Nghị quyết số 10/2020/NQ-HðND ngày 28 tháng 8 năm 2020 của 

Hội ñồng nhân dân tỉnh về sửa ñổi khoản 5 ðiều 1 Nghị quyết 14/2019/NQ-HðND 
ngày 19 tháng 8 năm 2019 của Hội ñồng nhân dân tỉnh quy ñịnh mức thu, chế ñộ thu, 
nộp, quản lý và sử dụng phí tham quan di tích lịch sử văn hóa Huế thuộc quần thể 
di tích Cố ñô Huế. 

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 
ñược pháp luật quy ñịnh. 

Nghị quyết này ñã ñược Hội ñồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế khóa VIII, 
Kỳ họp lần thứ 3 thông qua ngày 10 tháng 12 năm 2021 và có hiệu lực kể từ ngày 01 
tháng 01 năm 2022./. 

 
CHỦ TỊCH 

 

Lê Trường Lưu 
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HỘI ðỒNG NHÂN DÂN 
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

Số: 37/2021/NQ-HðND 

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

    Thừa Thiên Huế, ngày 10 tháng 12 năm 2021 
 

NGHỊ QUYẾT 
ðiều chỉnh và ñặt tên ñường tại thành phố Huế, ñợt X năm 2021 

 
HỘI ðỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

KHÓA VIII, KỲ HỌP THỨ 3 

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

Tổ chức chính quyền ñịa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 
Căn cứ Nghị ñịnh số 91/2005/Nð-CP ngày 11 tháng 7 năm 2005 của Chính phủ về 

việc ban hành Quy chế ñặt tên, ñổi tên ñường, phố và công trình công cộng; 
Xét Tờ trình số 11805/TTr-UBND ngày 07 tháng 12 năm 2021 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh về việc ñề nghị thông qua ðề án ñiều chỉnh và ñặt tên ñường phố tại 
thành phố Huế ñợt X (năm 2021); Báo cáo thẩm tra của Ban văn hóa - xã hội và ý kiến 
thảo luận của các ñại biểu Hội ñồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp. 

QUYẾT NGHỊ: 

ðiều 1. ðiều chỉnh và ñặt tên ñường tại thành phố Huế, ñợt X năm 2021, gồm: 
ðiều chỉnh chiều dài 04 ñường và ñặt tên mới 87 ñường (chi tiết theo danh sách 
ñính kèm). 

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, 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 khoá VIII, 
Kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 10 tháng 12 năm 2021 và có hiệu lực kể từ ngày 20 
tháng 12 năm 2021./. 

    
 

CHỦ TỊCH 
 

 
 Lê Trường Lưu 
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DANH SÁCH  
ðIỀU CHỈNH VÀ ðẶT TÊN ðƯỜNG TẠI THÀNH PHỐ HUẾ  

(Kèm theo Nghị quyết số 37/2021/NQ-HðND ngày 10 tháng 12 năm 2021 của Hội ñồng nhân dân tỉnh) 
 
I. ðIỀU CHỈNH CHIỀU DÀI 

 

STT Tên ñường ðiểm ñầu 
ðiểm cuối 

(cũ) 
ðiểm cuối 

(mới) 
Vị trí 

Dài  
(m) 

Rộng (m) 
Loại 

mặt ñường Nền 
Mặt 

ñường 

1 Quảng Tế ðiện Biên Phủ Trần Thái Tông Thanh Hải Thủy Xuân 900 7 4 - 5 BT Xi măng 

2 Thích Tịnh Khiết ðiện Biên Phủ Trần Thái Tông Út Tịch Thủy Xuân 1.300 7 4 - 6 BT Xi măng 

3 Hoài Thanh Lê Ngô Cát 
Nhà máy rượu 

Sake 
Nhà văn hóa KV4 Thủy Xuân 1.350 7 4 - 5,5 BT Xi măng 

4 Trần Quý 
Khoáng 

ðặng Tất Tản ðà 
Giáp ranh phường  

Hương Vinh 
An Hòa - 
Hương Sơ 

2.500 7 4 - 5 BT Xi măng 
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II. ðẶT TÊN MỚI 
 

STT Tên thường gọi ðiểm ñầu ðiểm cuối Vị trí 
Dài 
(m) 

Rộng (m) Loại 
mặt 

ñường 
Tên ñường mới 

Nền 
Mặt 

ñường 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

I KHU QUY HOẠCH AN HÒA – HƯƠNG SƠ 

1 ðường QH 19,5m Cần Vương Trần Quý Khoáng 
An Hòa - 
Hương Sơ 

836 19,5 13,5 BT nhựa Phan Bá Phiến 

2 ðường QH19,5m 
Nguyễn Văn 

Linh 
Ba ðình Hương Sơ 1020 19,5 13,5 BT nhựa Mai Lượng 

3 ðường QH13,5m Cần Vương Trần Quý Khoáng 
An Hòa - 
Hương Sơ 

927 13,5 7,5 BT nhựa ðức Bưu 

4 ðường QH 12m Phan Bá Phiến Trần Văn Dư Hương Sơ 285 12 6 BT nhựa ðức Bưu 1 

5 ðường QH 16,5m Phan Bá Phiến ðức Bưu Hương Sơ 175 16.5 10.5 BT nhựa ðức Bưu 3 

6 ðường QH 16,5 Phan Bá Phiến Nguyễn Ảnh Thủ Hương Sơ 396 16,5 10,5 BT nhựa ðức Bưu 5 

7 ðường QH 19,5 Phan Bá Phiến Phan ðình Thông Hương Sơ 396 19,5 13,5 BT nhựa Nguyễn ðăng Long 

8 ðường QH 13,5m ðức Bưu Trần Văn Dư Hương Sơ 110 13,5 7,5 BT nhựa ðức Bưu 7 

9 ðường QH 13,5m ðức Bưu 5 Trần Quý Khoáng 
An Hòa - 
Hương Sơ 

250 13,5 7,5 BT nhựa ðức Bưu 2 

10 ðường QH 13,5m ðức Bưu 5 Trần Quý Khoáng 
An Hòa - 
Hương Sơ 

250 13,5 7,5 BT nhựa ðức Bưu 4 

11 ðường QH 13,5m ðức Bưu 5 Trần Quý Khoáng 
An Hòa - 
Hương Sơ 

250 13,5 7,5 BT nhựa ðức Bưu 6 
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12 ðường QH 18,5m Cần Vương Mai Lượng 
An Hòa - 
Hương Sơ 

540 18,5 12,5 BT nhựa Tạ Hiện 

13 ðường QH 19,5m Cần Vương Trần Quý Khoáng 
An Hòa - 
Hương Sơ 

936 19,5 13,5 BT nhựa Trần Văn Dư 

14 ðường QH 13,5m 
Phạm Thận 

Duật 
Trần Quý Khoáng 

An Hòa - 
Hương Sơ 

719 13,5 7,5 BT nhựa Huỳnh Bá Chánh 

15 ðường QH 16,5m 
Phạm Thận 

Duật 
Trần Quý Khoáng 

An Hòa - 
Hương Sơ 

734 16,5 10,5 BT nhựa Nguyễn Ảnh Thủ 

16 ðường QH 16,5 ðức Bưu Nguyễn Ảnh Thủ Hương Sơ 220 16,5 10,5 BT nhựa Hoàng Bật ðạt 

17 ðường QH 26m 
Phạm Thận 

Duật 
Nguyễn Liên Phong 

An Hòa - 
Hương Sơ 

1.490 26 17 BT nhựa Phan ðình Thông 

18 ðường QH 19,5 Mai Lượng Nguyễn Liên Phong Hương Sơ 965 19,5 13,5 BT nhựa Ba ðình 

19 ðường QH 19,5m 
Phạm Thận 

Duật 
Nguyễn Liên Phong 

An Hòa - 
Hương Sơ 

1.270 19,5 13,5 BT nhựa Hương Khê 

20 ðường QH 13,5m Mai Lượng Nguyễn Cao Hương Sơ 552 13,5 7,5 BT nhựa Lê Mô Khởi 

21 ðường QH 16,5m Phan ðình 
Thông 

Hương Khê Hương Sơ 470 16,5 10,5 BT nhựa Bãi Sậy 

22 ðường QH 13,5m 
Phan ðình 

Thông 
Nguyễn Cao Hương Sơ 390 13,5 7,5 BT nhựa Bãi Sậy 1 

23 ðường QH 13,5m ðinh Gia Quế Bãi Sậy Hương Sơ 119 13,5 7,5 BT nhựa Bãi Sậy 2 

24 ðường QH 13,5m 
Phan ðình 

Thông 
Nguyễn Cao Hương Sơ 472 13,5 7,5 BT nhựa Bãi Sậy 3 

25 ðường QH 13,5m Lê Mô Khởi Nguyễn Cao Hương Sơ 455 13,5 7,5 BT nhựa Bãi Sậy 4 
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26 ðường QH 13,5m Bãi Sậy Nguyễn Cao Hương Sơ 171 13,5 7,5 BT nhựa Bãi Sậy 5 

27 ðường QH 13,5m Bãi Sậy Nguyễn Cao Hương Sơ 171 13,5 7,5 BT nhựa Bãi Sậy 6 

28 ðường QH 13,5m Bãi Sậy 1 Ba ðình Hương Sơ 206 13,5 7,5 BT nhựa ðinh Gia Quế 

29 ðường QH 16,5m 
Phan ðình 

Thông 
Hương Khê Hương Sơ 465 16,5 10,5 BT nhựa Nguyễn Cao 

30 ðường QH 13,5m 
Phan ðình 

Thông 
Hương Khê Hương Sơ 465 13,5 7,5 BT nhựa Phạm Văn Nghị 

31 ðường QH 16,5m Nguyễn Cao ðỗ Uẩn Hương Sơ 250 16,5 10,5 BT nhựa Diệp Văn Kỳ 

32 ðường QH 13,5m 
Phan ðình 

Thông 
Hương Khê Hương Sơ 465 13,5 7,5 BT nhựa Cao Bá ðiển 

33 ðường QH 16,5m 
Phan ðình 

Thông 
Hương Khê Hương Sơ 465 16,5 10,5 BT nhựa ðỗ Uẩn 

34 ðường QH 16,5m Bao Mỹ 1 Hương Khê Hương Sơ 719 16,5 10,5 BT nhựa Nguyễn Thành 

35 ðường QH13,5m Bao Mỹ 1 Hương Khê Hương Sơ 850 13,5 7,5 BT nhựa Bao Mỹ 

36 ðường QH 19,5m Bao Mỹ 1 Hương Khê Hương Sơ 920 19,5 13,5 BT nhựa Nguyễn Liên Phong 

37 ðường QH 13,5m Nguyễn Thành Nguyễn Liên Phong Hương Sơ 375 13,5 7,5 BT nhựa Bao Mỹ 1 

38 ðường QH 13,5m Nguyễn Thành Bao Mỹ 6 Hương Sơ 176 13,5 7,5 BT nhựa Bao Mỹ 2 

39 ðường QH 13,5m Bao Mỹ Nguyễn Liên Phong Hương Sơ 143 13,5 7,5 BT nhựa Bao Mỹ 3 

40 ðường QH 13,5m Nguyễn Thành Nguyễn Liên Phong Hương Sơ 343 13,5 7,5 BT nhựa Bao Mỹ 5 

41 ðường QH13,5m Nguyễn Thành Nguyễn Liên Phong Hương Sơ 295 13,5 7,5 BT nhựa Bao Mỹ 7 

42 ðường QH 13,5m Nguyễn Thành Nguyễn Liên Phong Hương Sơ 276 13,5 7,5 BT nhựa Bao Mỹ 9 
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43 ðường QH 13,5m Nguyễn Thành Nguyễn Liên Phong Hương Sơ 276 13,5 7,5 BT nhựa Bao Mỹ 11 

44 ðường QH 13,5m Bao Mỹ Nguyễn Liên Phong Hương Sơ 135 13,5 7,5 BT nhựa Bao Mỹ 13 

45 ðường QH 13,5m Nguyễn Thành Nguyễn Liên Phong Hương Sơ 277 13,5 7,5 BT nhựa Bao Mỹ 15 

46 ðường QH 13,5m Nguyễn Thành Nguyễn Liên Phong Hương Sơ 278 13,5 7,5 BT nhựa Bao Mỹ 17 

47 ðường QH 13,5m Nguyễn Thành Nguyễn Liên Phong Hương Sơ 278 13,5 7,5 BT nhựa Bao Mỹ 19 

48 ðường QH 13,5m Nguyễn Thành Nguyễn Liên Phong Hương Sơ 278 13,5 7,5 BT nhựa Bao Mỹ 21 

49 ðường QH 13,5m Nguyễn Thành Nguyễn Liên Phong Hương Sơ 278 13,5 7,5 BT nhựa Bao Mỹ 23 

50 ðường QH 13,5m Bao Mỹ 5 Bao Mỹ 7 Hương Sơ 84,6 13,5 7,5 BT nhựa Bao Mỹ 4 

51 ðường QH 13,5m Bao Mỹ 1 Bao Mỹ 7 Hương Sơ 198 13,5 7,5 BT nhựa Bao Mỹ 6 

52 ðường QH 13,5m Bao Mỹ 3 Bao Mỹ 7 Hương Sơ 200 13,5 7,5 BT nhựa Bao Mỹ 8 

53 ðường QH 13,5m Bao Mỹ 3 Bao Mỹ 7 Hương Sơ 200 13,5 7,5 BT nhựa Bao Mỹ 10 

54 ðường QH 13,5m Bao Mỹ 15 Bao Mỹ 17 Hương Sơ 111 13,5 7,5 BT nhựa Bao Mỹ 12 

55 ðường QH 13,5m Bao Mỹ 15 Bao Mỹ 17 Hương Sơ 111 13,5 7,5 BT nhựa Bao Mỹ 14 
 

II KQH BẮC HƯƠNG SƠ GIAI ðOẠN 3 MỞ RỘNG VÀ BỔ SUNG - KHU VỰC PHƯỜNG AN HÒA 

56 
Tuyến số 1 

(ðối diện ñường 
 Cần Vương) 

Nguyễn Văn 
Linh 

Khu dân cư An Hòa 200 26 19,5 BT nhựa ðào Doãn ðịch 

57 
Tuyến số 3 

(ðối diện ñình  
làng ðức Bưu) 

Nguyễn Văn 
Linh 

Khu dân cư Hương Sơ 250 17,5 10,5 BT nhựa Thân Trọng Di 
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58 ðường làng ðốc Sơ Lý Thái Tổ Trần Quý Khoáng An Hòa 1832 5 - 6 5 - 5,5 
BT xi 
măng ðốc Sơ 

III KHU QUY HOẠCH BÀU VÁ GIAI ðOẠN 1, 2 

59 ðường QH 26m Bùi Thị Xuân Trần Thái Tông 
Phường 

ðúc - Thủy 
Xuân 

1600 26 19 BT nhựa ðồng Khởi 

60 
ðường QH 19,5m 
(ðường giáp ñầm 

 Bàu Vá) 
Trường ðúc Út Tịch Thủy Xuân 620 19,5 10,5 BT nhựa Nguyễn Thị ðịnh 

61 
ðường QH 13,5m 

(Tuyến số 7) 
Hà Văn Chúc Trần Thị Tâm Thủy Xuân 400 13,5 7,5 BT nhựa Phan ðình Giót 

62 ðường QH 19,5m Trường ðúc Nguyễn Thị ðịnh Thủy Xuân 750 19,5 13,5 BT nhựa Út Tịch 

63 

ðường QH 10,5m 
(Tuyến ñường song 

song, bên trái  
mương nước) 

Nguyễn Thị ðịnh ðường QH Thủy Xuân 530 10,5 5,5 BT nhựa Bùi Thị Cúc 

64 

ðường QH 10,5m 
(Tuyến ñường song 

song, bên phải  
mương nước) 

Nguyễn Thị ðịnh ðường QH Thủy Xuân 530 10,5 5,5 BT nhựa Hà Văn Chúc 

65 ðường QH 10,5m Nguyễn Thị ðịnh ðường QH Thủy Xuân 400 10,5 5,5 BT nhựa Bông Văn Dĩa 
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66 

ðường QH 13,5m 
(Tuyến số 2, ñường 
song song, bên phải 

ñường QH 26m) 

Nguyễn Thị ðịnh Út Tịch Thủy Xuân 350 13,5 7,5 BT nhựa Mạc Thị Bưởi 

67 

ðường QH 13,5m 
(Tuyến số 3, ñường 

vào ñình làng 
Dương Xuân Hạ) 

Nguyễn Thị ðịnh Út Tịch Thủy Xuân 350 13,5 7,5 BT nhựa Dương Xuân Hạ 

68 

ðường QH 17m 
(Tuyến số 4, ñường 
song song, bên cạnh 

tuyến số 3) 

Nguyễn Thị ðịnh Út Tịch Thủy Xuân 290 17 8 BT nhựa Lê Gia ðỉnh 

69 

ðường QH 13,5m 
(Tuyến số 5, ñường 
song song, bên cạnh 

tuyến số 4) 

Nguyễn Thị ðịnh Út Tịch Thủy Xuân 260 13,5 7,5 BT nhựa Bửu ðóa 

70 

ðường QH 13,5m 
(Tuyến số 6, song 

song, bên cạnh 
tuyến số 5) 

Nguyễn Thị ðịnh Út Tịch Thủy Xuân 245 13,5 7,5 BT nhựa Trần Thị Tâm 

71 

ðường QH 10,5m 
(ðường song song, 

bên cạnh ñường  
Sơn Xuyên) 

Nguyễn Văn ðào Sơn Xuyên Thủy Xuân 480 10,5 5,5 BT nhựa Kinh Nhơn 
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72 

ðường QH 13,5m 
(ðường song song, 

bên cạnh ñường 
QH 10,5m) 

Nguyễn Văn 
ðào 

Sơn Xuyên 
 

Thủy Xuân 470 13,5 7,5 BT nhựa Bản Bộ 

IV KHU ðỊNH CƯ LỊCH ðỢI 

73 ðường QH 19,5m Lịch ðợi ðường QH 
Phường 

ðúc - Thủy 
Xuân 

870 19,5 10,5 BT nhựa Trường ðúc 

74 

ðường QH 13,5m 
(ðường song song, 

bên cạnh ñường  
Bùi Thị Xuân) 

Trường ðúc ðồng Khởi Phường ðúc 380 13,5 7,5 BT nhựa Lê Phụng Hiểu 

75 

ðường QH 10,5m 
(ðường song song 

bên cạnh ñường QH 
26m) 

Lê Phụng Hiểu ðinh Liệt Phường ðúc 200 10,5 5,5 BT nhựa Trường ðồng 

76 
ðường QH 13,5m 
(ðường bên cạnh 

mương nước) 
Trường ðúc ðồng Khởi Phường ðúc 200 13,5 7,5 BT nhựa ðinh Liệt 

77 

ðường QH 10,5m 
(ðường song song,  

bên cạnh ñường  
QH 19,5m) 

 

Lê Phụng Hiểu Hoàng ðình Ái Phường ðúc 200 10,5 5,5 BT nhựa Nguyễn Xí 
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78 ðường QH 10,5m Lê Phụng Hiểu ðinh Liệt 
Phường 

ðúc 
210 10,5 5,5 BT nhựa Hoàng ðình Ái 

V KHU ðỊNH CƯ THÔN THƯỢNG 4 VÀ KHU VỰC PHƯỜNG THỦY XUÂN 

79 ðường QH 10,5m Phan Kế Bính Cống thoát nước Thủy Xuân 210 10,5 6,5 BT nhựa 
Dương Quảng 

Hàm 

80 ðường liên tổ 
Nguyễn Văn 

ðào 
ðường liên tổ 11 Thủy Xuân 850 5 -10,5 4 - 6,5 

BT nhựa  
- xi măng 

Lê Bá Thận 

81 
Tỉnh lộ 25 

(ðường ñi lăng 
Khải ðịnh) 

Minh Mạng Ngã ba Tuần 
Thủy Xuân, 

An Tây, 
Thủy Bằng 

5000 14 10,5 
Bê tông 

nhựa ðại Nam 

VI KHU QUY HOẠCH KHU VỰC 4, PHƯỜNG XUÂN PHÚ 

82 

ðường QH 19,5m 
(ðường bao quanh 

trường Nguyễn  
Tri Phương) 

Tố Hữu Vũ Thắng Xuân Phú 600 19,5 10,5 BT nhựa Vũ Xuân Chiêm 

83 ðường QH 36m Tố Hữu Nguyễn Lộ Trạch Xuân Phú 800 36 24 BT nhựa Vũ Thắng 

84 ðường QH 19,5m 
Vũ Xuân 
Chiêm 

Cuối kiệt 118 
Nguyễn Lộ Trạch 

Xuân Phú 550 19,5 10,5 BT nhựa Hoàng Thế Thiện 

85 

ðường QH13,5 
(Song song bên cạnh 

ñường Vũ Xuân 
Chiêm) 

Vũ Thắng Khu dân cư Xuân Phú 220 13,5 7,5 BT nhựa Nguyễn Thị Lài 



5
2

C
Ô

N
G

 B
Á

O
/S

ố
 6

9
+

7
0
/N

g
ày

 2
7
-1

2
-2

0
2
1

STT Tên thường gọi ðiểm ñầu ðiểm cuối Vị trí 
Dài 
(m) 

Rộng (m) Loại 
mặt 

ñường 
Tên ñường mới 

Nền 
Mặt 

ñường 

86 
ðường QH13,5 

(Song song bên cạnh 
ñường Hoàng Lanh) 

Vũ Thắng Khu dân cư Xuân Phú 220 13,5 7,5 BT nhựa 
Nguyễn Xuân 

Lâm 
 

87 

ðường QH13,5 
(Song song bên cạnh 

ñường Vũ Xuân 
Chiêm) 

Hoàng Thế Thiện Khu dân cư Xuân Phú 110 13,5 7,5 BT nhựa Trần Quý Kiên 
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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: 38/2021/NQ-HðND Thừa Thiên Huế, ngày 10 tháng 12 năm 2021 

 
NGHỊ QUYẾT 

Sửa ñổi Nghị quyết số 13/2019/NQ-HðND ngày 19 tháng 8 năm 2019 của  
Hội ñồng nhân dân tỉnh quy ñịnh chính sách hỗ trợ ñối với cán bộ,  
công chức, viên chức, người hoạt ñộng không chuyên trách cấp xã  

dôi dư do sắp xếp ñơn vị hành chính và thực hiện  
Nghị ñịnh số 34/2019/Nð-CP của Chính phủ 

 

HỘI ðỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 
KHÓA VIII, KỲ HỌP THỨ 3 

 

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

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

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

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

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

Căn cứ Nghị ñịnh số 163/2016/Nð-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ 
quy ñịnh chi tiết thi hành một số ñiều của Luật Ngân sách nhà nước; 

Căn cứ Nghị quyết số 653/2019/UBTVQH14 ngày 12 tháng 3 năm 2019 của Ủy ban 
Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các ñơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong 
giai ñoạn 2019-2021; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 108/2014/Nð-CP ngày 20 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ 
về chính sách tinh giản biên chế;  

Căn cứ Nghị ñịnh số 113/2018/Nð-CP ngày 31 tháng 8 năm 2018 của Chính phủ 
sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Nghị ñịnh số 108/2014/Nð-CP ngày 20 tháng 11 
năm 2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 143/2020/Nð-CP ngày 10 tháng 12 năm 2020 của Chính 
phủ sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Nghị ñịnh số 108/2014/Nð-CP ngày 20 tháng 
11 năm 2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế và Nghị ñịnh 
số 113/2018/Nð-CP ngày 31 tháng 8 năm 2018 của Chính phủ sửa ñổi, bổ sung một 
số ñiều của Nghị ñịnh số 108/2014/Nð-CP ngày 20 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ 
về chính sách tinh giản biên chế; 



54 CÔNG BÁO/Số 69+70/Ngày 27-12-2021

Căn cứ Nghị ñịnh số 34/2019/Nð-CP ngày 24 tháng 4 năm 2019 của Chính phủ 
sửa ñổi, bổ sung một số quy ñịnh về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt ñộng 
không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố; 

Xét Tờ trình số 11797/TTr-UBND ngày 07 tháng 12 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ñề nghị ban 

hành Nghị quyết sửa ñổi Nghị quyết số 13/2019/NQ-HðND ngày 19 tháng 8 năm 2019 của Hội ñồng nhân dân tỉnh quy 

ñịnh chế ñộ, chính sách ñối với cán bộ, công chức, viên chức, người hoạt ñộng không chuyên trách cấp xã dôi dư do 

sắp xếp ñơn vị hành chính và thực hiện Nghị ñịnh số 34/2019/Nð-CP của Chính phủ; Báo cáo thẩm tra của Ban pháp chế; 

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

QUYẾT NGHỊ: 

ðiều 1. Sửa ñổi khoản 1, ðiều 2 Nghị quyết số 13/2019/NQ-HðND ngày 19 
tháng 8 năm 2019 của Hội ñồng nhân dân tỉnh quy ñịnh chế ñộ, chính sách ñối với 
cán bộ, công chức, viên chức, người hoạt ñộng không chuyên trách cấp xã dôi dư 
do sắp xếp ñơn vị hành chính và thực hiện Nghị ñịnh số 34/2019/Nð-CP của 
Chính phủ như sau: 

“1. Thời gian: Từ ngày Nghị quyết có hiệu lực ñến ngày 31 tháng 12 năm 2022.” 

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 ñược pháp luật quy ñịnh. 

Nghị quyết này ñã ñược Hội ñồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế khóa VIII, 
Kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 10 tháng 12 năm 2021 và có hiệu lực kể từ ngày 20 
tháng 12 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: 39/2021/NQ-HðND Thừa Thiên Huế, ngày 10 tháng 12 năm 2021 

 

NGHỊ QUYẾT 
Quy ñịnh việc xử lý các cơ sở không bảo ñảm yêu cầu về phòng cháy  

và chữa cháy trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế ñược ñưa vào sử dụng 
trước ngày Luật Phòng cháy và chữa cháy năm 2001 có hiệu lực 

HỘI ðỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 
KHÓA VIII, KỲ HỌP THỨ 3 

 

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 Phòng cháy và chữa cháy ngày 29 tháng 6 năm 2001;  

Căn cứ Luật sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Luật Phòng cháy và chữa cháy 
ngày 22 tháng 11 năm 2013; 

Căn cứ Nghị quyết số 99/2019/QH14 ngày 27 tháng 11 năm 2019 của Quốc hội 
khoá XIV về tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, 
pháp luật về phòng cháy và chữa cháy; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 136/2020/Nð-CP ngày 24 tháng 11 năm 2020 của 
Chính phủ quy ñịnh chi tiết một số ñiều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và 
chữa cháy và Luật sửa ñổi bổ sung một số ñiều của Luật Phòng cháy và chữa cháy; 

Căn cứ Thông tư số 149/2020/TT-BCA, ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng 
Bộ Công an quy ñịnh chi tiết một số ñiều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và 
chữa cháy và Luật sửa ñổi bổ sung một số ñiều của Luật Phòng cháy và chữa cháy 
và Nghị ñịnh số 136/2020/Nð-CP ngày 24 tháng 11 năm 2020 của Chính phủ 
quy ñịnh chi tiết một số ñiều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và 
Luật sửa ñổi bổ sung một số ñiều của Luật Phòng cháy và chữa cháy; 

Căn cứ Thông tư số 02/2021/TT-BXD ngày 19 tháng 5 năm 2021 của Bộ trưởng 
Bộ Xây dựng ban hành QCVN 06:2021/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn 
cháy cho nhà và công trình; 

Xét Tờ trình số 11691/TTr-UBND ngày 06 tháng 12 năm 2021 của Ủy ban 
nhân dân tỉnh về việc ñề nghị ban hành Nghị quyết quy ñịnh việc xử lý các cơ sở 
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không bảo ñảm yêu cầu về phòng cháy và chữa cháy trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 
ñược ñưa vào sử dụng trước ngày Luật Phòng cháy và chữa cháy năm 2001 có 
hiệu lực; Báo cáo thẩm tra của Ban pháp chế; ý kiến thảo luận của ñại biểu Hội ñồng 
nhân dân tỉnh tại kỳ họp. 

 

QUYẾT NGHỊ: 
 

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

1. Phạm vi ñiều chỉnh: 

a) Các cơ sở không bảo ñảm yêu cầu về phòng cháy và chữa cháy (sau ñây viết 
tắt là PCCC) trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế ñược ñưa vào sử dụng trước ngày 04 
tháng 10 năm 2001 (ngày Luật PCCC số 27/2001/QH10 có hiệu lực thi hành). 

b) Các kho chứa và công trình chế biến sản phẩm dầu mỏ, khí ñốt, hóa chất nguy 
hiểm về cháy, nổ ở khu dân cư, nơi ñông người không bảo ñảm khoảng cách an toàn 
PCCC tới các công trình xung quanh theo quy ñịnh của pháp luật và quy chuẩn, tiêu 
chuẩn về PCCC hiện hành. 

2. ðối tượng áp dụng: 

Cơ quan, tổ chức, hộ gia ñình và cá nhân có cơ sở thuộc phạm vi ñiều chỉnh tại 
khoản 1 ðiều này. 

ðiều 2. Nguyên tắc áp dụng 

1. Tuân thủ việc áp dụng quy chuẩn, tiêu chuẩn và quy ñịnh về PCCC tại các 
văn bản quy phạm pháp luật hiện hành, các giải pháp cải tạo, bổ sung phải bảo ñảm an 
toàn PCCC, phù hợp với thực tế cơ sở. 

2. Tạo ñiều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân hoạt ñộng ổn ñịnh và không làm 
gián ñoạn sản xuất, kinh doanh. ðảm bảo thực hiện quản lý nhà nước về PCCC theo 
hướng phát triển phù hợp với quy hoạch. 

3. Phương án di chuyển các kho chứa và công trình chế biến sản phẩm dầu mỏ, 
khí ñốt, hóa chất nguy hiểm cháy, nổ ở khu dân cư, nơi ñông người phải phù hợp quy hoạch 
phát triển ngành, lĩnh vực, phù hợp với quy hoạch xây dựng, phát triển của tỉnh. 

ðiều 3. Quy ñịnh việc xử lý ñối với cơ sở không bảo ñảm yêu cầu về PCCC 
trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế ñược ñưa vào sử dụng trước ngày Luật PCCC 
năm 2001 có hiệu lực 

1. Các cơ sở trên ñịa bàn tỉnh không bảo ñảm yêu cầu về PCCC ñược ñưa vào 
sử dụng trước ngày Luật PCCC có hiệu lực phải thực hiện các giải pháp khắc phục 
theo tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện hành. Cho phép áp dụng các giải pháp thay thế, bổ 
sung gồm: Bậc chịu lửa; ñường giao thông cho xe chữa cháy; khoảng cách an toàn 
PCCC; bố trí mặt bằng, công năng sử dụng; ngăn cháy lan; lối thoát nạn; trang bị hệ 
thống, phương tiện, thiết bị PCCC (chi tiết tại phụ lục ban hành kèm theo). 
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2. Chậm nhất ñến ngày 31 tháng 12 năm 2024, các cơ sở tại khoản 1 ðiều này 
phải hoàn thành việc khắc phục. Trường hợp không có khả năng thực hiện các giải 
pháp khắc phục phải tự nguyện thay ñổi tính chất hoạt ñộng, sử dụng bảo ñảm yêu cầu 
về PCCC theo quy ñịnh của pháp luật hiện hành. Sau thời hạn trên, các cơ sở không 
thực hiện ñầy ñủ các giải pháp khắc phục theo yêu cầu về PCCC thì cơ quan có thẩm 
quyền quyết ñịnh xử lý theo quy ñịnh của pháp luật. 

3. Trường hợp cơ sở bị khiếu nại, tố cáo, khiếu kiện có căn cứ, ñúng pháp luật về 
việc không bảo ñảm yêu cầu PCCC từ hai lần trở lên nhưng không khắc phục hoàn toàn, 
có nguy cơ trực tiếp phát sinh cháy, nổ thì không áp dụng thời hạn quy ñịnh tại khoản 2 
ðiều này và giao cơ quan có thẩm quyền quyết ñịnh xử lý theo quy ñịnh của pháp luật. 

ðiều 4. Quy ñịnh việc xử lý các cơ sở là kho chứa và công trình chế biến 
sản phẩm dầu mỏ, khí ñốt, hóa chất nguy hiểm về cháy, nổ ở khu dân cư, nơi 
ñông người không bảo ñảm khoảng cách an toàn về PCCC trên ñịa bàn tỉnh 
Thừa Thiên Huế 

1. Các cơ sở là kho chứa và công trình chế biến sản phẩm dầu mỏ, khí ñốt, hóa 
chất nguy hiểm về cháy, nổ ở khu dân cư, nơi ñông người không bảo ñảm khoảng cách 
an toàn về PCCC trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế phải có phương án di chuyển ñến 
vị trí bảo ñảm yêu cầu theo quy ñịnh của pháp luật, phù hợp với quy hoạch, phát triển 
của tỉnh.  

2. Trong thời gian chờ di chuyển, người ñứng ñầu cơ sở có trách nhiệm xây 
dựng lộ trình giảm quy mô, công suất (nếu có sản xuất) và giảm trữ lượng, khối lượng 
tồn chứa sản phẩm dầu mỏ, khí ñốt, hóa chất nguy hiểm về cháy, nổ; trang bị bổ sung 
phương tiện, hệ thống PCCC, hệ thống kỹ thuật liên quan theo các quy chuẩn, tiêu 
chuẩn hiện hành. 

3. Cơ quan có thẩm quyền tuyên truyền, hướng dẫn các cơ quan, tổ chức, hộ gia 
ñình, cá nhân trong việc thực hiện di chuyển các cơ sở là kho chứa và công trình chế 
biến sản phẩm dầu mỏ, khí ñốt, hóa chất nguy hiểm về cháy, nổ ra khỏi khu dân cư, nơi 
ñông người, bảo ñảm quy ñịnh về khoảng cách an toàn PCCC. Sau thời ñiểm 31 tháng 
12 năm 2024, tiến hành xử lý ñối với trường hợp cơ sở không thực hiện việc di chuyển 
theo quy ñịnh tại khoản 1 ñiều này. 

ðiều 5. 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, 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 ñã ñược Hội ñồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế khóa VIII, Kỳ họp 
thứ 3 thông qua ngày 10 tháng 12 năm 2021 và có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 
năm 2022./. 

CHỦ TỊCH 

 

Lê Trường Lưu 
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Phụ lục 
CÁC GIẢI PHÁP THAY THẾ, BỔ SUNG KỸ THUẬT  

VỀ PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY 
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 39/2021/NQ-HðND ngày 10 tháng 12 năm 2021 

của Hội ñồng nhân dân tỉnh) 
 

STT 
Nội dung 

không bảo 
ñảm quy ñịnh 

Các giải pháp thay thế, bổ sung về phòng 
cháy và chữa cháy 

Ghi chú 

I Bậc chịu lửa 

Khi bậc chịu lửa của công trình không bảo ñảm 
theo quy ñịnh thì cần nghiên cứu, thực hiện một 
trong các giải pháp sau: 
1. ðối với các nhà nhóm nhà công nghiệp xây 
dựng bằng kết cấu khung thép mái tôn khi 
không bảo ñảm yêu cầu về giới hạn chịu lửa 
theo quy ñịnh tại Bảng 4 QCVN 06:2021/BXD 
phù hợp với số tầng giới hạn (chiều cao cho 
phép) và diện tích khoang cháy quy ñịnh tại 
Bảng H6, H7 Phụ lục H QCVN 06:2021/BXD 
thì cho phép:  
a) Không thực hiện biện pháp bảo vệ kết cấu thép 
trong nhà sản xuất một tầng mà không phụ thuộc 
vào tính toán nguy hiểm về cháy của hạng sản 
xuất bố trí trong ñó;  
b) Không thực hiện biện pháp bảo vệ kết cấu 
thép trong nhà sản xuất nhiều tầng khi trong nhà 
bố trí các hạng sản xuất D và E; 
c) Trong nhà sản xuất nhiều tầng mà trong ñó bố 
trí các công nghệ sản xuất hạng A, B và C thì kết 
cấu thép phải ñược bảo vệ bằng vật liệu chống 
cháy có giới hạn chịu lửa không dưới 45 phút ở 
tất cả các tầng, trừ tầng trên cùng. 
2. Với các nhà, công trình công cộng yêu cầu 
Bậc chịu lửa I, II theo quy ñịnh tại Bảng 4 và 
Bảng H4 phụ lục H QCVN 06:2021/BXD thì 
cho phép dùng kết cấu thép che mái, tầng hầm, 
mái và sàn với ñiều kiện các kết cấu ñó có bảo 
vệ bằng các vật liệu không cháy hoặc sơn chống 
cháy, có giới hạn chịu lửa không dưới 45 phút. 
3. Thực hiện các giải pháp gia cố tăng cường 
bảo vệ các cấu kiện xây dựng trước tác ñộng 
của ñám cháy như: Lắp ñặt hệ thống chữa cháy 
Sprinkler, màn nước ngăn cháy; sơn, bọc bảo vệ 
ñể làm tăng giới hạn chịu lửa của các cấu kiện 
này, theo ñó, có thể nâng bậc chịu lửa của công 
trình. 
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II 
ðường giao 
thông cho xe 
chữa cháy 

Khi ñường giao thông cho xe chữa cháy tiếp 
cận công trình không bảo ñảm quy ñịnh thì 
nghiên cứu, thực hiện một trong các giải pháp 
sau: 
1. Khi ñường giao thông không bảo ñảm cho xe 
chữa cháy tiếp cận công trình thì có thể xem xét 
ñến khả năng tiếp cận thông qua ñường giao 
thông nội bộ của công trình liền kề theo hướng 
tiếp giáp với công trình (nếu bảo ñảm ñường, 
bãi ñỗ cho xe chữa cháy); khi ñó cần phải xây 
dựng biện pháp và quy chế chung giữa các cơ 
sở ñể bảo ñảm ñược tính sẵn sàng của ñường và 
bãi ñỗ tương ñương với ñiều kiện nằm trên 
cùng một chủ cơ sở và xem xét, cập nhật vào 
quy hoạch phòng cháy, chữa cháy. 
2. Khi công trình không bảo ñảm bố trí bãi ñỗ 
cho xe thang chữa cháy hoạt ñộng ñể ñưa lực 
lượng tiếp cận từ trên cao của công trình thì cần 
bố trí các thang máy chữa cháy ở mép phía ngoài 
nhà, có ñiểm dừng ở các tầng ñể lực lượng Cảnh 
sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ có 
thể tiếp cận và sử dụng. 
3. ðối với các công trình tại ñô thị lớn, có thể 
xem xét việc tiếp cận từ trên mái của các công 
trình liền kề nhau. 
4. Lắp ñặt bổ sung các họng tiếp nước từ vị trí 
mà xe chữa cháy có thể tiếp cận ñược ñể triển 
khai tiếp nước ñến hệ thống chữa cháy của toà 
nhà. 
5. Trang bị máy bơm chữa cháy khiêng tay kèm 
theo bổ sung nguồn nước chữa cháy ngoài nhà 
(trụ nước chữa cháy ñô thị hoặc bến, bãi, ao hồ 
cạnh khu vực công trình). 
6. Dọc theo chiều dài công trình phía xe chữa 
cháy không thể tiếp cận, lắp ñặt bổ sung hệ 
thống lăng giá phun nước (Monitor) ñược ñiều 
khiển bằng tay, khoảng cách giữa các lăng theo 
bán kính bảo vệ của lăng giá; hệ thống lăng giá 
này ñược kết nối với hệ thống chữa cháy bằng 
nước của cơ sở và họng chờ tiếp nước từ xe 
chữa cháy tại vị trí mà xe chữa cháy có thể tiếp 
cận ñược. 
7. Trường hợp có ñường nội bộ kích thước nhỏ 
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hơn 3,5m lực lượng chữa cháy có thể tiếp cận 
ñược dọc theo ñường nội bộ này, phải mở thêm 
các cửa tiếp cận từ ngoài vào trong (cửa này phải 
bảo ñảm chiều rộng, chiều cao thoát nạn theo quy 
ñịnh), tại các vị trí cửa này phía ngoài nhà phải bố 
trí họng nước chữa cháy (khô) ngoài nhà của 
công trình ñược kết nối trực tiếp ñến ñường ống 
cấp nước có bố trí họng tiếp nước tại vị trí mà xe 
chữa cháy có thể tiếp cận ñược. 
8. Tiếp cận bằng ñường thủy trong trường hợp 
ñịa phương ñược trang bị canô, tàu chữa cháy. 

III 

Khoảng cách 
an toàn phòng 
cháy và chữa 
cháy 

Khi khoảng an toàn phòng cháy và chữa cháy từ 
công trình ñến các công trình xung quanh 
không bảo ñảm quy ñịnh thì cần nghiên cứu, 
thực hiện một trong các giải pháp sau: 
1. Trang bị bổ sung ñầu phun Sprinkler tự ñộng 
hoặc màn nước ngăn cháy trên các ô cửa sổ, 
vách kính, tại vị trí bố trí cấu kiện không bảo 
ñảm giới hạn chịu lửa của tường phía tiếp giáp 
công trình xung quanh. 
2. Tăng giới hạn chịu lửa cho các cấu kiện nằm 
trên tường ngoài của công trình theo hướng tiếp 
giáp với công trình xung quanh. 
3. Xây bổ sung tường, vách ngăn cháy ở mặt 
tiếp giáp với các công trình xung quanh hoặc ốp 
tấm, vật liệu chống cháy bên trong các cửa sổ, 
lỗ cửa trên tường ở mặt tiếp giáp với các công 
trình xung quanh. 
4. Bổ sung giải pháp phân vùng ngăn cháy, bố 
trí chất cháy cách xa tường ngoài phía tiếp giáp 
với công trình xung quanh. 
5. Giảm tải trọng chất cháy bố trí trong công trình. 
6. Tăng giới hạn chịu lửa các cấu kiện xây 
dựng chính ñể tăng bậc chịu lửa của công trình 
nhằm giảm khoảng cách an toàn phòng cháy và 
chữa cháy. 
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IV 
Bố trí mặt bằng, 
công năng sử 
dụng 

Khi bố trí mặt bằng, công năng sử dụng công 
trình không bảo ñảm theo quy ñịnh thì cần 
nghiên cứu, thực hiện các giải pháp sau: 

1. ðiều chỉnh, bố trí công năng sử dụng cho phù 
hợp với quy ñịnh tại Bảng H4, H5, H6 và H7 
Phụ lục H QCVN 06:2021/BXD. 
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2. Quá trình vận hành, hoạt ñộng hạn chế số 
người ñối với các công năng bố trí ở các tầng 
cao hoặc các tầng hầm của công trình ñể bảo 
ñảm thoát nạn nhanh chóng không bị ùn, tắc khi 
tổ chức thoát nạn. 

3. ðối với các phòng có nhóm người hạn chế 
về vận ñộng như: Trẻ em, người già, người 
bệnh, người tàn tật,… phải ñiều chỉnh bố trí ở 
các tầng thấp. 
4. Bố trí công năng trong công trình cần tính 
toán ñến ñặc ñiểm sử dụng bao gồm thời gian 
sử dụng trong ngày, thể trạng, lứa tuổi của 
người sử dụng ñể ñưa ra phương án thoát nạn 
an toàn cho các gian phòng, khu vực ñó. 
5. Bổ sung thêm các gian lánh nạn cục bộ cho 
những ñối tượng có hạn chế về sức khỏe hoặc 
vận ñộng (ví dụ: Tại cơ sở bệnh viện, nhà dưỡng 
lão,…). 
6. Trang bị các giải pháp kỹ thuật bổ sung cho 
các phòng chức năng ñể bảo ñảm vận hành an 
toàn khi có sự cố, cháy nổ xảy ra (ví dụ như 
việc trang bị cho phòng máy bơm chữa cháy ñặt 
dưới tầng hầm 1: Trang bị 03 nguồn ñiện cấp 
cho bơm chữa cháy; camera giám sát trạng thái 
phòng bơm; bố trí nút ấn ñiều khiển bơm tại 
phòng trực chống cháy; chế ñộ ngắt của bơm 
chữa cháy phải bằng tay không ñược ngắt bằng 
công tắc áp lực). 

V 
Giải pháp ngăn 
cháy lan 

Khi công trình không bảo ñảm giải pháp ngăn 
cháy lan theo quy ñịnh thì cần nghiên cứu, thực 
hiện một trong các giải pháp sau: 

1. Nâng bậc chịu lửa của công trình ñể bảo ñảm 
diện tích khoang cháy theo quy ñịnh. 
2. Bổ sung hệ thống chữa cháy Sprinkler, màn 
nước ngăn cháy ñể bảo vệ cấu kiện xây dựng 
trước tác ñộng của ñám cháy nhằm tăng giới 
hạn chịu lửa của các cấu kiện này, qua ñó nâng 
bậc chịu lửa công trình. 

3. Cho phép thay ñổi tường ngăn cháy bằng 
vùng ngăn cháy với chiều rộng không nhỏ hơn 
12m. Vùng ngăn cháy là khoảng ñệm chia ngôi 
nhà theo suốt chiều rộng (chiều dài) và chiều 
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cao. Các phòng trong vùng ngăn cháy không 
ñược sử dụng hay bảo quản các chất khí, chất 
lỏng và vật liệu dễ cháy cũng như các quá trình 
tạo bụi dễ cháy. Giới hạn chịu lửa của các cấu 
kiện và bộ phận của ngôi nhà trong vùng ngăn 
cháy phải bảo ñảm: 
a) 45 phút ñối với tường ngăn giữa vùng ngăn 
cháy và các khu vực khác; 

b) 15 phút ñối với vách ngăn; 
c) 150 phút ñối với cột; 

d) 45 phút ñối với sàn, mái và tường ngoài. 
Trong các ngôi nhà một tầng có bậc chịu lửa III, 
IV, V không sử dụng bảo quản các chất khí, 
chất lỏng dễ cháy cũng như không có các quá 
trình tạo ra bụi dễ cháy cho phép thay thế tường 
ngăn cháy bằng vùng ngăn cháy với chiều rộng 
không nhỏ hơn 6m. 

4. Tại các vị trí không thể bố trí các tường, vách 
ngăn cháy theo quy ñịnh, xem xét thiết kế giải 
pháp màn nước ngăn cháy tuy nhiên phải tính 
toán ñến giải pháp ngăn chặn lan truyền của 
khói giữa các khoang cháy. 

5. Bổ sung các hệ thống, thiết bị chữa cháy như 
hệ thống chữa cháy tự ñộng Sprinkler, thiết 
bị chữa cháy tự ñộng bằng bột, khí nhằm hạn 
chế diện tích, cường ñộ và thời gian cháy. 

6. Giảm số lượng chất hàng nguy hiểm cháy, 
nổ; sắp xếp hàng hóa tạo khoảng cách an toàn 
phòng cháy, chữa cháy ñến khu vực có nguồn 
nhiệt, nguồn lửa, thiết bị ñiện.  

VI 
Giải pháp thoát 
nạn 

Khi hệ thống thoát nạn của công trình không bảo 
ñảm theo quy ñịnh thì có thể nghiên cứu, thực hiện 
một trong các giải pháp sau: 

1. Bổ sung thêm lối ra thoát nạn thứ 2 là các thang 
sắt ngoài nhà. 
2. Bổ sung thêm lối thoát nạn khẩn cấp; lối ñi 
qua ban công, lô gia hoặc mái sang các nhà liền 
kề có cùng ñộ cao. 

3. Hạn chế số người có mặt ñồng thời trong công 
trình ñể bảo ñảm mật ñộ, dòng người thoát nạn. 

4. Trang bị các thiết bị phục vụ thoát nạn như: 
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Thang dây, thang móc, ống tụt,... ñể thoát hiểm 
khẩn cấp trong trường hợp xảy ra cháy, nổ. 

5. Trường hợp bố trí các thang hở, thang rẻ quạt 
phải bổ sung các giải pháp ngăn cháy, chống tụ 
khói, chỉ dẫn thoát nạn cho các thang bộ này 
như: bổ sung các cửa sập ngăn cháy trước lối 
vào thang, bổ sung các quạt cắt gió ngăn hành 
lang và khu vực cầu thang bộ, sơn phản quang 
chỉ dẫn tại các bậc thang rẻ quạt ñể nhận biết, 
trang bị bổ sung ñầu phun chữa cháy Sprinkler 
tự ñộng tại vị trí hành lang trước khi vào cầu 
thang hở hoặc có giải pháp mở các ô thoáng ở 
mặt ngoài của cầu thang hở hoặc có giải pháp 
mở các ô thoáng ở mặt ngoài của cầu thang bộ 
trong nhà, ñể bảo ñảm cầu thang ñược thông 
gió, thoát khói tự nhiên,… 
6. Hạn chế tính nguy hiểm cháy của các vật liệu 
xây dựng thuộc các lớp bề mặt kết cấu gian 
phòng, hành lang, ñường thoát nạn. 
7. Bổ sung trang bị các phương tiện, hệ thống 
kỹ thuật về phòng cháy và chữa cháy (hệ thống 
báo cháy, chữa cháy tự ñộng, các loại bình 
chữa cháy xách tay,…) ñể bảo ñảm an toàn 
thoát nạn cho người. 
8. Bổ sung giải pháp về thông báo, tổ chức thoát 
nạn bằng hệ thống loa thông báo, hướng dẫn thoát 
nạn hoặc bố trí người trực 24/24h ñể kịp thời báo 
ñộng và hướng dẫn thoát nạn. 
9. Có thể sử dụng thang cuốn làm lối thoát nạn với 
ñiều kiện thang cuốn phải ñược liên ñộng với hệ 
thống báo cháy tự ñộng (tự ñộng dừng hoạt ñộng 
khi có tín hiệu báo cháy), bổ sung sơn phản quang 
bậc thang cuốn, ñèn chiếu sáng sự cố, ñèn chỉ dẫn 
thoát nạn. 
10. Trang bị mặt nạ lọc ñộc trên mỗi tầng ñể 
phục vụ người sử dụng trong quá trình thoát nạn. 

VII 

Trang bị hệ 
thống, phương 
tiện, thiết bị 
phòng cháy, 
chữa cháy 

Khi hệ thống phương tiện, thiết bị phòng cháy 
và chữa cháy chưa bảo ñảm theo quy ñịnh thì có 
thể nghiên cứu, thực hiện một trong các giải 
pháp sau: 
1. Khi thiếu hệ thống hút khói hành lang nhưng 
không thể lắp ñặt thì có thể bổ sung cửa chống 
cháy cho các căn hộ, hệ thống quạt tăng áp cho 
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các buồng thang bộ, bổ sung ñầu phun 
Sprinkler, ñầu báo cháy tự ñộng cho các căn hộ. 
2. Khi không thể lắp ñặt hệ thống tăng áp buồng 
thang thì có thể bổ sung giải pháp mở ô 
thoáng ở mặt ngoài buồng thang bộ ñể bảo ñảm 
cầu thang ñược thông gió, thoát khói tự nhiên 
(tương tự như cầu thang bộ loại 3). 
3. Có thể sử dụng hệ thống báo cháy tự ñộng 
không dây ñối với các công trình quy mô nhỏ 
và vừa ñể thay thế hệ thống báo cháy thông 
thường. 
4. Nghiên cứu trang bị các hệ thống, thiết bị 
phòng cháy và chữa cháy mới theo các tiêu 
chuẩn, quy chuẩn về phòng cháy và chữa cháy 
của nước ngoài như hệ thống báo cháy không 
dây, hệ thống chữa cháy tự ñộng bằng khí 
aerosol, hệ thống chữa cháy khí cục bộ, hệ thống 
phun sương cao áp,… phù hợp trang bị cho các 
công trình hiện hữu, không phải thi công, sửa 
chữa ảnh hưởng ñến kết cấu của công trình. Khi 
trang bị các hệ thống, thiết bị chưa có quy 
chuẩn, tiêu chuẩn về phòng cháy và chữa cháy 
của Việt Nam quy ñịnh thì áp dụng các tiêu 
chuẩn về phòng cháy và chữa cháy của nước 
ngoài tại khoản 4, ðiều 1 Luật sửa ñổi, bổ sung 
một số ñiều của Luật Phòng cháy và chữa cháy 
năm 2013. 
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HỘI ðỒNG NHÂN DÂN 
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

 
Số: 40/2021/NQ-HðND 

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

 

 
Thừa Thiên Huế, ngày 10 tháng  12  năm 2021 

 

 

NGHỊ QUYẾT 

Quy ñịnh về diện tích nhà ở tối thiểu ñể ñăng ký thường trú tại chỗ ở  
hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 

 

HỘI ðỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 
KHÓA VIII, KỲ HỌP THỨ 3 

 

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 Nhà ở ngày 25 tháng 11 năm 2014;  
Căn cứ Luật Cư trú ngày 13 tháng 11 năm 2020; 
Căn cứ Nghị ñịnh số 99/2015/Nð-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ 

quy ñịnh chi tiết và hướng dẫn thi hành một số ñiều của Luật Nhà ở; 
Căn cứ Nghị ñịnh số 62/2021/Nð-CP ngày 29 tháng 6 năm 2021 của Chính phủ 

quy ñịnh chi tiết một số ñiều Luật Cư trú; 
 Xét Tờ trình số 11690/TTr-UBND ngày 04 tháng 12 năm 2021 của Ủy ban 
nhân dân tỉnh ñề nghị ban hành Nghị quyết quy ñịnh về diện tích nhà ở tối thiểu ñể 
ñăng ký thường trú tại chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ trên ñịa bàn tỉnh 
Thừa Thiên Huế; Báo cáo thẩm tra của Ban pháp chế; ý kiến thảo luận của các ñại biểu 
Hội ñồng nhân dân tại kỳ họp. 
 

QUYẾT NGHỊ: 

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

1. Phạm vi ñiều chỉnh: 

Nghị quyết này quy ñịnh diện tích nhà ở tối thiểu ñể ñược ñăng ký thường trú 
tại chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 

2. ðối tượng áp dụng: 

a) Công dân Việt Nam sinh sống trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế có nhu cầu 
ñăng ký thường trú tại chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ; 

b) Chủ sở hữu chỗ ở hợp pháp có nhà cho thuê, mượn, ở nhờ; 
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c) Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan ñến việc ñăng ký thường trú tại 
chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ. 

ðiều 2. Quy ñịnh diện tích nhà ở tối thiểu ñể ñăng ký thường trú tại chỗ ở 
hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 

1. Giai ñoạn từ năm 2021 - 2025 là 10m2 sàn/người. 

2. Giai ñoạn từ năm 2026 - 2030 là 12m2 sàn/người. 

ðiều 3. 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, các Ban Hội ñồng nhân dân, Tổ ñại biểu 
và các ñại biểu Hội ñồng nhân dân tỉnh phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận 
Tổ quốc Việt Nam tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết theo nhiệm vụ, quyền hạn 
ñược pháp luật quy ñịnh. 

Nghị quyết này ñã ñược Hội ñồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế khóa VIII, 
Kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 10 tháng 12 năm 2021 và có hiệu lực kể từ ngày 20 
tháng 12 năm 2021./. 

 
 CHỦ TỊCH 

 
 

Lê Trường Lưu 
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HỘI ðỒNG NHÂN DÂN 
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

Số: 41/2021/NQ-HðND 

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

     Thừa Thiên Huế, ngày 11 tháng 12 năm 2021 
 

NGHỊ QUYẾT 
Về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 

 
HỘI ðỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

KHÓA VIII, KỲ HỌP THỨ 3 
 

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

Căn cứ Nghị quyết số 32/2021/QH15  ngày 12 tháng 11 năm 2021 của Quốc hội 
về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022; 

Căn cứ Nghị quyết số 14-NQ/TU ngày 08 tháng 12 năm 2021 của Tỉnh ủy về 
nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022; 

Xét Tờ trình và Báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh về tình hình thực hiện nhiệm 
vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022; 
Báo cáo thẩm tra của các Ban Hội ñồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận của các 
ñại biểu Hội ñồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp. 

QUYẾT NGHỊ: 

ðiều 1. Tập trung thực hiện mục tiêu thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát 
hiệu quả dịch bệnh Covid-19, ñẩy nhanh tiến ñộ tiêm chủng, bao phủ vắc xin nhằm 
bảo vệ tối ña sức khoẻ, tính mạng của nhân dân. Tập trung ñẩy mạnh các giải pháp 
phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, triển khai nghị quyết của Quốc hội về thí ñiểm 
một số cơ chế chính sách ñặc thù. Cơ cấu lại các ngành, lĩnh vực theo hướng bền vững, 
phát triển kinh tế tri thức, kinh tế xanh, tiến tới xây dựng nền kinh tế số. Huy ñộng và 
sử dụng có hiệu quả các nguồn lực ñầu tư phát triển, ưu tiên ñầu tư hạ tầng phát triển 
ñô thị, hạ tầng phục vụ sản xuất; hạ tầng phát triển du lịch, hạ tầng giao thông kết nối 
liên vùng…nhằm phát triển bền vững kinh tế - xã hội. Chú trọng phát triển văn hoá, 
phát triển nguồn nhân lực, giải quyết việc làm, ñảm bảo an sinh xã hội, nâng cao ñời 
sống vật chất và tinh thần của nhân dân. ðẩy mạnh cải thiện môi trường ñầu tư kinh 
doanh, cải cách hành chính, ñổi mới sáng tạo, chuyển ñổi số; triển khai các chính sách 
hỗ trợ doanh nghiệp khôi phục phát triển sản xuất. ðảm bảo an ninh chính trị, trật tự 
an toàn xã hội, làm tốt công tác thông tin, truyền thông, tạo ñồng thuận xã hội.  

ðiều 2. Các chỉ tiêu chủ yếu  
1. Tốc ñộ tăng trưởng GRDP: 6,5 - 7,5%. 
2. GRDP bình quân ñầu người: 2.350 - 2.400 USD; năng suất lao ñộng xã hội 

tăng 6 - 8%. 
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3. Cơ cấu kinh tế: Dịch vụ 46 - 47%; công nghiệp - xây dựng 34 - 35%; nông 
nghiệp 10,5 - 11%; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm 8,5 - 9%. 

4. Vốn ñầu tư toàn xã hội 28.000 - 28.500 tỷ ñồng, tăng 10 - 12%. 
5. Thu ngân sách 6.861 tỷ ñồng, phấn ñấu vượt kế hoạch.  
6. Kim ngạch xuất khẩu 1.130 triệu USD, tăng 10 - 12%. 
7. Tỷ lệ lao ñộng qua ñào tạo ñạt 68%. 
8. Có 13 - 14 bác sỹ/vạn dân; 58 - 60 giường bệnh/vạn dân. 
9. Tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế trên 98%. 
10. Tỷ lệ hộ nghèo giảm 1,0 - 1,5%. 
11. Có thêm 3 - 4 xã ñạt chuẩn nông thôn mới, 7 - 8 xã nông thôn mới nâng cao, 

1 - 2 xã nông thôn mới kiểu mẫu. 
12. Tỷ lệ dân số sử dụng nước sạch: 96%. 
13. Tỷ lệ khu công nghiệp ñang hoạt ñộng có hệ thống xử lý nước thải tập trung 

ñạt tiêu chuẩn môi trường: 30 - 40%; Tỷ lệ chất thải rắn ñược thu gom: 92 - 93%. 
14. Tỷ lệ che phủ rừng ổn ñịnh: 57 - 57,5%. 
ðiều 3. Các chương trình và dự án trọng ñiểm 
1. Chương trình phát triển ñô thị (bao gồm Chương trình di dời dân cư, giải phóng 

mặt bằng khu vực 1 Kinh thành Huế).  
2. Chương trình phát triển hạ tầng kinh tế - kỹ thuật và phát triển công nghiệp.  
3. Chương trình phát triển văn hoá, du lịch - dịch vụ.  
4. Chương trình cải cách hành chính gắn với xây dựng chính quyền ñiện tử, triển 

khai công tác chuyển ñổi số, dịch vụ ñô thị thông minh.  
5. Chương trình phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao.  
6. Chương trình xây dựng nông thôn mới gắn với giảm nghèo bền vững và 

phát triển kinh tế - xã hội vùng ñồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. 
ðiều 4. Nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu  
1. Triển khai ñồng bộ, quyết liệt, kịp thời chỉ ñạo của Trung ương, Chính phủ 

và Tỉnh ủy về phòng, chống dịch bệnh Covid -19, ñẩy nhanh tiêm chủng, bao phủ 
vắc xin cho người dân. Các ngành, ñịa phương, cơ quan, ñơn vị chủ ñộng tiến hành 
rà soát, ñánh giá, phân tích ảnh hưởng của ñại dịch Covid-19 ñể xây dựng kế hoạch, 
kịch bản nhằm phục hồi và thúc ñẩy phát triển kinh tế trong tình hình mới.  

2. Tập trung chỉ ñạo quyết liệt việc thực hiện các Nghị quyết của Trung ương và 
Tỉnh ủy về xây dựng và phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế; xây dựng chương trình, 
kế hoạch thực hiện hiệu quả các cơ chế chính sách ñặc thù ñã ñược Quốc hội thông qua 
tạo bước ñột phá, thúc ñẩy phát triển kinh tế - xã hội. 

Tập trung xây dựng quy hoạch ngành, lĩnh vực, ñịa phương nhằm tích hợp, 
hoàn thành xây dựng Quy hoạch tỉnh Thừa Thiên Huế; tập trung lập quy hoạch 
Bảo tồn và phát huy giá trị Quần thể di tích Cố ñô Huế; quy hoạch chung ñô thị Thừa 
Thiên Huế và ðề án Phát triển kinh tế - xã hội vùng ñầm phá Tam Giang - Cầu Hai; 
rà soát, ñiều chỉnh kịp thời các quy hoạch không ñảm bảo tính khả thi. Triển khai 
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chương trình phát triển ñô thị, tập trung ñầu tư các xã trên ñịa bàn thành phố Huế 
thành phường nhằm ñảm bảo các tiêu chí, tiêu chuẩn của ñô thị loại I, xây dựng 
Phong ðiền ñạt tiêu chí ñô thị loại IV, hạ tầng ñô thị Chân Mây, góp phần nâng cao 
tỷ lệ ñô thị hóa trên ñịa bàn tỉnh. 

3. Triển khai giải pháp phục hồi kinh tế - xã hội 
3.1. Chủ ñộng rà soát, ñánh giá tác ñộng của dịch bệnh Covid-19 ñối với ngành 

du lịch, dịch vụ ñể có các giải pháp phù hợp; tham mưu xây dựng các cơ chế, chính sách 
hỗ trợ kích cầu phát triển du lịch, hỗ trợ doanh nghiệp trong lĩnh vực du lịch, dịch vụ, 
lữ hành; phát triển các dịch vụ, sản phẩm du lịch phù hợp với diễn biến tình hình dịch 
bệnh, quan tâm nguồn nhân lực ngành du lịch. 

3.2. Hoàn thiện hệ thống y tế cơ sở. ðầu tư, nâng cấp, bổ sung trang thiết bị y tế 
phục vụ hoạt ñộng của các trạm y tế, ñáp ứng yêu cầu chăm sóc sức khỏe ban ñầu cho 
người dân; cơ cấu lại ñội ngũ làm việc tại các cơ sở y tế ñáp ứng công tác, phòng, 
chống dịch bệnh Covid-19. 

3.3. Triển khai hiệu quả các giải pháp ñảm bảo an sinh xã hội, kịp thời hỗ trợ 
người dân và doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19, nhất là các ñối tượng 
yếu thế, lao ñộng bị mất việc làm, các ñối tượng chính sách, bảo trợ xã hội, hộ kinh doanh 
cá thể. 

3.4. Tiếp tục triển khai có hiệu quả các chính sách của Hội ñồng nhân dân tỉnh 
về hỗ trợ phát triển Hợp tác xã, phát triển sản xuất nông nghiệp, ñổi mới chuyển giao 
công nghệ, hỗ trợ doanh nghiệp; ñánh giá tính hiệu quả các chính sách, ñề xuất giải 
pháp tháo gỡ khó khăn, kịp thời tham mưu ñiều chỉnh phù hợp với thực tế triển khai.  

4. Tiếp tục tái cơ cấu ngành nông nghiệp phát triển toàn diện, hiệu quả và bền vững 
gắn với Chương trình xây dựng nông thôn mới. Tăng cường ứng dụng, tiếp cận và 
chuyển giao tiến bộ khoa học công nghệ vào sản xuất nông nghiệp, từng bước hình thành 
nền kinh tế nông nghiệp. Phát triển các mô hình chuỗi liên kết trong sản xuất và tiêu thụ 
sản phẩm nông nghiệp; các sản phẩm OCOP, gìn giữ và phát huy các sản phẩm làng 
nghề truyền thống. Tăng cường công tác quản lý, bảo vệ, phòng chống cháy rừng; 
phát triển rừng ñảm bảo tỷ lệ che phủ rừng. 

5. Huy ñộng các nguồn lực ñầu tư xây dựng ñồng bộ kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội. 
Ưu tiên nguồn lực ñối với các dự án trọng ñiểm, các chương trình, dự án phục hồi 
kinh tế - xã hội. Triển khai kịp thời kế hoạch ñầu tư công, ñẩy nhanh tiến ñộ giải ngân 
vốn; ưu tiên hạng mục giải phóng mặt bằng, tái ñịnh cư, các dự án trọng ñiểm quốc gia, 
dự án có tính liên kết, lan tỏa liên vùng. Kêu gọi, huy ñộng nguồn lực ñầu tư, ñẩy nhanh 
tiến ñộ các dự án phát triển hạ tầng khu kinh tế, công nghiệp, cụm công nghiệp, các dự án 
phát triển công nghệ thông tin.  

6. Tiếp tục cải thiện môi trường ñầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh 
cấp tỉnh; duy trì và nâng cao các chỉ số xếp hạng PCI, PAPI, PAR Index, DTI. Tập trung 
tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, dự án ñầu tư ñang triển khai. Cập nhật 
kịp thời việc sửa ñổi thể chế ñể chủ ñộng hỗ trợ tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong 
hoạt ñộng sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và ñời sống xã hội của nhân dân. 
Chỉ ñạo quyết liệt công tác giải phóng mặt bằng, rà soát, kiên quyết thu hồi các dự án 
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vi phạm pháp luật về ñất ñai, về ñầu tư. Nâng cao hiệu quả công tác xúc tiến ñầu tư, 
hỗ trợ thủ tục hành chính, cơ chế chính sách… phù hợp tình hình mới.  

7. Cơ cấu lại thu, chi ngân sách ñáp ứng yêu cầu phát triển, ñề xuất giải pháp 
tăng thu ngân sách, chống thất thu thuế; ñẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; 
ưu tiên chi cho ñầu tư phát triển, sự nghiệp y tế, giáo dục ñào tạo, văn hóa, khoa học 
công nghệ... gắn với nâng cao hiệu quả quản lý tài chính, ngân sách, nâng cao tính 
tự chủ của các ñơn vị sự nghiệp công lập.  

8. Phát triển văn hóa, giáo dục, y tế, khoa học công nghệ; ñảm bảo an sinh xã hội 
- Xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, ñậm ñà bản sắc văn hóa dân tộc, 

văn hóa Huế gắn với bảo tồn, phát huy các giá trị di sản văn hoá. Phát huy vai trò, 
giá trị di sản văn hóa với phát triển du lịch; tích cực triển khai công tác tu bổ, trùng tu, 
tôn tạo các di tích thuộc quần thể di tích Cố ñô Huế; quyết liệt triển khai hoàn thành 
dự án di dời dân cư khu vực I - Kinh thành Huế. 

- Nâng cao chất lượng giáo dục, chuyển ñổi số trong ngành giáo dục; xây dựng 
trường ñạt chuẩn quốc gia, môi trường giáo dục thông minh, trường học kiểu mẫu; 
kết hợp tổ chức dạy và học trực tiếp và trực tuyến trong bối cảnh tình hình dịch bệnh, 
bảo ñảm an toàn cho học sinh khi trở lại trường học. Xây dựng ðại học Huế theo lộ trình 
thành ðại học Quốc gia.  

- Nâng cao chất lượng mạng lưới y tế cơ sở, hệ thống y tế dự phòng ñáp ứng 
năng lực phòng, chống dịch tại cơ sở; duy trì hoạt ñộng khám, chữa bệnh phù hợp với 
tình hình dịch bệnh; tổ chức tiêm vắc xin an toàn, hiệu quả; thực hiện ñúng quy ñịnh 
các chế ñộ, chính sách trong phòng, chống dịch Covid-19.  

- Xây dựng ñề án khu công nghệ cao, ñề án thành lập Trung tâm công nghệ 
sinh học quốc gia khu vực miền Trung, phát huy giá trị Bảo tàng thiên nhiên Duyên hải 
miền Trung.  

- ðẩy mạnh các hoạt ñộng tư vấn, giới thiệu và giải quyết việc làm cho lao 
ñộng, nhất là lao ñộng bị ảnh hưởng trực tiếp bởi dịch bệnh Covid-19; ñẩy mạnh 
công tác xuất khẩu lao ñộng. ðẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn 
nhân lực chất lượng cao. Quan tâm chăm sóc người có công với cách mạng, gia ñình 
chính sách; tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em; công tác bình ñẳng giới, 
công tác phòng, chống tệ nạn xã hội.  

- Nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân ñoàn kết xây dựng ñời sống văn hoá”, 
thực hiện tốt ðề án Xây dựng nếp sống văn minh ñô thị và nông thôn; phong trào 
“Ngày Chủ nhật Xanh”... Tham mưu phương án tổ chức Festival Huế lần thứ XI - 2022 
trong ñiều kiện cho phép. 

9. Bảo ñảm quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội, chủ ñộng phòng ngừa, 
phát hiện, ñấu tranh, ngăn chặn các tình huống phức tạp, các loại tội phạm và tệ nạn 
xã hội, không ñể bị ñộng, bất ngờ. Tăng cường công tác bảo vệ tài nguyên và môi 
trường; phòng, tránh thiên tai, biến ñổi khí hậu; tăng cường công tác quản lý, khai thác 
khoáng sản; nâng cao năng lực quan trắc, giám sát môi trường, khí tượng thủy văn; xử lý 
vi phạm ô nhiễm môi trường, nhất là chất thải rắn sinh hoạt, vận ñộng nâng cao ý thức 
của người dân về bảo vệ môi trường. 
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10. ðẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt ñộng của 
bộ máy nhà nước; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, ñạo ñức công vụ của 
ñội ngũ công chức, viên chức, nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật. Tăng cường công 
tác thanh tra, kiểm tra, ñẩy mạnh ñấu tranh phòng, chống tham nhũng lãng phí, tiêu cực. 
Xây dựng chính quyền ñiện tử, ñẩy mạnh công tác chuyển ñổi số, phát triển dịch vụ 
ñô thị thông minh trong các ngành, lĩnh vực: công thương, nông nghiệp, du lịch,…, 
trong công tác quản lý nhà nước.  

ðiều 5. Tổ chức thực hiện 
1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết.  
2. Giao Thường trực Hội ñồng nhân dân, các Ban Hội ñồng nhân dân, Tổ ñại biểu 

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

Hội ñồng nhân dân tỉnh kêu gọi toàn thể cán bộ, quân và dân trong tỉnh nêu cao 
tinh thần làm chủ, ñoàn kết, nhất trí, phát huy những kết quả ñạt ñược, huy ñộng mọi 
nguồn lực, tạo chuyển biến ñồng bộ và mạnh mẽ trên các lĩnh vực, phấn ñấu thực 
hiện tốt nhất các nhiệm vụ kế hoạch năm 2022, hướng ñến hoàn thành các mục tiêu, 
nhiệm vụ kế hoạch 5 năm 2021 - 2025.  

Nghị quyết này ñã ñược Hội ñồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế khóa VIII, 
Kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 11 tháng 12 năm 2021./. 

 
  
  CHỦ TỊCH 

 
 

Lê Trường Lưu 
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VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

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

Số: 3286/Qð-UBND Thừa Thiên Huế, ngày 15 tháng 12 năm 2021 

QUYẾT ðỊNH 
Về việc phân công công tác của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch  
Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế, nhiệm kỳ 2021 - 2026 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền ñịa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;  
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; 
Theo ñề nghị của Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh. 

QUYẾT ðỊNH: 

ðiều 1. Nguyên tắc phân công và quan hệ công tác giữa Chủ tịch và các 
Phó Chủ tịch UBND tỉnh 

1. Chủ tịch UBND tỉnh là người lãnh ñạo và ñiều hành công tác của UBND tỉnh, 
các thành viên UBND tỉnh và Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh 
theo những nhiệm vụ và quyền hạn ñược quy ñịnh tại ðiều 22  Luật Tổ chức chính quyền 
ñịa phương ngày 19/6/2015 và các quy ñịnh tại Quy chế làm việc của UBND tỉnh, 
trực tiếp chỉ ñạo, ñiều hành những vấn ñề quan trọng mang tính chiến lược trên tất cả 
các lĩnh vực công tác thuộc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của UBND tỉnh. 

2. Chủ tịch UBND tỉnh phân công các Phó Chủ tịch UBND tỉnh giúp Chủ tịch 
UBND tỉnh theo dõi, chỉ ñạo, giải quyết thường xuyên các công việc cụ thể trong các 
lĩnh vực, ñơn vị và ñịa bàn công tác ñược phân công, ngoại trừ những công việc do 
Chủ tịch UBND tỉnh trực tiếp chỉ ñạo. Trong phạm vi lĩnh vực ñược phân công, Phó 
Chủ tịch UBND tỉnh chủ ñộng chỉ ñạo xử lý công việc sử dụng quyền hạn của Chủ 
tịch UBND tỉnh và nhân danh Chủ tịch UBND tỉnh ñể kiểm tra ñôn ñốc, giải quyết 
các công việc thuộc lĩnh vực, ñơn vị, ñịa bàn công tác ñược phân công; chịu trách 
nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh và pháp luật về quyết ñịnh của mình trong phạm vi 
lĩnh vực ñược phân công.  

3. Trong phạm vi lĩnh vực ñược phân công, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh có 
trách nhiệm và quyền hạn sau: 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm nhiệm vụ theo phân công của Chủ tịch UBND 
tỉnh; thay mặt UBND tỉnh quyết ñịnh và chịu trách nhiệm trực tiếp, toàn diện, mọi 
mặt trước Chủ tịch UBND tỉnh, trước UBND tỉnh và trước pháp luật về nhiệm vụ, 
lĩnh vực, cơ quan ñược phân công theo dõi, chỉ ñạo, bảo ñảm tiến ñộ và chất lượng 
công việc. 
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ðề xuất hoặc báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh các ñiều kiện về công tác tổ chức 
cán bộ, thi ñua khen thưởng, kỷ luật và các ñiều kiện khác ñể ñảm bảo thực hiện 
nhiệm vụ, chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh về chất lượng, tiến ñộ thực 
hiện nhiệm vụ về duy trì kỷ luật, kỷ cương hành chính, ñoàn kết nội bộ, chăm lo phát 
triển ñội ngũ cán bộ, công chức thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, về những vi 
phạm pháp luật, tiêu cực, tham nhũng xảy ra ở các lĩnh vực, ñơn vị phụ trách. 

Phải kịp thời báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh về những vấn ñề lớn, quan trọng, 
nhạy cảm; những vấn ñề lớn có ý kiến khác nhau với các Bộ, ngành, ñịa phương; 
những vấn ñề do Thủ tướng Chính phủ, các Phó Thủ tướng Chính phủ hoặc các ñồng 
chí lãnh ñạo ðảng, Nhà nước trực tiếp chỉ ñạo; những vấn ñề lớn mới phát sinh chưa 
có trong quy ñịnh của ðảng và Nhà nước. 

Trong khi thực hiện nhiệm vụ nếu có vấn ñề liên quan ñến lĩnh vực, ñơn vị ñịa 
bàn do Phó Chủ tịch UBND tỉnh phụ trách thì các Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ ñộng 
phối hợp với nhau ñể giải quyết. Trường hợp các Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến 
khác nhau hoặc liên quan ñến lĩnh vực ñơn vị ñịa bàn do Chủ tịch UBND tỉnh trực 
tiếp phụ trách thì Phó Chủ tịch UBND tỉnh ñang phụ trách giải quyết công việc ñó 
báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh xem xét quyết ñịnh. 

Khi Chủ tịch UBND tỉnh vắng mặt, phân công một Phó Chủ tịch UBND tỉnh 
thay mặt Chủ tịch UBND tỉnh ñiều hành hoạt ñộng chung của UBND tỉnh theo 
chương trình, kế hoạch công tác của UBND tỉnh và theo yêu cầu chỉ ñạo của Chủ tịch 
UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh ñược phân công ngoài việc thực hiện các 
nhiệm vụ thường xuyên theo lĩnh vực công tác ñược phân công còn thay mặt Chủ tịch 
UBND tỉnh chỉ ñạo giải quyết công việc do Chủ tịch UBND tỉnh trực tiếp phụ trách. 

Trường hợp cần thiết, Chủ tịch UBND tỉnh trực tiếp xử lý công việc ñã phân 
công cho các Phó Chủ tịch UBND tỉnh. Căn cứ vào tình hình thực tế, ñể ñảm bảo yêu 
cầu thực hiện nhiệm vụ chung của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh sẽ xem xét, ñiều 
chỉnh việc phân công công tác giữa Chủ tịch UBND tỉnh và các Phó Chủ tịch UBND 
tỉnh quy ñịnh tại ðiều 3 Quyết ñịnh này. Khi có sự ñiều chỉnh việc phân công công 
tác giữa các Phó Chủ tịch UBND tỉnh thì các Phó Chủ tịch UBND tỉnh phải bàn giao 
nội dung công việc, hồ sơ, tài liệu liên quan cho nhau và báo cáo Chủ tịch UBND 
tỉnh biết. 

Chủ tịch UBND tỉnh giao quyền cho các Phó Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, 
quyết ñịnh xử phạt vi phạm hành chính, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, giải 
quyết các thủ tục thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND tỉnh cho các Phó Chủ tịch 
UBND tỉnh theo lĩnh vực phân công tại Quyết ñịnh này. Trường hợp phức tạp, báo 
cáo Chủ tịch UBND tỉnh, UBND tỉnh quyết ñịnh. 

ðiều 2. Nội dung công việc ñược phân công và trách nhiệm, quyền hạn của 
Phó Chủ tịch  

1. Chỉ ñạo các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh xây dựng các cơ chế 
chính sách, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành, các chương trình, ñề án, 
dự án; các văn bản quy phạm pháp luật ñể ban hành theo thẩm quyền hoặc trình 
UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh. 
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2. ðiều hành tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch cụ thể ñối với ngành 
thuộc khối mình phụ trách, bảo ñảm hiệu quả, sử dụng ñúng mục tiêu nguồn vốn 
phân bổ cho các kế hoạch, chương trình... 

3. Chỉ ñạo thực hiện chương trình cải cách hành chính, chương trình trọng 
ñiểm, chương trình mục tiêu, các chương trình, ñề án, dự án theo chương trình công 
tác của UBND tỉnh, các dự án viện trợ thuộc ngành, lĩnh vực phụ trách. 

4. Trực tiếp chỉ ñạo tổ chức tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo liên 
quan lĩnh vực phụ trách. 

5. ðược Chủ tịch UBND tỉnh ủy quyền giải quyết và ký văn bản quyết ñịnh xử 
lý vi phạm hành chính thuộc lĩnh vực ñược phân công phụ trách. 

6. Kiểm tra, ñôn ñốc các cơ quan thuộc UBND tỉnh, UBND các huyện, thị xã 
và thành phố Huế việc tổ chức thực hiện các quyết ñịnh của UBND tỉnh, các chủ 
trương, chính sách, pháp luật, kế hoạch và ngân sách thuộc lĩnh vực mình phụ trách, 
phát hiện và ñề xuất những vấn ñề cần sửa ñổi, bổ sung. Nếu phát hiện các cơ quan 
thuộc UBND tỉnh và UBND cấp huyện ban hành các văn bản hoặc làm việc trái với 
pháp luật của Nhà nước, quy ñịnh của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh, thay mặt 
UBND tỉnh ra quyết ñịnh ñình chỉ việc thi hành văn bản ñó và chỉ ñạo việc sửa ñổi, 
bổ sung.   

Trường hợp phát hiện Nghị quyết HðND các huyện, thị xã và thành phố Huế 
có nội dung trái pháp luật thì thực hiện theo khoản 5 ðiều 22 Luật Tổ chức chính 
quyền ñịa phương ngày 19/6/2015. 

7. Thường xuyên theo dõi và xử lý những vấn ñề cụ thể thuộc thẩm quyền của 
Chủ tịch UBND tỉnh và các vấn ñề liên ngành mà các sở, ngành không thống nhất 
ñược. ðối với các vấn ñề liên quan ñến chế ñộ, chính sách, phát sinh ngân sách ngoài 
dự toán... cần báo cáo tại phiên họp giao ban Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND 
tỉnh ñể xử lý hoặc trực tiếp trao ñổi, xin ý kiến Chủ tịch UBND tỉnh. 

8. Theo dõi, chỉ ñạo xử lý những vấn ñề về công tác nội bộ của cơ quan ñược 
phân công phụ trách. 

9. Phó Chủ tịch UBND tỉnh không xử lý các vấn ñề không ñược Chủ tịch 
UBND tỉnh phân công và các vấn ñề không thuộc thẩm quyền của Phó Chủ tịch 
UBND tỉnh.  

ðiều 3. Phân công nhiệm vụ của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch Ủy ban 
nhân dân tỉnh 

1. ðồng chí Nguyễn Văn Phương - Bí thư Ban cán sự ðảng UBND tỉnh, 
Chủ tịch UBND tỉnh 

a) Lãnh ñạo, quản lý, ñiều hành chung và toàn diện mọi hoạt ñộng của UBND tỉnh. 

b) Trực tiếp chỉ ñạo, ñiều hành các lĩnh vực công tác sau ñây: 

- Thực hiện Nghị quyết 54-NQ/TW ngày 10/12/2019 của Bộ Chính trị về xây dựng 
và phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế ñến năm 2030, tầm nhìn ñến năm 2045; Nghị quyết 
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số 83/NQ-CP ngày 27/5/2020 của Chính phủ ban hành Chương trình hành ñộng của 
Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 54-NQ/TW ngày 10/12/2019 của Bộ Chính trị về 
xây dựng và phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế ñến năm 2030, tầm nhìn ñến năm 2045. 

- Chỉ ñạo những nhiệm vụ ñột xuất, quan trọng và những giải pháp có tính ñột phá 
trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội thực hiện Nghị quyết ðại hội ñại biểu ðảng toàn quốc 
lần thứ XIII, Nghị quyết ðại hội ñại biểu ðảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025. 

- Phụ trách công tác xây dựng thể chế, chính sách pháp luật thuộc thẩm quyền 
của UBND tỉnh; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; kế hoạch ñầu tư công trung hạn 
và hàng năm; 

- Công tác lập quy hoạch tỉnh; công tác quy hoạch, kế hoạch; công tác tài chính 
ngân sách; công tác ngoại giao và quan hệ ñối ngoại; 

- Xem xét phê duyệt chủ trương ñầu tư, phê duyệt dự án ñầu tư ñối với các dự 
án chương trình mục tiêu, dự án ñầu tư công; cho chủ trương, kế hoạch thuê, mua tài 
sản, hàng hóa, dịch vụ; chủ trương ñấu thầu, ñấu giá tài sản nhà nước; 

- Trực tiếp chỉ ñạo, xem xét phê duyệt danh mục dự án ñầu tư, ñồng ý chủ 
trương nghiên cứu ñầu tư, chấp thuận chủ trương ñầu tư ñối với các dự án ñầu tư 
ngoài ngân sách theo Luật ðầu tư; 

- Công tác an ninh, quốc phòng, tổ chức bộ máy, công tác cán bộ, cải cách 
hành chính, ñịa giới hành chính, thi ñua khen thưởng, kỷ luật; xây dựng chính quyền, 
biên giới và các vấn ñề về biển ðông, hải ñảo; thanh tra và phòng chống tham nhũng, 
lãng phí; 

- Những nhiệm vụ có tính ñột phá, cấp bách, nhạy cảm trong thuộc các lĩnh 
vực kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh trên ñịa bàn tỉnh; 

- Chỉ ñạo nâng cao các chỉ số: PCI, PAR, PAPI, ICT... của tỉnh; 

- Theo dõi, chỉ ñạo chung công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; 
chỉ ñạo các tổ chức tư vấn phối hợp liên ngành, các hội, ñoàn thuộc lĩnh vực phụ trách; 

- Quan hệ phối hợp giữa UBND tỉnh với Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực 
HðND tỉnh, ðoàn ðại biểu Quốc hội tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh và Tòa án 
nhân dân tỉnh và các cơ quan Trung ương; quan hệ phối hợp giữa UBND tỉnh với 
Ủy ban MTTQVN tỉnh và các ñoàn thể chính trị - xã hội; công tác ñối ngoại nhân dân. 

c) Trực tiếp chỉ ñạo các ñơn vị: 

Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ ñội Biên phòng tỉnh, Sở 
Ngoại vụ, Sở Kế hoạch và ðầu tư, Sở Tài chính, Sở Nội vụ, Thanh tra tỉnh, Viện Nghiên 
cứu phát triển tỉnh, Quỹ ðầu tư và Phát triển tỉnh, Quỹ Bảo lãnh tín dụng cho doanh 
nghiệp vừa và nhỏ tỉnh.  

2. ðồng chí Nguyễn Thanh Bình - Phó Bí thư Ban Cán sự ðảng UBND 
tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh:  

a) Phụ trách các lĩnh vực công tác Khoa giáo văn xã: 

- Văn hóa, thể thao và du lịch;  
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- Y tế, dân số và gia ñình; Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; An toàn vệ sinh 
thực phẩm; 

- Giáo dục và ñào tạo; 

- Bưu chính viễn thông; công nghệ thông tin; báo chí và xuất bản; 

- Khoa học công nghệ; sở hữu trí tuệ; Hoạt ñộng khởi nghiệp, ñổi mới sáng tạo; 

- Quản lý nhà nước về văn thư, lưu trữ; nghiệp vụ công tác văn phòng cơ quan 
hành chính;  

- Công tác tôn giáo, dân tộc; 

- Quy chế thực hiện dân chủ, dân vận chính quyền; Giáo dục quốc phòng - an ninh; 

- Công tác tư pháp, cải cách tư pháp; thi hành án dân sự; 

- Lao ñộng (bao gồm lao ñộng trong nước và lao ñộng nước ngoài), thương 
binh, xã hội và trẻ em; phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội; phòng chống 
HIV/AIDS; chương trình xóa ñói, giảm nghèo và giải quyết việc làm; công tác giáo 
dục nghề nghiệp; 

- Xử lý thường xuyên về thi ñua khen thưởng; 

- Quan hệ phối hợp giữa UBND tỉnh với Ủy ban MTTQVN tỉnh và các ñoàn 
thể chính trị - xã hội; một phần công tác ñối ngoại nhân dân do Chủ tịch UBND tỉnh 
phân công; 

- Theo dõi các dự án ODA, NGO thuộc lĩnh vực phụ trách;  

- Theo dõi, giải quyết các thủ tục triển khai các dự án (trong ngân sách và 
ngoài ngân sách) thuộc lĩnh vực phụ trách sau khi có quyết ñịnh phê duyệt chủ 
trương, phê duyệt dự án ñầu tư của Chủ tịch UBND tỉnh bao gồm ñấu thầu, lựa chọn 
nhà ñầu tư, xử lý vướng mắc, giải quyết các thủ tục liên quan ñến dự án ñầu tư, quyết 
toán dự án hoàn thành...(trừ tài nguyên, ñất ñai, giá ñất); 

- Theo dõi, phê duyệt dự toán và kế hoạch ñấu thầu ñối với gói thầu thuê, mua 
tài sản, hàng hóa, dịch vụ thuộc lĩnh vực phụ trách; 

- Theo dõi và chỉ ñạo Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội 
vùng ñồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; Chương trình mục tiêu quốc gia giảm 
nghèo bền vững giai ñoạn 2021 - 2025; 

- Theo dõi và chỉ ñạo chương trình trọng ñiểm thuộc lĩnh vực phụ trách theo sự 
phân công của Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Theo dõi, chỉ ñạo và quyết ñịnh xử lý, xử phạt vi phạm hành chính, giải quyết 
khiếu nại, tố cáo, kiến nghị theo lĩnh vực ñược phân công phụ trách; 

- Theo dõi và chỉ ñạo các hội, ñoàn, tổ chức tư vấn phối hợp liên ngành thuộc 
lĩnh vực phụ trách; 

- Chỉ ñạo nội dung Cổng Thông tin ñiện tử tỉnh. 
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b) Trực tiếp chỉ ñạo các ñơn vị: 

Văn phòng UBND tỉnh, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Giáo dục và ðào tạo, Sở Y tế, 
Sở Du lịch, Sở Lao ñộng Thương binh và Xã hội, Sở Tư pháp, Sở Thông tin và 
Truyền thông, Sở Khoa học và Công nghệ, Ban Dân tộc, Cục Thi hành án dân sự, 
Liên hiệp các Tổ chức hữu nghị tỉnh, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố ñô Huế, Trung tâm 
Festival Huế, Hội Chữ thập ñỏ, Liên hiệp các Hội văn học nghệ thuật tỉnh, Liên hiệp 
các Hội Khoa học kỹ thuật tỉnh, Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh, Bảo hiểm Xã hội tỉnh, 
Học viện Âm nhạc Huế, ðại học Huế, ðại học Phú Xuân, Bệnh viện Trung ương 
Huế, các Trường cao ñẳng và các cơ sở y tế trên ñịa bàn, Trung tâm Công nghệ 
thông tin tỉnh, ðài Phát Thanh và Truyền hình tỉnh, các cơ quan thông tấn, báo chí 
Trung ương và ñịa phương ñóng trên ñịa bàn tỉnh. 

3. ðồng chí Hoàng Hải Minh - Ủy viên Ban Cán sự ðảng UBND tỉnh, Phó 
Chủ tịch UBND tỉnh:  

a) Phụ trách các lĩnh vực kinh tế ngành, gồm: 

- Giao thông vận tải; 

- Nông nghiệp và phát triển nông thôn; chương trình xây dựng nông thôn mới; 

- Xây dựng, xây dựng dân dụng và quản lý ñô thị; quản lý nhà thuộc sở hữu 
nhà nước;  

- Trực tiếp xử lý thường xuyên về an toàn giao thông; phòng cháy chữa cháy, 
phòng chống thiên tai - cứu hộ cứu nạn; 

- Theo dõi các dự án ODA, NGO thuộc lĩnh vực phụ trách; theo dõi, giải quyết 
các thủ tục triển khai các dự án (trong ngân sách và ngoài ngân sách) thuộc lĩnh vực 
phụ trách sau khi có quyết ñịnh phê duyệt chủ trương, phê duyệt dự án ñầu tư của 
Chủ tịch UBND tỉnh bao gồm ñấu thầu, lựa chọn nhà ñầu tư, xử lý vướng mắc, giải quyết 
các thủ tục liên quan ñến dự án ñầu tư, quyết toán dự án hoàn thành... (trừ tài nguyên, 
ñất ñai, giá ñất); 

- Theo dõi, phê duyệt dự toán và kế hoạch ñấu thầu ñối với gói thầu thuê, mua 
tài sản, hàng hóa, dịch vụ thuộc lĩnh vực phụ trách; 

- Theo dõi và chỉ ñạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới 
giai ñoạn 2021 - 2025; 

- Theo dõi và chỉ ñạo chương trình trọng ñiểm thuộc lĩnh vực phụ trách theo sự 
phân công của Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Theo dõi, chỉ ñạo và quyết ñịnh xử lý, xử phạt vi phạm hành chính, giải quyết 
khiếu nại, tố cáo, kiến nghị theo lĩnh vực ñược phân công phụ trách; 

- Theo dõi và chỉ ñạo các hội, ñoàn, tổ chức tư vấn phối hợp liên ngành thuộc 
lĩnh vực phụ trách. 

b) Trực tiếp chỉ ñạo các ñơn vị: Sở Giao thông vận tải, Sở Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn, Sở Xây dựng, Ban Quản lý Dự án ñầu tư xây dựng các công trình 
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nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh, Ban Quản lý Dự án ñầu tư xây dựng công 
trình giao thông tỉnh, Ban Quản lý Dự án ñầu tư xây dựng công trình dân dụng và 
công nghiệp tỉnh, Ban Quản lý khu vực phát triển ñô thị, Trung tâm Dự báo khí tượng 
thủy văn, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh. 

4. ðồng chí Phan Quý Phương - Ủy viên Ban Cán sự ðảng UBND tỉnh, 
Phó Chủ tịch UBND tỉnh:  

a) Phụ trách các lĩnh vực kinh tế tổng hợp, gồm: 

- Ngân hàng (trừ tín dụng chính sách), giá cả, kế toán, kiểm toán, bảo hiểm 
(trừ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế);  

- Doanh nghiệp; cổ phần hóa doanh nghiệp; ñổi mới và phát triển doanh nghiệp, 
ñơn vị sự nghiệp công lập; kinh tế tập thể và hợp tác xã;  

- Quản lý về ñất ñai, ño ñạc bản ñổ; 

- Quản lý về tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản, ñịa chất; 

- Môi trường, khí tượng thủy văn, biến ñổi khí hậu; 

- Công tác giải phóng mặt bằng, bồi thường, hỗ trợ tái ñịnh cư, giá ñất bao gồm 
phê duyệt giá ñất, kế hoạch sử dụng ñất, giao ñất, cho thuê ñất, gia hạn, cho phép 
chuyển mục ñích sử dụng ñất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng ñất và tài sản 
trên ñất…  

- Công tác ñấu thầu, ñấu giá bao gồm giao ñất, cho thuê ñất, giá ñất, tài sản 
trên ñất, cơ sở nhà ñất, tài sản nhà nước thuộc phạm vi quản lý của tỉnh; quản lý tài 
sản công, trụ sở cơ quan nhà nước bao gồm tiếp nhận, ñiều chuyển, bán, thanh lý...; 

- Thương mại và dịch vụ, quản lý thị trường bao gồm thị trường nội ñịa và xuất 
nhập khẩu, chống buôn lậu và gian lận thương mại, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng… 

- Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, làng nghề truyền thống;  

- Hoạt ñộng Khu kinh tế công nghiệp tỉnh; 

- Hoạt ñộng cụm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp; 

- Theo dõi các dự án ODA, NGO thuộc lĩnh vực phụ trách; theo dõi, giải quyết 
các thủ tục triển khai các dự án (trong ngân sách và ngoài ngân sách) thuộc lĩnh vực 
phụ trách sau khi có quyết ñịnh phê duyệt chủ trương, phê duyệt dự án ñầu tư của 
Chủ tịch UBND tỉnh bao gồm ñấu thầu, lựa chọn nhà ñầu tư, xử lý vướng mắc, giải 
quyết các thủ tục liên quan ñến dự án ñầu tư, quyết toán dự án hoàn thành....; 

- Theo dõi, phê duyệt dự toán và kế hoạch ñấu thầu ñối với gói thầu thuê, mua 
tài sản, hàng hóa, dịch vụ thuộc lĩnh vực phụ trách; 

- Theo dõi và chỉ ñạo chương trình trọng ñiểm thuộc lĩnh vực phụ trách theo sự 
phân công của Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Theo dõi, chỉ ñạo và quyết ñịnh xử lý, xử phạt vi phạm hành chính, giải quyết 
khiếu nại, tố cáo, kiến nghị theo lĩnh vực ñược phân công phụ trách; 

- Theo dõi và chỉ ñạo các hội, ñoàn, tổ chức tư vấn phối hợp liên ngành thuộc 
lĩnh vực phụ trách. 
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b) Trực tiếp chỉ ñạo các ñơn vị: Sở Công Thương, Sở Tài nguyên và Môi trường, 
Cục Quản lý thị trường tỉnh, Cục Thống kê, Cục Thuế tỉnh, Cục Hải quan tỉnh, Ban 
Quản lý Khu Kinh tế, Công nghiệp tỉnh, Chi cục Dự trữ Nhà nước Thừa Thiên Huế, 
Liên minh Hợp tác xã tỉnh, Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tỉnh, Chi nhánh 
Ngân hàng Phát triển tỉnh, Kho bạc Nhà nước tỉnh. 

ðiều 4. Quyết ñịnh này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết ñịnh số 
1595/Qð-UBND ngày 30 tháng 6 năm 2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về phân công 
công tác của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, nhiệm kỳ 
2021 - 2026.  

ðiều 5. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, các thành viên Ủy ban 
nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các cơ quan thuộc UBND tỉnh, Chủ tịch UBND thành phố Huế, 
thị xã Hương Thủy, thị xã Hương Trà và các huyện chịu trách nhiệm thi hành 
Quyết ñịnh này./. 

 
 CHỦ TỊCH 

 

Nguyễn Văn Phương 
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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. 
 




