
  

Số 71 + 72 Ngày 27 tháng 12 năm 2021 

 MỤC LỤC  
   

   

  VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC  

 HỘI ðỒNG NHÂN DÂN TỈNH 
Trang 

10-12-2021 Nghị quyết số 120/NQ-HðND phê chuẩn tổng quyết toán 
ngân sách nhà nước tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2020. 

03 

10-12-2021 Nghị quyết số 121/NQ-HðND về dự toán ngân sách nhà nước 
năm 2022. 

15 

10-12-2021 Nghị quyết số 122/NQ-HðND về ñiều chỉnh chủ trương ñầu tư 
dự án Bảo tồn, tu bổ và tôn tạo di tích Kinh thành Huế. 

25 

10-12-2021 Nghị quyết số 124/NQ-HðND về phê duyệt ñiều chỉnh chủ 
trương ñầu tư dự án dự án Hạ tầng kỹ thuật khu ñịnh cư Bàu Vá 
giai ñoạn 4. 

27 

10-12-2021 Nghị quyết số 125/NQ-HðND về ñiều chỉnh chủ trương ñầu tư 
dự án Hệ thống xử lý nước thải tại Trung tâm y tế thị xã Hương Trà, 
Trung tâm y tế huyện Phong ðiền, Trung tâm y tế huyện Phú Vang, 
Bệnh viện Phong-Da liễu, Bệnh viện Răng hàm mặt và Bệnh viện 
Phục hồi chức năng tỉnh. 

30 

10-12-2021 Nghị quyết số 126/NQ-HðND về ñiều chỉnh chủ trương ñầu tư 
dự án Nâng cao năng lực phòng cháy, chữa cháy rừng cho lực lượng 
Kiểm lâm tỉnh Thừa Thiên Huế giai ñoạn 2016 - 2020. 

34 

                         Tỉnh Thừa Thiên Huế 
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10-12-2021 Nghị quyết số 127/NQ-HðND về việc giao kế hoạch ñầu tư công 
trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai ñoạn 2021 - 2025 tỉnh 
Thừa Thiên Huế (ñợt 2). 

40 

10-12-2021 Nghị quyết số 128/NQ-HðND về ñiều chỉnh chấp thuận chủ trương 
ñầu tư dự án Khu phức hợp Thủy Vân giai ñoạn 2, thuộc Khu B - 
ðô thị mới An Vân Dương, tỉnh Thừa Thiên Huế. 

46 

10-12-2021 Nghị quyết số 129/NQ-HðND về Nhiệm vụ Quy hoạch phân khu 
xây dựng Khu vực Lộc Bình (Núi Quện), huyện Phú Lộc, tỉnh 
Thừa Thiên Huế. 

48 

10-12-2021 Nghị quyết số 130/NQ-HðND thông qua danh mục công trình, 
dự án cần thu hồi ñất; cho phép chuyển mục ñích sử dụng ñất 
trồng lúa, ñất rừng phòng hộ và ñất rừng ñặc dụng sang mục ñích 
khác trên ñịa bàn tỉnh năm 2022.  

(ðăng từ Công báo số 71 + 72 ñến số 73 + 74). 
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VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC 

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

 

NGHỊ QUYẾT 
Phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách nhà nước  

tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2020 
 

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 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 40/NQ-HðND ngày 09 tháng 12 năm 2019 của Hội ñồng 

nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về dự toán ngân sách nhà nước năm 2020; 
Xét Tờ trình số 11728/TTr-UBND ngày 06 tháng 12 năm 2021 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh về việc ñề nghị phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách nhà nước tỉnh 
năm 2020 và Tờ trình số 11927/TTr-UBND ngày 09 tháng 12 năm 2021 của Ủy ban 
nhân dân tỉnh về việc ñề nghị ñiều chỉnh phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách 
nhà nước tỉnh năm 2020; Báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế - ngân sách và ý kiến 
thảo luận của các ñại biểu Hội ñồng nhân dân tại kỳ họp. 

QUYẾT NGHỊ: 

ðiều 1. Phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách nhà nước năm 2020, cụ thể như sau: 

1. Tổng thu ngân sách nhà nước trên ñịa bàn: 9.106.729.431.074 ñồng. 

2. Quyết toán thu, chi ngân sách ñịa phương  

a) Tổng thu ngân sách ñịa phương 17.645.048.923.325 ñồng. 

b) Tổng chi ngân sách ñịa phương 17.595.153.526.178 ñồng. 

c) Kết dư ngân sách ñịa phương 49.895.397.147 ñồng. 
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3. Quyết toán thu, chi ngân sách tỉnh 

a) Tổng thu ngân sách tỉnh 12.950.076.315.050 ñồng. 

b) Tổng chi ngân sách tỉnh 12.939.789.753.526 ñồng, trong ñó: Chi bổ sung 
ngân sách cấp dưới 3.807.115.801.700 ñồng và chi chuyển nguồn từ năm 2020 sang 
năm 2021 là 3.624.466.559.498 ñồng. 

c) Kết dư ngân sách tỉnh: 10.286.561.524 ñồng. 

 (Chi tiết tại phụ lục ñính kèm) 

4. Xử lý kết dư ngân sách tỉnh 

  Trích 50% nộp vào Quỹ dự trữ tài chính là 5.143.280.762 ñồng, 50% hạch toán 
vào thu ngân sách tỉnh năm 2021 là 5.143.280.762 ñồng.   

  ðiều 2. Tổ chức thực hiện 
  1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết. 
  2. Giao Thường trực, 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 này theo nhiệm vụ, quyền hạn ñã 
ñược pháp luật quy ñịnh. 
  Nghị quyết này ñã ñược Hội ñồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế khóa VIII, 
Kỳ họp lần thứ 3 thông qua ngày 10 tháng 12 năm 2021./. 

  
 

CHỦ TỊCH 
 

Lê Trường Lưu 
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Biểu số 1 
 

QUYẾT TOÁN CÂN ðỐI NGÂN SÁCH ðỊA PHƯƠNG NĂM 2020 
(Kèm theo Nghị quyết số 120/NQ-HðND ngày 10 tháng 12 năm 2021  

của HðND tỉnh Thừa Thiên Huế) 

ðơn vị: Triệu ñồng 

STT 

 

Nội dung 
 

Dự 

toán 

Quyết 

toán 

So sánh 
QT/DT 

(%) 

A B 1 2  3=2/1  

A TỔNG NGUỒN THU NSðP 11.781.092 17.645.049     149,8  

I Thu NSðP ñược hưởng theo phân cấp 6.485.200 8.131.860     125,4  

- Thu NSðP hưởng 100% 6.485.200 8.131.860     125,4  

- Thu NSðP hưởng từ các khoản thu phân chia - -   

II Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên 5.295.892 5.600.354     105,7  

1 Thu bổ sung cân ñối ngân sách 1.931.474 1.931.474     100,0  

2 Thu bổ sung có mục tiêu 3.364.418 3.668.880     109,0  

III Thu từ quỹ dự trữ tài chính - 107.638   

IV Thu kết dư năm trước  
 

132.507   

V Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang - 3.573.841   

VI Thu nộp cấp trên - 98.848   

B TỔNG CHI NSðP 11.971.892 17.595.154     147,0  

I Tổng chi cân ñối NSðP 11.345.464 11.185.827       98,6  

1 Chi ñầu tư phát triển  4.257.619 4.133.812       97,1  

2 Chi thường xuyên 6.752.716 7.049.776     104,4  

3 
Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền ñịa 
phương vay  

6.400 2.239       35,0  

4 Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính  1.180 -          -   

5 Dự phòng ngân sách 184.549 -          -   

6 Chi tạo nguồn, ñiều chỉnh tiền lương 113.000 -          -   

7 Chi viện trợ, huy ñộng ñóng góp 30.000 -          -   

II Chi các chương trình mục tiêu, MTQG 626.428 611.223       97,6  

III Chi chuyển nguồn sang năm sau - 5.639.586   

IV Chi nộp ngân sách cấp trên - 158.518   

C KẾT DƯ NSðP  
 

49.895   

D CHI TRẢ NỢ GỐC CỦA NSðP  14.550 14.550     100,0  
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STT 

 

Nội dung 
 

Dự 

toán 

Quyết 

toán 

So sánh 
QT/DT 

(%) 

1 Từ nguồn vay ñể trả nợ gốc - -   

2 Từ ngân sách cấp tỉnh 14.550 14.550     100,0  

ð TỔNG MỨC VAY CỦA NSðP  205.350 46.171       22,5  

1 Vay bù ñắp bội chi 205.350 46.171       22,5  

2 Vay ñể trả nợ gốc - -   

E 
TỔNG MỨC DƯ NỢ VAY  CUỐI NĂM CỦA 
NSðP 

263.945 104.767       39,7  
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Biểu số 2 
QUYẾT TOÁN NGUỒN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ðỊA BÀN THEO LĨNH VỰC NĂM 2020  

(Kèm theo Nghị quyết số 120/NQ-HðND ngày 10 tháng 12 năm 2021 của HðND tỉnh Thừa Thiên Huế) 
 

                                                                                                                                                       ðơn vị tính: Triệu ñồng 

STT Nội dung 
Dự toán năm  Quyết toán    So sánh (%)  

Thu NSNN Thu NSðP Thu NSNN Thu NSðP Thu NSNN Thu NSðP 

A B 1 2 3 4 5 6 

  TỔNG NGUỒN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC (*) 7.607.000 6.485.200 13.079.233 12.044.694 
  

A TỔNG THU CÂN ðỐI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 7.607.000 6.485.200 9.106.729 8.131.860 119,7 125,4 

I Thu nội ñịa 7.085.000 6.455.200 8.654.997 8.089.058 122,2 125,3 

1 Thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước  445.000 445.000 412.909 412.909 92,8 92,8 

  - Thuế giá trị gia tăng 
  

237.662 237.662 
  

  Trong ñó: Thu từ hoạt ñộng thăm dò, khai thác, dầu khí 
  

- - 
  

   - Thuế thu nhập doanh nghiệp 
  

98.766 98.766 
  

  - Thuế tiêu thụ ñặc biệt 
  

51 51 
  

   - Thuế tài nguyên 
  

76.430 76.430 
  

2 Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn ñầu tư nước ngoài 2.300.000 2.300.000 2.485.461 2.484.836 108,1 108,0 

  - Thuế giá trị gia tăng 
  

377.872 377.872 
  

  - Thuế thu nhập doanh nghiệp 
  

389.522 389.522 
  

  - Thuế tiêu thụ ñặc biệt 
  

1.709.618 1.708.992 
  

  - Thuế tài nguyên 
  

8.449 8.449 
  

  - Tiền thuê mặt ñất, mặt nước 
  

- - 
  

3 Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh 1.210.000 1.210.000 1.209.316 1.209.202 99,9 99,9 

  - Thuế giá trị gia tăng 
  

867.325 867.325 
  

  - Thuế thu nhập doanh nghiệp 
  

240.360 240.360 
  

  - Thuế tiêu thụ ñặc biệt 
  

2.839 2.725 
  

  - Thuế tài nguyên 
  

98.792 98.792 
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STT Nội dung 
Dự toán năm  Quyết toán    So sánh (%)  

Thu NSNN Thu NSðP Thu NSNN Thu NSðP Thu NSNN Thu NSðP 

4 Lệ phí trước bạ 275.000 275.000 242.360 242.360 88,1 88,1 

5 Thuế sử dụng ñất nông nghiệp 
  

- - 
  

6 Thuế sử dụng ñất phi nông nghiệp 12.900 12.900 13.592 13.592 105,4 105,4 
7 Thuế thu nhập cá nhân 385.000 385.000 342.875 342.875 89,1 89,1 
8 Thuế bảo vệ môi trường 730.000 271.600 666.225 247.849 91,3 91,3 
9 Phí, lệ phí 430.000 390.000 211.093 173.846 49,1 44,6 
10 Tiền sử dụng ñất 800.000 800.000 2.218.565 2.218.565 277,3 277,3 
11 Thu tiền thuê ñất, mặt nước 155.000 155.000 377.177 377.177 243,3 243,3 
12 Thu tiền cho thuê và bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước 2.000 2.000 2.161 2.161 

  
13 Thu khác ngân sách 190.100 96.100 232.401 163.011 122,3 169,6 
14 Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản 45.000 7.600 78.557 38.370 174,6 504,9 
15 Thu từ quỹ ñất công ích và thu hoa lợi công sản khác 25.000 25.000 31.148 31.148 124,6 124,6 
16 Thu cổ tức và lợi nhuận sau thuế 5.000 5.000 57.470 57.470 1.149,4 1.149,4 
17 Thu từ hoạt ñộng xổ số kiến thiết  75.000 75.000 73.687 73.687 98,2 98,2 

II Thu về dầu thô 
  

- - 
  

III Thu từ hooạt ñộng xuất nhập khẩu 492.000 - 402.863 - 81,9 
 

1 Thuế xuất khẩu 
  

9.882 - 
  

2 Thuế nhập khẩu và thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu 
  

390.490 - 
  

3 Thuế bảo vệ môi trường do cơ quan hải quan thực hiện 
  

1.428 - 
  

4 Thu khác 
  

1.063 - 
  

IV Thu Viện trợ  và huy ñộng ñóng góp 30.000 30.000 48.868 42.802 162,9 142,7 
B THU TỪ QUỸ DỰ TRỮ TÀI CHÍNH - - 107.638 107.638 

  
C 

THU CHUYỂN NGUỒN TỪ NĂM TRƯỚC CHUYỂN 
SANG 

- - 3.573.841 3.573.841 
  

D THU KẾT DƯ NĂM TRƯỚC - - 132.507 132.507 
  

F THU NỘP CẤP TRÊN - - 158.518 98.848 
  

Ghi chú: (*) không bao gồm thu bổ sung và thu vay 
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Biểu số 3 
 

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH ðỊA PHƯƠNG THEO LĨNH VỰC NĂM 2020 
(Kèm theo Nghị quyết số 120/NQ-HðND ngày 10 tháng 12 năm 2021  

của HðND tỉnh Thừa Thiên Huế) 
ðơn vị tính: Triệu ñồng 

STT 
 

Nội dung 
 

 
Dự toán 

 

 
Quyết toán 

 

So sánh 

(%) 

Ghi 
chú 

A B 1 2 3=2/1 4 

  TỔNG CHI NGÂN SÁCH ðỊA PHƯƠNG  11.971.892 17.595.154 147,0   

A CHI CÂN ðỐI NGÂN SÁCH ðỊA PHƯƠNG 11.345.464 11.185.827 98,6   

I Chi ñầu tư phát triển  4.257.619 4.133.812 97,1   

1 Chi ñầu tư cho các dự án 4.257.619 4.133.812 97,1   

2 
Chi ñầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp 
cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích     

  

3 Chi ñầu tư phát triển khác 
   

  

II Chi thường xuyên 6.752.716 7.049.776 104,4   

  Trong ñó: 
   

  

1   Chi giáo dục - ñào tạo và dạy nghề 2.963.823 2.918.059 98,5   

2   Chi khoa học và công nghệ  41.024 23.258 56,7   

III 
Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền ñịa 
phương vay  

6.400 2.239 35,0   

IV Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính  1.180 
 

-   

V Dự phòng ngân sách 184.549 
 

-   

VI Chi tạo nguồn, ñiều chỉnh tiền lương 113.000 
 

-   

VIII Chi viện trợ, huy ñộng ñóng góp 30.000 
  

  

B 
CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU, 
MTQG 

626.428 611.223 97,6   

C CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU  - 5.639.586 
 

  

D CHI NỘP NGÂN SÁCH CẤP TRÊN 
 

158.518 
 

  

 
 

 
 



10 CÔNG BÁO/Số 71+72/Ngày 27-12-2021

 

 

Biểu số 4 
 

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH THEO LĨNH VỰC NĂM 2020 
(Kèm theo Nghị quyết số 120/NQ-HðND ngày 10 tháng 12 năm 2021  

của HðND tỉnh Thừa Thiên Huế) 
ðơn vị tính: Triệu ñồng 

STT 
  

Nội dung 
  

 Dự toán   
 Quyết 
toán   

So 
sánh 
% 

A B 1 2 3=2/1 

  TỔNG CHI  9.882.442 12.939.790 130,9 

A CHI BỔ SUNG CHO NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI  2.974.026 3.807.116 128,0 

B CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH THEO LĨNH VỰC 6.281.988 5.443.783 86,7 

I Chi ñầu tư phát triển 3.660.169 2.953.151 80,7 

II Chi thường xuyên 2.400.990 2.428.723 101,2 

1 Chi quốc phòng 71.726 122.303 170,5 

2 Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội 27.298 31.545 115,6 

3 Chi Giáo dục - ñào tạo và dạy nghề 664.823 638.125 96,0 

4 Chi Khoa học và công nghệ 39.024 21.859 56,0 

5 Chi Y tế, dân số và gia ñình 653.674 584.689 89,4 

6 Chi Văn hóa du lịch 80.626 120.845 149,9 

7 Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn 15.095 16.446 108,9 

8 Chi thể dục thể thao 26.927 25.984 96,5 

9 Chi bảo vệ môi trường 6.178 49.596 802,8 

10 Chi các hoạt ñộng kinh tế 306.255 349.711 114,2 

11 
Chi hoạt ñộng của các cơ quan quản lý nhà nước, 
ñảng, ñoàn thể 

420.228 388.602 92,5 

12 Chi bảo ñảm xã hội 49.184 50.439 102,6 

13 Chi thường xuyên khác 31.552 28.580 90,6 

14 Chi từ nguồn viện trợ và huy ñộng nhân dân ñóng góp 8.400 - - 

III Chi trả nợ lãi vay 6.400 2.239 35,0 

IV Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính 1.180 - - 

V Dự phòng ngân sách 100.249 - - 

VI Chi tạo nguồn, ñiều chỉnh tiền lương 113.000 - - 

VII Chi nộp ngân sách cấp trên 0 59.670 
 

C 
CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU, MTQG 
(*) 

626.428 64.425 10,3 

D CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU  0 3.624.467 
 

 
Ghi chú: (*) Chi mục tiêu trung ương về khai thác nuôi trồng hải sản trên vùng biển xa, bảo trì ñường bộ; 
Mục tiêu quốc gia về Nông thôn mới và Giảm nghèo cấp bổ sung ngân sách huyện 
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Biểu số 5 
QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH ðỊA PHƯƠNG, CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH 

VÀ CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN  THEO CƠ CẤU CHI NĂM 2020 
(Kèm theo Nghị quyết số 120/NQ-HðND ngày 10 tháng 12 năm 2021 của HðND tỉnh Thừa Thiên Huế) 

 
ðơn vị tính: Triệu ñồng 

 
STT 

 

 
 

Nội dung 
 
 

Dự toán 

Bao gồm 

Quyết toán 

Bao gồm So sánh (%) 

Ngân sách 
cấp tỉnh 

Ngân 
sách 

huyện 

Ngân sách 
cấp tỉnh (*) 

Ngân sách 
huyện 

NSðP 
Ngân 
sách 

cấp tỉnh 

Ngân 
sách 

huyện 

A B 1=2+3 2 3 4=5+6 5 6 7=4/1 8=5/2 9=6/3 

  TỔNG CHI NSðP (A+B+C) 11.971.892 6.908.416 5.063.476 17.595.154 9.132.674 8.462.481 147 132 167 

A CHI CÂN ðỐI NSðP 11.345.464 6.281.988 5.063.476 11.185.827 5.384.112 5.801.715 99 86 115 

I Chi ñầu tư phát triển  4.257.619 3.660.169 597.450 4.133.812 2.953.151 1.180.661 97 81 198 

II Chi thường xuyên 6.782.716 2.400.990 4.381.726 7.049.776 2.428.722 4.621.054 104 101 105 

  Trong ñó:                   

1 Chi giáo dục - ñào tạo và dạy nghề 2.963.823 664.823 2.299.000 2.918.059 646.724 2.271.335 98 97 99 

2 Chi khoa học và công nghệ  41.024 39.024 2.000 23.258 21.859 1.399 57 56 70 

III 
Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền 
ñịa phương vay 

6.400 6.400 0 2.239 2.239 0 35 35   

IV Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính  1.180 1.180 0 0 0 0 0 0   

V Dự phòng ngân sách 184.549 100.249 84.300 0 0 0 0 0 0 

VI Chi tạo nguồn, ñiều chỉnh tiền lương 113.000 113.000 0 0   0 0 0   

B 
CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU, 
MTQG 

626.428 626.428 0 611.223 64.425 546.798 98     

C 
CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM 
SAU  

0 0 0 5.639.586 3.624.467 2.015.120       

D CHI NỘP NGÂN SÁCH CẤP TRÊN 0 0 0 158.518 59.670 98.848       

 
Ghi chú:  (*) Chi ngân sách tỉnh chưa gồm chi bổ sung ngân sách cấp huyện 
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Biểu số 6 
BÁO CÁO TỔNG HỢP  CHI CHUYỂN NGUỒN NGÂN SÁCH TỈNH NĂM 2020 SANG NĂM 2021 

(Kèm theo Nghị quyết số 120/NQ-HðND ngày 10 tháng 12 năm 2021 của HðND tỉnh Thừa Thiên Huế) 
 

ðơn vị tính: ðồng 

TT Nội dung  Năm 2019 
Chuyển nguồn năm 2020 sang năm 2021 

Tổng  Dự Toán Tạm ứng Cam kết chi 

  Tổng  2.008.275.127.203 3.624.466.559.498 2.836.783.250.569 752.319.795.229 35.363.513.700 

  Trong ñó: 
     

1 
Chi ñầu tư phát triển thực hiện chuyển sang 
năm sau theo quy ñịnh của Luật ñầu tư công. 

1.023.871.146.550 1.051.926.559.707 345.546.780.599 706.379.779.108 
 

2 
Chi mua sắm trang thiết bị ñã ñầy ñủ hồ sơ, 
hợp ñồng mua sắm trang thiết bị ký trước 
ngày 31 tháng 12 năm thực hiện dự toán 

1.872.200.000 72.460.059.900 10.141.447.980 28.251.371.920 34.067.240.000 

3 
Nguồn trợ cấp và các khoản tính theo tiền 
lương cơ sở, bảo trợ xã hội  

- 
   

4 
Kinh phí ñược giao tự chủ của các ñơn vị sự 
nghiệp công lập và các cơ quan nhà nước 

20.965.224.753 18.444.345.834 18.371.010.834 73.335.000 - 

5 
Các khoản dự toán ñược cấp có thẩm quyền 
bổ sung sau ngày 30 tháng 9 năm thực hiện dự 
toán 

98.790.180.058 32.339.271.949 27.972.292.949 3.070.705.300 1.296.273.700 

6 

Kinh phí nghiên cứu khoa học bố trí cho các 
ñề tài, dự án nghiên cứu khoa học ñược cấp có 
thẩm quyền quyết ñịnh ñang trong thời gian 
thực hiện 

30.754.743.501 38.076.413.801 23.531.809.900 14.544.603.901 - 

7 
Các khoản dự phòng ngân sách, tăng thu, tiết 
kiệm chi, kết dư ngân sách, nguồn trung ương 
bổ sung có mục tiêu (*) 

832.021.632.341 2.411.219.908.307 2.411.219.908.307 
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Biểu số 7 
THUYẾT MINH TÌNH HÌNH SỬ DỤNG 

NGUỒN DỰ PHÒNG, TĂNG THU  NGÂN SÁCH TỈNH NĂM 2020 
(Kèm theo Nghị quyết số 120/NQ-HðND ngày 10 tháng 12 năm 2021  

của HðND tỉnh Thừa Thiên Huế) 
 

ðơn vị tính: Triệu ñồng 

STT Nội dung Tổng số 

Trong ñó 
Ghi 
chú  Dự phòng  

Tăng 
thu 

A B 1=2+3 2 3 4 

A Tổng nguồn 405.026 106.006 299.020 

  

  Trong ñó dự phòng năm 2019 chuyển sang 
 

5.757 
 

B Tổng kinh phí ñã phân bổ sử dụng 
 

105.362 1.246 

I Chi ñầu tư XDCB - 
  

II Chi ñầu tư và hỗ trợ vốn doanh nghiệp  - 
  

III Chi thường xuyên 106.608 105.362 1.246   

III.1 Chi các nhiệm vụ thuộc tỉnh  80.084 78.838 1.246   

1 Chi sự nghiệp kinh tế 24.497 24.497 
 

  

2 Chi sự nghiệp giáo dục - ñào tạo 2.642 2.642 
 

  

3 Chi sự nghiệp khoa học công nghệ 173 173 
 

  

4 Chi sự nghiệp y tế 1.010 1.010 
 

  

5 Chi ñảm bảo xã hội 1.636 1.636 
 

  

6 Chi an ninh  2.423 2.423 
 

  

7 Chi quốc phòng 31.595 31.595 
 

  

8 
Chi hoạt ñộng của các cơ quan quản lý nhà 
nước, ðảng, ñoàn thể 

6.903 5.656 1.246   

9 Chi sự nghiệp văn hóa 5.925 5.925 
 

  

10 Chi khác 3.282 3.282 
 

  

III.2 Hỗ trợ mục tiêu ngân sách huyện 26.524 26.524 
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Biểu số 8 
 

QUYẾT TOÁN CHI BỔ SUNG TỪ NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO NGÂN SÁCH TỪNG HUYỆN NĂM 2020 
(Kèm theo Nghị quyết số 120/NQ-HðND ngày 10 tháng 12 năm 2021 của HðND tỉnh Thừa Thiên Huế) 

 
ðơn vị tính: Triệu ñồng 

STT Tên ñơn vị (1) 

Dự toán Quyết toán 

Tổng số 

Bổ  sung 
cân ñối 
ngân 
sách 

Bổ sung có mục tiêu 

Tổng số 

Bổ  sung 
cân ñối 
ngân 
sách 

Bổ sung có mục tiêu 

Tổng số 

Vốn ñầu 
tư ñể 

thực hiện 
các 

CTMT, 
nhiệm vụ 

Vốn sự 
nghiệp 
thực 

hiện các 
chế ñộ, 
chính 
sách 

Vốn thực 
hiện các 
CTMT 

quốc gia 

Tổng số 

Vốn ñầu 
tư ñể 
thực 

hiện các 
CTMT, 

nhiệm vụ 

Vốn 
sự 

nghiệp 
thực 
hiện 
các 
chế 
ñộ, 

chính 
sách 

Vốn 
thực 
hiện 
các 

CTMT 
quốc 
gia 

A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

  TỔNG SỐ 3.807.116 2.063.276 1.743.840 1.362.372 0 381.467 3.807.116 2.063.276 1.743.840 1.362.372 0 381.467 

1 Phong ðiền 520.776 288.796 231.980 179.827   52.153 520.776 288.796 231.980 179.827   52.153 

2 Quảng ðiền 421.836 229.319 192.517 119.715   72.802 421.836 229.319 192.517 119.715   72.802 

3 Hương Trà  439.953 274.041 165.912 128.651   37.261 439.953 274.041 165.912 128.651   37.261 

4 Hương Thủy  264.050 145.801 118.249 95.897   22.352 264.050 145.801 118.249 95.897   22.352 

5 Phú Vang 613.536 357.452 256.084 202.997   53.087 613.536 357.452 256.084 202.997   53.087 

6 Phú Lộc 516.042 288.954 227.088 187.125   39.963 516.042 288.954 227.088 187.125   39.963 

7 Nam ðông 288.466 146.016 142.450 101.014   41.436 288.466 146.016 142.450 101.014   41.436 

8 A Lưới  530.720 278.829 251.891 189.898   61.993 530.720 278.829 251.891 189.898   61.993 

9 Thành phố Huế 211.736 54.068 157.668 157.248   420 211.736 54.068 157.668 157.248   420 
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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: 121/NQ-HðND     Thừa Thiên Huế, ngày 10 tháng 12 năm 2021 

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

Căn cứ Quyết ñịnh số 2302/Qð-BTC ngày 07 tháng 12 năm 2021 của Bộ Tài chính 
về giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2022; 

Sau khi xem xét Báo cáo số 480/BC-UBND ngày 09 tháng 12 năm 2021 của Ủy ban 
nhân dân tỉnh về tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 và phân bổ 
dự toán ngân sách nhà nước năm 2022; Báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế - ngân sách 
và ý kiến thảo luận của các ñại biểu Hội ñồng nhân dân tại kỳ họp. 

QUYẾT NGHỊ: 

ðiều 1. Thông qua dự toán thu, chi ngân sách năm 2022 với các chỉ tiêu sau: 

1. Thu ngân sách nhà nước (NSNN) 6.861,3 tỷ ñồng 

Gồm:  

- Thu nội ñịa: 

- Thu từ hoạt ñộng xuất, nhập khẩu: 

- Thu viện trợ, huy ñộng ñóng góp: 

 

6.390,3 tỷ ñồng 

         460 tỷ ñồng 

          11 tỷ ñồng 

2. Thu ngân sách ñịa phương hưởng: 11.515,029 tỷ ñồng 

- Thu ngân sách ñịa phương hưởng theo phân cấp:     5.959,700 tỷ ñồng 

- Thu bổ sung từ ngân sách Trung ương: 5.405,329 tỷ ñồng 

+ Bổ sung cân ñối ngân sách 3.202,724 tỷ ñồng 
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+ Bổ sung mục tiêu chi ñầu tư phát triển 2.117,335 tỷ ñồng 

+ Bổ sung mục tiêu vốn sự nghiệp 85,270 tỷ ñồng 

- Thu chuyển nguồn năm trước sang: 150 tỷ ñồng 

                             (Biểu chi tiết số 01 kèm theo)  

3. Tổng số chi ngân sách ñịa phương:  11.918,329 tỷ ñồng 

- Chi ngân sách tỉnh:      6.341,329 tỷ ñồng 

- Chi ngân sách các huyện, thị xã và thành phố Huế 
(gồm xã, phường, thị trấn): 

5.577 tỷ ñồng 

(Biểu chi tiết số 02 kèm theo) 
4. Bội chi ngân sách tỉnh:                                                        403,3 tỷ ñồng 

5. Tổng thu, chi ngân sách và số bổ sung từ ngân sách tỉnh cho ngân sách 
các huyện, thị xã, thành phố Huế (gọi chung là các huyện). 

(Biểu chi tiết số 03 kèm theo) 

 ðiều 2. Phân bổ ngân sách 

Thống nhất phân bổ thu, chi ngân sách tỉnh năm 2022 cho từng cơ quan, ñơn vị; 
chi trả nợ gốc; chi bổ sung cân ñối ngân sách và bổ sung có mục tiêu cho ngân sách 
từng huyện tại Báo cáo số 480/BC-UBND ngày 09 tháng 12 năm 2021 của Ủy ban 
nhân dân tỉnh. 

ðiều 3. Ủy ban nhân dân tỉnh 
1. Giao chi tiết nhiệm vụ thu, chi ngân sách cho từng cơ quan, ñơn vị; nhiệm vụ 

thu, chi ngân sách và mức bổ sung cân ñối, bổ sung có mục tiêu từ ngân sách tỉnh cho 
ngân sách từng huyện.  

2. Quyết ñịnh phân bổ chi tiết theo nội dung và theo từng ñơn vị ñối với các 
khoản chi ñã có cơ chế, chính sách, xác ñịnh ñược nhiệm vụ nhưng chưa ñủ cơ sở 
phân bổ ngay từ ñầu năm như kinh phí quy hoạch; kinh phí ñào tạo thạc sĩ, tiến sĩ; 
vốn hỗ trợ phát triển sản xuất tái cơ cấu ngành nông nghiệp; kinh phí sự nghiệp y tế; 
kinh phí thực hiện hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia ISO cho hoạt 
ñộng của các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh; chi trả nợ; kinh phí chuyển ñổi số 
các ngành và một số nhiệm vụ chi trung ương bổ sung theo mục tiêu, nhiệm vụ 
(chính sách, chế ñộ và kinh phí phòng, chống dịch) ñể ñảm bảo phân bổ kịp thời cho 
các ñối tượng, nhiệm vụ phát sinh.  

3. Xây dựng các giải pháp và cơ chế tổ chức thực hiện dự toán thu, chi ngân 
sách nhà nước tỉnh ñể triển khai thực hiện Nghị quyết này; trong ñó, tích cực, chủ 
ñộng triển khai tốt nhiệm vụ thu ngân sách ñể phấn ñấu hoàn thành vượt mức giao; 
phân bổ chi tiết các nhiệm vụ chi ñã ñược giao cho từng cơ quan, từng ñịa phương 
nhằm góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, của các 
ngành và các ñịa phương; giao tiết kiệm chi thường xuyên ñể tạo nguồn cải cách tiền 
lương cho từng cơ quan, ñơn vị và ñịa phương theo quy ñịnh. 
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4. Năm 2022, trường hợp phát sinh các khoản ghi thu, ghi chi từ nguồn viện trợ và 
ghi thu, ghi chi từ nguồn thu tiền sử dụng ñất, tiền thuê ñất do nhà ñầu tư ứng trước ñể 
bồi thường, giải phóng mặt bằng nhưng chưa ñược ñưa vào dự toán; Ủy ban nhân dân 
tỉnh trình Thường trực Hội ñồng nhân dân tỉnh quyết ñịnh ñiều chỉnh dự toán thu, chi 
ngân sách nhà nước năm 2022 và báo cáo Hội ñồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp gần nhất 
theo quy ñịnh tại ðiều 52, Luật Ngân sách nhà nước năm 2015. 

ðiều 4. Tổ chức thực hiện 

 1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết. Quan tâm công tác 
chống thất thu, thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, tiêu cực, thất thoát ngân sách; 
quản lý chặt chẽ công tác chi ngân sách, hạn chế việc chuyển nguồn. 
 2. Giao Thường trực, 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 này theo nhiệm vụ, quyền hạn ñã 
ñược pháp luật quy ñịnh. 

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

 
  
 

CHỦ TỊCH 

 

Lê Trường Lưu 
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  HỘI ðỒNG NHÂN DÂN Biểu số 01 
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

 
 

DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH ðỊA PHƯƠNG NĂM 2022 
(Ban hành kèm theo Nghị quyết 121/NQ-HðND ngày 10 tháng 12 năm 2021  

của Hội ñồng nhân dân tỉnh) 
 

ðơn vị: Triệu ñồng 

NỘI DUNG 
HðND 

tỉnh giao  

Trong ñó 

NSTW 
hưởng 

NS tỉnh 
hưởng 

NS huyện 
hưởng 

  1=2+3+4 2 3 4 

A. TỔNG CÁC KHOẢN THU NSNN (I + II + III) 6.861.300 901.600 4.461.700 1.498.000 

I- THU NỘI ðỊA 6.390.300 441.600 4.455.700 1.493.000 

Thu nội ñịa không gồm tiền sử dụng ñất, thu 
xổ số, thu phí tham quan di tích 

5.120.300 441.600 3.645.200 1.033.500 

1. Thu từ doanh nghiệp nhà nước do Trung ương 
quản lý 

164.000   164.000   

2. Thu từ doanh nghiệp nhà nước do ñịa phương 
quản lý 

185.000   177.800 7.200 

3. Thu từ doanh nghiệp có vốn ñầu tư nước ngoài 2.106.000   2.106.000   

4. Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh 1.000.000   502.000 498.000 

5. Thuế bảo vệ môi trường 630.000 327.600 302.400   

  Trong ñó: Thuế xuất nhập khẩu xăng dầu cơ 
quan Hải quan quản lý 

327.600 327.600     

6. Thuế thu nhập cá nhân 290.000   153.700 136.300 

7. Lệ phí trước bạ 260.000     260.000 

8. Thu phí, lệ phí 139.000 50.000 58.300 30.700 

 - Phí, lệ phí cơ quan Trung ương thực hiện thu 50.000 50.000     

 - Phí, lệ phí cơ quan ñịa phương thực hiện thu 89.000   58.300 30.700 

 - Phí tham quan di tích 0   0   

9. Thuế sử dụng ñất phi nông nghiệp 14.000     14.000 

10. Tiền sử dụng ñất 1.200.000   740.500 459.500 

11. Thu tiền thuê ñất, thuê mặt nước 105.000   82.000 23.000 

12. Tiền cho thuê và tiền bán nhà thuộc sở hữu 
nhà nước 

2.000   1.000 1.000 

13. Tiền cấp quyền khai thác khoáng sản 45.000 21.000 24.000   

 -  Phần ngân sách trung ương hưởng 21.000 21.000     

 -  Phần ngân sách ñịa phương hưởng 24.000   24.000   
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NỘI DUNG 
HðND 

tỉnh giao  

Trong ñó 

NSTW 
hưởng 

NS tỉnh 
hưởng 

NS huyện 
hưởng 

  1=2+3+4 2 3 4 

14. Thu từ hoạt ñộng xổ số kiến thiết 70.000   70.000   

15. Thu từ quỹ ñất công ích và thu hoa lợi công 
sản khác 

22.300     22.300 

16. Thu khác ngân sách 138.000 43.000 54.000 41.000 

Trong ñó: + Thu khác ngân sách trung ương 43.000 43.000     

17. Thu cổ tức, lợi nhuận ñược chia, lợi nhuận 
còn lại 

20.000   20.000   

II- THU TỪ HOẠT ðỘNG XUẤT NHẬP KHẨU 460.000 460.000     

Thuế xuất khẩu 25.000 25.000     

Thuế nhập khẩu 63.640 63.640     

Thuế giá trị gia tăng 371.160 371.160     

Thuế bảo vệ môi trường từ hàng hóa nhập khẩu 200 200     

III - THU VIỆN TRỢ, HUY ðỘNG ðÓNG GÓP 11.000 0 6.000 5.000 

B. TỔNG THU NSðP HƯỞNG 11.515.029 0 10.017.029 1.498.000 

Trong ñó:         

1/ Các khoản thu  ngân sách ñịa phương hưởng 
100%  

5.959.700   4.461.700 1.498.000 

Trong ñó:  + Thu nội ñịa 5.948.700   4.455.700 1.493.000 

                 + Thu nội ñịa không bao gồm thu  tiền 
sử dụng ñất, thu xổ số kiến thiết, thu phí tham 
quan di tích 

4.678.700   3.645.200 1.033.500 

                 + Thu viện trợ, huy ñộng ñóng góp 11.000   6.000 5.000 

2/ Thu bổ sung từ NSTW 5.405.329   5.405.329   

  + Bổ sung cân ñối ngân sách 3.202.724   3.202.724   

  + Bổ sung có mục tiêu 2.202.605   2.202.605   

        Vốn sự nghiệp 85.270   85.270   

       Vốn xây dựng cơ bản 2.117.335   2.117.335   

              + trong ñó: vốn ngoài nước 617.335   617.335   

                                 vốn trong nước 1.500.000   1.500.000   

3. Thu chuyển nguồn năm 2021 chuyển sang 150.000   150.000   
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   HỘI ðỒNG NHÂN DÂN Biểu số 02 
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

 
 

 
DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ðỊA PHƯƠNG NĂM 2022 

(Ban hành kèm theo Nghị quyết 121/NQ-HðND ngày 10 tháng 12 năm 2021  
của Hội ñồng nhân dân tỉnh) 

 
ðơn vị: Triệu ñồng 

STT Nội dung 
Dự toán năm 2022 ñịa phương 

Tổng số 
Ngân 

sách tỉnh 
Ngân sách 

huyện 

A B 1=2+3 2 3 

  TỔNG CHI NGÂN SÁCH ðỊA PHƯƠNG 11.918.329 6.341.329 5.577.000 

A CHI CÂN ðỐI NGÂN SÁCH ðỊA PHƯƠNG 11.863.059 6.291.059 5.572.000 

I Chi ñầu tư phát triển 4.266.055 3.539.147 726.908 

1 Vốn ñầu tư XDCB vốn trong nước (1) 459.820 192.412 267.408 

2 Chi ñầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng ñất 1.200.000 740.500 459.500 

  Trong ñó:       

a Chi ñầu tư 1.085.000 625.500 459.500 

b 
Chi ño ñạc bản ñồ ñịa chính theo NQHðND 
tỉnh(2) 

30.000 30.000   

c Chi ñầu tư nâng cấp hạ tầng giao thông (3) 85.000 85.000   

3 Chi ñầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết 70.000 70.000   

4 
Chi ñầu tư từ nguồn trung ương bổ sung có mục 
tiêu 

2.117.335 2.117.335   

a   Vốn ngoài nước  617.335 617.335   

b   Vốn trong nước 1.500.000 1.500.000   

5 
Chi ñầu tư từ nguồn vốn vay Chính phủ về cho 
vay lại 

418.900 418.900   

II Chi thường xuyên  7.376.968 2.626.276 4.750.692 

1 Chi quốc phòng 
211.831 

87.447 
86.153 

2 Chi an ninh, trật tự, an toàn xã hội 38.231 

3 Chi giáo dục - ñào tạo và dạy nghề  3.198.261 680.773 2.517.488 

4 Chi y tế, dân số và gia ñình 760.741 756.511 4.230 

5 Chi khoa học và công nghệ 45.016 41.776 3.240 

6 Chi văn hóa thông tin 121.645 100.821 20.824 

7 Chi phát thanh, truyền hình  28.754 15.574 13.180 

8 Chi thể dục thể thao 39.566 34.750 4.816 

9 Chi bảo ñảm xã hội 465.675 65.386 400.289 
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STT Nội dung 
Dự toán năm 2022 ñịa phương 

Tổng số 
Ngân 

sách tỉnh 
Ngân sách 

huyện 

A B 1=2+3 2 3 

10 Chi các sự nghiệp kinh tế 803.403 337.880 465.523 

   - Sự nghiệp nông lâm thủy lợi  104.711 104.711   
   - Sự nghiệp giao thông 44.639 44.639   
   - Sự nghiệp công nghệ thông tin 48.343 48.343   
   - Sự nghiệp công nghiệp và thương mại 8.476 8.476   
   - Sự nghiệp tài nguyên môi trường 21.903 21.903   
   - Sự nghiệp du lịch 11.375 11.375   
   - Sự nghiệp xúc tiến ñầu tư 9.187 9.187   
   - Sự nghiệp kinh tế khác  12.247 12.247   
   - Chi quy hoạch 25.000 25.000   
   - Chi ñảm bảo an toàn giao thông 52.000 52.000   

11 Chi sự nghiệp môi trường 227.980 8.680 219.300 
12 Chi quản lý hành chính nhà nước, ñảng, ñoàn thể 1.426.254 426.625 999.629 
13 Chi sự nghiệp khác 47.842 31.822 16.020 
   + Chi khác ngân sách 30.842 14.822 16.020 

  
 + Chi hỗ trợ hộ nghèo và các ñối tượng chính 
sách vay 

17.000 17.000   

III 
Chi trả nợ lãi, phí do chính quyền ñịa phương 
vay 

10.689 10.689   

IV Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính 1.180 1.180   
V Dự phòng ngân sách 208.167 113.767 94.400 

B 
CHI TỪ NGUỒN VIỆN TRỢ, HUY ðỘNG 
ðÓNG GÓP 

11.000 6.000 5.000 

C CHI CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU 44.270 44.270 0 
  Chi mục tiêu sự nghiệp (4) 44.270 44.270   
  BỘI CHI 403.300 403.300   
          

 
Ghi chú: (1) Chi xây dựng cơ bản trong nước ngân sách huyện ñã bao gồm chi bổ sung có mục tiêu 
từ ngân sách tỉnh theo Nghị quyết 05/NQ-HðND ngày 26/4/2021 của HðND tỉnh về các nguyên tắc, 
tiêu chí, ñịnh mức phân bổ vốn ñầu tư công nguồn ngân sách ñịa phương giai ñoạn 2021 - 2025. 
 (2) Bao gồm kinh phí thực hiện ñề án thiết kế kỹ thuật - dự toán hoàn thiện bộ hồ sơ, bản ñồ ñịa 
giới hành chính các cấp sau khi sắp xếp, ñiều chỉnh ñịa giới hành chính trên ñịa bàn" theo NQ 
834/NQ-UBTVQH ngày 17/12/2019 (ño ñạc cắm mốc, lập bản ñồ, chỉnh lý bổ sung hồ sơ ñịa giới 
hành chính...) 5.000trñ. 
  (3) Chi ñầu tư nâng cấp ñường giao thông bao gồm chi hỗ trợ nâng cấp ñường giao thông thành 
phố Huế mở rộng 9 tỷ ñồng và một số huyện thường xuyên ngập lụt như Phú Vang 7 tỷ ñồng và 
Quảng ðiền 7 tỷ ñồng 
   (4) Vốn sự nghiệp năm 2022 trung ương giao 85,270 tỷ ñồng, ñã ñưa vào cân ñối 41 tỷ ñồng, còn lại 
là 44,27 tỷ ñồng.  
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   HỘI ðỒNG NHÂN DÂN Biểu số 03 
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

 
 

 
DỰ TOÁN CÂN ðỐI THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2022 - KHỐI CÁC HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ HUẾ 

(Ban hành kèm theo Nghị quyết 121/NQ-HðND ngày 10 tháng 12 năm 2021 của Hội ñồng nhân dân tỉnh) 
ðơn vị: Triệu ñồng 

Stt Nội dung 
Tổng 
cộng 

Phong 
ðiền 

Quảng 
ðiền  

Hương 
Trà  

Hương 
Thủy  

Phú 
Vang 

Phú 
Lộc  

Nam 
ðông  

A Lưới  TP Huế Ghi chú 

I PHẦN THU                       

  
Tổng thu ngân sách 
trên ñịa bàn 

5.897.100 628.568 467.294 432.425 524.080 595.309 647.717 297.903 492.779 1.811.025   

  

Trong ñó: Tổng thu 
ngân sách huyện 
hưởng theo phân cấp 
(1a+1b+3) 

1.498.000 101.300 72.000 96.000 179.080 122.805 115.090 29.060 21.230 761.435   

1 
Thu NSNN trên ñịa 
bàn giao huyện thu 

1.813.100 124.900 87.400 127.900 215.718 155.105 136.612 30.260 22.630 912.575   

  Trong ñó: 
          

  

a 

- Phần ngân sách 
huyện, xã hưởng 
theo phân cấp  không 
gồm thu tiền sử dụng 
ñất; thu viện trợ, huy 
ñộng ñóng góp 

1.033.500 59.300 40.500 61.000 109.080 52.805 73.090 17.060 18.230 602.435   

b 
- Thu tiền sử dụng 
ñất 

459.500 42.000 31.500 35.000 70.000 70.000 42.000 12.000 3.000 154.000 
Phần ngân sách 
huyện, xã hưởng 
theo phân cấp 
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Stt Nội dung 
Tổng 
cộng 

Phong 
ðiền 

Quảng 
ðiền  

Hương 
Trà  

Hương 
Thủy  

Phú 
Vang 

Phú 
Lộc  

Nam 
ðông  

A Lưới  TP Huế Ghi chú 

2 
Thu bổ sung từ 
ngân sách tỉnh 

4.079.000 503.668 379.894 304.525 308.362 440.204 511.105 267.643 470.149 893.450   

2.1 
Bổ sung cân ñối 
ngân sách  

3.329.769 410.764 301.369 234.755 230.574 349.449 422.673 212.405 404.073 763.707   

2.2 Bổ sung có mục tiêu (*) 749.231 92.904 78.525 69.770 77.788 90.755 88.432 55.238 66.076 129.743   

a Vốn ñầu tư 164.408 19.134 16.733 16.187 15.413 16.248 18.545 16.856 24.446 20.846   

- 
Vốn XDCB bố sung 
mục tiêu theo tiêu 
chí 

148.968 16.714 15.493 14.107 13.273 15.448 16.625 16.416 20.066 20.826 

  

- 
Hỗ trợ nhà ở cho 
người có công với 
cách mạng 

15.440 2.420 1.240 2.080 2.140 800 1.920 440 4.380 20 

b Vốn sự nghiệp 584.823 73.770 61.792 53.583 62.375 74.507 69.887 38.382 41.630 108.897   

3 
Thu huy ñộng ñóng 
góp, viện trợ 

5.000 - - - - - - - - 5.000   

II PHẦN CHI 
          

  

  
Tổng chi ngân sách 
huyện, xã  

5.577.000 604.968 451.894 400.525 487.442 563.009 626.195 296.703 491.379 1.654.885   

  Trong ñó:  
          

  

  
a. Chi cân ñối ngân 
sách huyện, xã  

4.827.769 512.064 373.369 330.755 409.654 472.254 537.763 241.465 425.303 1.525.142   

  
b. Chi bổ sung mục 
tiêu, gồm: 

749.231 92.904 78.525 69.770 77.788 90.755 88.432 55.238 66.076 129.743   

   - Vốn ñầu tư 164.408 19.134 16.733 16.187 15.413 16.248 18.545 16.856 24.446 20.846 
  

   - Vốn sự nghiệp 584.823 73.770 61.792 53.583 62.375 74.507 69.887 38.382 41.630 108.897 
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Stt Nội dung 
Tổng 
cộng 

Phong 
ðiền 

Quảng 
ðiền  

Hương 
Trà  

Hương 
Thủy  

Phú 
Vang 

Phú 
Lộc  

Nam 
ðông  

A Lưới  TP Huế Ghi chú 

1 Chi ñầu tư phát triển 726.908 61.134 48.233 65.187 99.413 86.248 60.545 28.856 27.446 249.846 

 - Tiền sử dụng ñất 
huyện, xã hưởng: 
459,5 tỷ ñồng; 
 - Vốn ðTPT phân 
cấp cho các thị xã, 
thành phố Huế: 
103 tỷ ñồng; 
 - Vốn ðTPT tỉnh 
bổ sung có mục 
tiêu theo tiêu chí: 
148,968 tỷ ñồng; 
 - Hỗ trợ người có 
công với cách 
mạng về nhà ở: 
15,44 tỷ ñồng 

2 Chi thường xuyên 4.750.692 533.834 396.361 328.838 380.029 467.461 555.150 263.147 455.633 1.370.239   

  Trong ñó - 
         

  

  
- Chi giáo dục ñào tạo 
và dạy nghề 

2.517.488 288.264 206.985 168.113 198.940 254.617 318.128 132.059 236.812 713.570   

3 Dự phòng ngân sách 94.400 10.000 7.300 6.500 8.000 9.300 10.500 4.700 8.300 29.800   

4 
Chi từ nguồn thu huy 
ñộng ñóng góp, viện 
trợ 

5.000 - - - - - - - - 5.000   

 
Ghi chú: 

- Dự toán chi sự nghiệp giáo dục ñào tạo ñã bao gồm chi từ nguồn bổ sung cân ñối, bổ sung mục tiêu  
- Dự toán chi sự nghiệp giáo dục ñào tạo không bao gồm chi từ nguồn thu sự nghiệp tại các cơ sở giáo dục công lập sau khi huy ñộng 
nguồn cải cách tiền lương trong năm 2022 
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HỘI ðỒNG NHÂN DÂN 
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

Số: 122/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 

Về ñiều chỉnh chủ trương ñầu tư dự án Bảo tồn, tu bổ và tôn tạo  
di tích Kinh thành 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; Luật 

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

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

về quy ñịnh chi tiết thi hành một số ñiều của Luật ðầu tư công; 
Căn cứ Nghị quyết số 13/NQ-HðND ngày 26 tháng 02 năm 2021 của Hội ñồng 

nhân dân tỉnh về việc ñiều chỉnh chủ trương ñầu tư dự án Bảo tồn, tu bổ và tôn tạo 
hệ thống Kinh thành Huế; 

Xét Tờ trình số 11257/TTr-UBND ngày 24 tháng 11 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh 
về việc ñề nghị phê duyệt ñiều chỉnh chủ trương ñầu tư dự án Bảo tồn, tu bổ và tôn tạo 
di tích Kinh thành Huế; Báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế - ngân sách và ý kiến thảo luận 
của các ñại biểu Hội ñồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp. 

QUYẾT NGHỊ: 

ðiều 1. Phê duyệt ñiều chỉnh chủ trương ñầu tư Bảo tồn, tu bổ và tôn tạo di tích 
Kinh thành Huế với các nội dung chủ yếu sau: 

1. ðiều chỉnh, bổ sung diện tích sử dụng ñất: 

- ðiều chỉnh, bổ sung phạm vi di dời, giải phóng mặt bằng từ 457.526m2  thành 
522.782,3m2 tăng khoảng 65.256,3m2 (trong ñó: Bổ sung khu vực ðàn Xã Tắc 
khoảng 38.159,4m2 và Khu vực 1 di tích tiếp giáp với Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh tại các 
tuyến ñường Mang Cá, Lê Trung ðình, Lương Y, Xuân 68 khoảng 27.096,9m2). 

2. ðiều chỉnh, bổ sung phạm vi bồi thường giải phóng mặt bằng: 

ðiều chỉnh số hộ dân dự kiến giải tỏa, di dời từ khoảng 3.350 hộ thành khoảng 
4.531 hộ tăng khoảng 1.181 hộ dân (trong ñó: Bổ sung bồi thường, giải phóng mặt 
bằng khoảng 1.008 hộ dân thuộc khu vực ðàn Xã Tắc và khoảng 173 hộ dân thuộc 
Khu vực 1 di tích tiếp giáp với BCH Quân sự tỉnh tại các tuyến ñường Mang Cá, 
Lê Trung ðình, Lương Y, Xuân 68). 
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3. Tổng mức ñầu tư không thay ñổi, chỉ thay ñổi cơ cấu như sau: 
ðơn vị tính: triệu ñồng.   

Chi phí 
Hợp phần bồi thường, giải phóng  

mặt bằng, tái ñịnh cư 
1. Xây dựng 43.201 
2. Thiết bị 625 
3. Quản lý dự án 1.424 
4. Tư vấn ñầu tư xây dựng 1.822 
5. Khác 234 
6. Bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái 
ñịnh cư 

1.951.995 

7. Dự phòng 6.257 
Tổng cộng 2.005.558 

 ðiều 2. Các nội dung khác tại Nghị quyết số 13/NQ-HðND ngày 26 tháng 02 
năm 2021 của Hội ñồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế khóa VII không trái với ðiều 1 
của Nghị quyết này vẫn tiếp tục triển khai thực hiện. 

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

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

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

 

  CHỦ TỊCH 
 

 
Lê Trường Lưu 
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HỘI ðỒNG NHÂN DÂN 
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

Số: 124/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 

Về phê duyệt ñiều chỉnh chủ trương ñầu tư dự án Hạ tầng kỹ thuật  
khu ñịnh cư Bàu Vá giai ñoạn 4 

 

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 Luật ðầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019; 

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

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

Căn cứ Công văn số 142/HðND-TH ngày 06 tháng 9 năm 2018 của Thường trực 

Hội ñồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc ñiều chỉnh quy mô ñầu tư dự án Hạ tầng 

kỹ thuật khu ñịnh cư Bàu Vá giai ñoạn 4; 

Xét Tờ trình số 9497/TTr-UBND ngày 11 tháng 10 năm 2021 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh về việc ñề nghị phê duyệt ñiều chỉnh chủ trương ñầu tư dự án Hạ tầng kỹ thuật 

khu ñịnh cư Bàu Vá giai ñoạn 4; Báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế - ngân sách và ý kiến 

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

QUYẾT NGHỊ: 

ðiều 1. Phê duyệt ñiều chỉnh chủ trương ñầu tư dự án Hạ tầng kỹ thuật khu 

ñịnh cư Bàu Vá giai ñoạn 4 với các nội dung chủ yếu sau: 

1. ðiều chỉnh, bổ sung quy mô ñầu tư:  

a) San nền, cắm mốc phân lô: 

ðiều chỉnh tăng 8 lô cắm mốc phân lô lên thành 128 lô (mỗi lô có diện tích từ 

77,80m2 ~ 237,50m2) và bố trí 01 lô ñất ñể làm nhà văn hoá cộng ñồng (diện tích 

458,28m2). 
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b) Hệ thống giao thông: ðiều chỉnh giảm chiều dài tuyến ñường số 04 

(189,69m thành khoảng 107,49m); cắt giảm toàn bộ bãi ñỗ xe tại tuyến ñường số 04 

(dài 50,4m, rộng 4,25m) ñể bổ sung tại vỉa hè trái tuyến số 10. 

 c) Cấp nước: ðiều chỉnh giảm 130,5m chiều dài tuyến cấp nước HDPE ñường 

kính D63 (849m thành khoảng 718,5m); bổ sung mới 300m tuyến ñường ống cấp 

nước HDPE ñường kính D25 - 50mm tại tuyến số 10.  

 d) Hệ thống thoát nước:  

 - Hệ thống thoát nước mưa: ðiều chỉnh giảm 50,5m chiều dài ñường ống buy 

BTCT ñường kính D600 (1.408,5m thành khoảng 1.358m). Bổ sung mới 160m 

mương thoát nước (BxH=0,4x0,6m) tuyến số 10 khu công viên, có ñậy ñan ñể thu 

nước mặt.  

 - Hệ thống thoát nước thải: ðiều chỉnh giảm 63,5m chiều dài ñường ống HDPE 

D300mm (903,5m thành khoảng 840m). 

 ñ) Hệ thống cấp ñiện: ðiều chỉnh giảm 43m ñường dây hạ thế 0,4KV các tuyến 

ñường trong khu vực (993m thành khoảng 950m). 

 e) Hệ thống ñiện chiếu sáng: Bổ sung khoảng 63m chiều dài ñường dây chiếu 

sáng ñộc lập bãi ñỗ xe tại tuyến ñường số 10; ñiều chỉnh giảm 51m chiều dài ñường 

dây cấp ñiện chiếu sáng kết hợp trên trụ bê tông ly tâm tuyến số 4 (981m thành 

khoảng 930m), bổ sung mới hệ thống chiếu sáng cho khu công viên, cây xanh.  

 f) Công viên, cây xanh: ðiều chỉnh tăng 0,37ha diện tích công viên, cây xanh 

(0,28ha thành khoảng 0,65ha). 

2. Tổng mức ñầu tư: 75.335 triệu ñồng, tăng 5.400 triệu ñồng (từ 69.935 triệu 

ñồng thành 75.335 triệu ñồng).  

 ðiều 2. Các nội dung khác tại Công văn số 142/HðND-TH ngày 06 tháng 9 

năm 2018 của Thường trực Hội ñồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế khóa VII không 

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

ðiều 3. Tổ chức thực hiện 

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

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

và các ñại biểu Hội ñồng nhân dân tỉnh phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận 
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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 thứ 3 thông qua ngày 10 tháng 12 năm 2021./. 
 

  
 CHỦ TỊCH 

 
 

Lê Trường Lưu 
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HỘI ðỒNG NHÂN DÂN 
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

Số: 125/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 
Về ñiều chỉnh chủ trương ñầu tư dự án Hệ thống xử lý nước thải tại Trung tâm 
y tế thị xã Hương Trà, Trung tâm y tế huyện Phong ðiền, Trung tâm y tế huyện 

Phú Vang, Bệnh viện Phong-Da liễu, Bệnh viện Răng hàm mặt  
và Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh 

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

về quy ñịnh chi tiết thi hành một số ñiều của Luật ðầu tư công; 
Căn cứ Nghị quyết số 59/NQ-HðND ngày 19 tháng 6 năm 2020 của Hội ñồng 

nhân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc phê duyệt chủ trương ñầu tư dự án Hệ thống xử lý 
nước thải tại Trung tâm y tế thị xã Hương Trà, Trung tâm y tế huyện Phong ðiền, 
Trung tâm y tế huyện Phú Vang, Bệnh viện Phong - Da liễu, Bệnh viện Răng Hàm Mặt 
và Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh; 

Xét Tờ trình số 11012/TTr-UBND ngày 18 tháng 11 năm 2021 của Ủy ban nhân 
dân tỉnh về việc ñề nghị phê duyệt ñiều chỉnh chủ trương ñầu tư dự án Hệ thống xử lý 
nước thải tại Trung tâm y tế thị xã Hương Trà, Trung tâm y tế huyện Phong ðiền, 
Trung tâm y tế huyện Phú Vang, Bệnh viện Phong - Da liễu, Bệnh viện Răng Hàm Mặt 
và Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh; Báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế - ngân sách 
và ý kiến thảo luận của các ñại biểu Hội ñồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp. 

QUYẾT NGHỊ: 

ðiều 1. Phê duyệt ñiều chỉnh chủ trương ñầu tư dự án Hệ thống xử lý nước thải 
tại Trung tâm y tế thị xã Hương Trà, Trung tâm y tế huyện Phong ðiền, Trung tâm y tế 
huyện Phú Vang, Bệnh viện Phong - Da liễu, Bệnh viện Răng Hàm Mặt và Bệnh viện 
Phục hồi chức năng tỉnh với các nội dung chủ yếu sau: 

1. ðiều chỉnh, bổ sung quy mô ñầu tư: 
1.1. Trung tâm y tế thị xã Hương Trà: ðầu tư xây dựng hệ thống thu gom 

và xử lý nước thải công suất  120m3/ngày/ñêm. 
a) Phần xây dựng: 
- Hệ thống thu gom nước thải: Hố ga thu gom, ñường ống HDPE, các ñiểm ñấu nối. 
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- Bể chứa nước sau giặt, bể tách mỡ: Xây mới bằng BTCT. 
- Bệ ñặt thiết bị xử lý hợp khối FRP: Cải tạo bể xử lý nước thải bằng BTCT cũ 

ñể làm bệ ñặt thiết bị xử lý. 
- Bệ ñặt hệ thống thiết bị khử mùi: Xây mới bằng BTCT. 
- Nhà ñiều hành diện tích khoảng 15m2. 
b) Phần thiết bị: 
- Thiết bị xử lý hợp khối FRP theo công nghệ ñệm vi sinh lưu ñộng kết hợp với 

lọc tuần hoàn (công nghệ AAO của Nhật Bản), kèm các thiết bị phụ trợ; công suất 
120m3/ngày/ñêm.  

- Thiết bị khử mùi. 
1.2. Trung tâm y tế huyện Phong ðiền: ðầu tư xây dựng hệ thống thu gom 

và xử lý nước thải công suất 120m3/ngày/ñêm. 
a) Phần xây dựng: 
- Bể chứa nước sau giặt, bể tách mỡ: Xây mới bằng BTCT. 
- Bệ ñặt thiết bị xử lý hợp khối FRP: Cải tạo bể xử lý nước thải bằng BTCT cũ 

ñể làm bệ ñặt thiết bị xử lý. 
- Bệ ñặt hệ thống thiết bị khử mùi: Xây mới bằng BTCT. 
- Nhà ñiều hành diện tích khoảng 15m2. 
b) Phần thiết bị: 
- Thiết bị xử lý hợp khối FRP theo công nghệ ñệm vi sinh lưu ñộng kết hợp với 

lọc tuần hoàn (công nghệ AAO của Nhật Bản), kèm các thiết bị phụ trợ; công suất 
120m3/ngày/ñêm.  

- Thiết bị khử mùi. 
1.3. Trung tâm y tế huyện Phú Vang: ðầu tư xây dựng hệ thống thu gom 

và xử lý nước thải công suất 200m3/ngày/ñêm. 
a) Phần xây dựng: 
- Bể chứa nước sau giặt, bể tách mỡ: Xây mới bằng BTCT. 
- Bệ ñặt hệ thống thiết bị khử mùi: Xây mới bằng BTCT. 
- Nhà ñiều hành diện tích khoảng 19m2. 
b) Phần thiết bị: 
- Thiết bị xử lý hợp khối FRP theo công nghệ ñệm vi sinh lưu ñộng kết hợp với 

lọc tuần hoàn (công nghệ AAO của Nhật Bản), kèm các thiết bị phụ trợ; công suất 
200m3/ngày/ñêm. 

- Thiết bị khử mùi. 
1.4. Bệnh viện Phong Da liễu: ðầu tư xây dựng hệ thống thu gom và xử lý 

nước thải công suất 40m3/ngày/ñêm. 
a) Phần xây dựng: 
- Bể chứa nước sau giặt, bể tách mỡ: Xây mới bằng BTCT. 
- Bệ ñặt hệ thống thiết bị khử mùi: Xây mới bằng BTCT. 
- Nhà ñiều hành diện tích khoảng 15m2. 
b) ðiều chỉnh phần thiết bị: 
- Thiết bị xử lý hợp khối FRP theo công nghệ ñệm vi sinh lưu ñộng kết hợp với 

lọc tuần hoàn (công nghệ AAO của Nhật Bản), kèm các thiết bị phụ trợ; công suất 
40m3/ngày/ñêm.   
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- Thiết bị khử mùi. 
1.5. Bệnh viện Răng Hàm Mặt: ðầu tư xây dựng hệ thống thu gom và xử 

lý nước thải công suất 40m3/ngày/ñêm. 
a) Phần xây dựng: 
- Bể chứa nước sau giặt, bể tách mỡ: Xây mới bằng BTCT. 
- Bể ñặt thiết bị xử lý hợp khối FRP: Xây mới bằng BTCT. 
- Nhà ñiều hành diện tích khoảng 09m2. 
- Tháo dỡ công trình cũ, hoàn trả mặt bằng (ñoạn tường rào giáp công trình, 

phần sân lát gạch Terrazzo, nhà xe hiện trạng, bệ máy, hố ga,…); biện pháp thi công: 
cừ Larsen, rào chắn bảo vệ,... 

b) Phần thiết bị: 
- Thiết bị xử lý hợp khối FRP theo công nghệ ñệm vi sinh lưu ñộng kết hợp với 

lọc tuần hoàn (công nghệ AAO của Nhật Bản), kèm các thiết bị phụ trợ; công suất 
40m3/ngày/ñêm.   

- Thiết bị khử mùi. 
1.6. Bệnh viện Phục hồi chức năng: ðầu tư xây dựng hệ thống thu gom và 

xử lý nước thải công suất  40m3/ngày/ñêm. 
a) Phần xây dựng: 
- Bể chứa nước sau giặt, bể tách mỡ: Xây mới bằng BTCT. 
- Bể ñặt thiết bị xử lý hợp khối FRP: Xây mới bằng BTCT. 
- Bệ ñặt hệ thống thiết bị khử mùi: Xây mới bằng BTCT. 
- Nhà ñiều hành diện tích khoảng 09m2. 
- Tháo dỡ công trình cũ, hoàn trả mặt bằng (ñoạn tường rào giáp công trình, 

phần sân lát gạch Terrazzo, nhà xe hiện trạng, khối nhà liền kề công trình,…); biện 
pháp thi công: cừ Larsen, rào chắn bảo vệ,...  

- Bổ sung: 02 khu vệ sinh ở Khối ñiều trị, khu vực rửa tay ngoài nhà; cải tạo 
sửa chữa nhỏ: Nâng nền Khối hậu cần, tường nền nhà Khối phòng khám và kho 
dược, thay mới gạch nền hành lang khu vực phòng khám và nhà làm việc ñể ñáp ứng 
nhu cầu sử dụng hiện tại. 

b) Phần thiết bị: 
- Thiết bị xử lý hợp khối FRP theo công nghệ ñệm vi sinh lưu ñộng kết hợp với 

lọc tuần hoàn (công nghệ AAO của Nhật Bản), kèm các thiết bị phụ trợ; công suất 
40m3/ngày/ñêm.   

- Thiết bị khử mùi. 
2. Tổng mức ñầu tư ñiều chỉnh: 62.465 triệu ñồng, giảm 12.488 triệu ñồng 

(từ 74.953 triệu ñồng thành 62.465 triệu ñồng). 
 ðiều 2. Các nội dung khác tại Nghị quyết số 59/NQ-HðND ngày 19 tháng 6 
năm 2020 của Hội ñồng nhân tỉnh Thừa Thiên Huế khóa VII không trái với ðiều 1 
của Nghị quyết này vẫn tiếp tục triển khai thực hiện. 

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

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

 

  
 CHỦ TỊCH 

 
 

Lê Trường Lưu 
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HỘI ðỒNG NHÂN DÂN 
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

Số: 126/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 
Về ñiều chỉnh chủ trương ñầu tư dự án Nâng cao năng lực phòng cháy, chữa cháy 

rừng cho lực lượng Kiểm lâm tỉnh Thừa Thiên Huế giai ñoạn 2016 - 2020 
 

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 Luật ðầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019; 

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

Căn cứ Công văn số 212/HðND-TH ngày 30 tháng 10 năm 2015 của Thường trực 
Hội ñồng nhân dân tỉnh về việc ñiều chỉnh chủ trương ñầu tư dự án Nâng cao 
năng lực phòng cháy, chữa cháy rừng cho lực lượng Kiểm lâm tỉnh Thừa Thiên Huế 
giai ñoạn 2016-2020; 

Xét Tờ trình số 11257/TTr-UBND ngày 24 tháng 11 năm 2021 của Ủy ban 
nhân dân tỉnh về việc ñề nghị phê duyệt ñiều chỉnh chủ trương ñầu tư dự án Nâng cao 
năng lực phòng cháy, chữa cháy rừng cho lực lượng Kiểm lâm tỉnh Thừa Thiên Huế 
giai ñoạn 2016 - 2020; Báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế - ngân sách và ý kiến thảo luận 
của các ñại biểu Hội ñồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp. 

QUYẾT NGHỊ: 

ðiều 1. Phê duyệt ñiều chỉnh chủ trương ñầu tư dự án Nâng cao năng lực phòng 
cháy, chữa cháy rừng cho lực lượng Kiểm lâm tỉnh Thừa Thiên Huế giai ñoạn 2016 - 2020 
với các nội dung chủ yếu sau: 

1. ðiều chỉnh quy mô ñầu tư: 

a) Xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ phòng cháy chữa cháy rừng: 

- Xây dựng 4 chòi canh kiên cố canh gác lửa rừng tại xã Phong Mỹ, huyện 
Phong ðiền; phường Thủy Châu, thị xã Hương Thủy; xã Lộc Vĩnh, huyện Phú Lộc 
và xã Phong Xuân, huyện Phong ðiền. 

- Xây dựng 3 bảng tuyên truyền bảo vệ rừng phòng cháy chữa cháy rừng tại 
các khu vực trọng ñiểm cháy của huyện Phú Lộc, huyện Phong ðiền và Khu Bảo tồn 
thiên nhiên Phong ðiền. 



CÔNG BÁO/Số 71+72/Ngày 27-12-2021 35

 
 

 

b) Các hạng mục mua sắm phương tiện, trang thiết bị chuyên dụng, tuyên 
truyền phục vụ Bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng:  

- Mua sắm ñưa vào sử dụng 6 xe ô tô chuyên dụng chở lực lượng và dụng cụ 
phòng cháy chữa cháy rừng. 

- Mua sắm trang thiết bị chuyên dụng: Bể chứa nước di ñộng chữa cháy rừng 
(5 chiếc), máy ñịnh vị GPS (60 cái), máy tính ñể bàn (52 bộ), máy ảnh (14 cái), máy 
bộ ñàm vô tuyến ñiện (loại 50W: 20 cái, loại 5-7W: 100 cái), lắp ñặt các cột ăngten ñể 
liên lạc thông tin PCCCR bằng máy vô tuyến ñiện (4 bộ), loa chỉ huy chữa cháy 
(25 cái), bảo hộ lao ñộng (320 bộ), máy thổi gió chữa cháy (128 chiếc), máy bơm nước 
chữa cháy ñeo vai (60 chiếc), máy cưa xăng (22 chiếc), ñèn pin cá nhân (150 cái), 
máy bơm chữa cháy công suất lớn và máy bơm chuyền chữa cháy (2 bộ), xe máy 
chữa cháy rừng (20 chiếc), máy phun ñất (7 cái), Bộ ñàm tổng trung tâm ñiều hành 
(máy vô tuyến ñiện loại 50W: 2 bộ), ba lô chuyên dụng (500 cái) và các dụng cụ chữa 
cháy rừng: rựa cán dài phát rừng (1.800 cái), bàn dập lửa (1.800 cái), xẻng gấp (320 cái) 
và cào cán dài 4 răng (320 cái). 

- Xây dựng phần mềm GIS về cơ sở dữ liệu quản lý và bảo vệ rừng, phát hiện 
sớm cháy rừng và chỉ huy chữa cháy rừng (kế thừa dữ liệu GIS Huế và bảo ñảm tích hợp 
vào GIS Huế). 

- Tập huấn nghiệp vụ, tuyên truyền phòng cháy chữa cháy rừng cấp tỉnh: Tập huấn 
nghiệp vụ 9 lớp; xây dựng 2 phim chuyên ñề về phòng cháy chữa cháy rừng. 

(Chi tiết tại phụ lục 1 ñính kèm). 

2. Tổng mức ñầu tư ñiều chỉnh: 26.793 triệu ñồng, giảm 34.175 triệu ñồng (từ 
60.968 triệu ñồng thành 26.793 triệu ñồng).  

(Chi tiết tại phụ lục 2 ñính kèm). 

3. Nguồn vốn ñầu tư ñiều chỉnh: 

- Ngân sách trung ương hỗ trợ cho tỉnh qua Chương trình mục tiêu phát triển 
Lâm nghiệp bền vững giai ñoạn 2016 - 2020: 26.558,049 triệu ñồng. 

- Ngân sách ñịa phương: 234,750 triệu ñồng. 

 ðiều 2. Các nội dung khác tại Công văn số 212/HðND-TH ngày 30 tháng 10 
năm 2015 của Thường trực Hội ñồng nhân dân tỉnh khóa VII không trái với ðiều 1 
của Nghị quyết này vẫn tiếp tục triển khai thực hiện. 

ðiều 3. Tổ chức thực hiện 

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

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

 

  
 CHỦ TỊCH 

 
 

Lê Trường Lưu 
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Phụ lục 1 

QUY MÔ ðẦU TƯ ðIỀU CHỈNH DỰ ÁN NÂNG CAO NĂNG LỰC PHÒNG CHÁY,  
CHỮA CHÁY RỪNG CHO LỰC LƯỢNG KIỂM LÂM TỈNH THỪA THIÊN HUẾ  

GIAI ðOẠN 2016-2020 
(Kèm theo Nghị quyết số 126/NQ-HðND ngày 10 tháng 12 năm 2021  

của Hội ñồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế) 
 

TT Hạng mục 
ðơn vị 

tính 

Quy mô 
ñầu tư ñã 
ñược phê 

duyệt 

Quy mô 
ñầu tư  
ñiều 

chỉnh 

Ghi 
chú 

I 
Hạ tầng cơ sở phục vụ công tác phòng cháy 
chữa cháy rừng 

        

1 
Trạm + kho chứa dụng cụ bảo vệ - phòng cháy 
chữa cháy rừng 

Trạm 4 0   

2 
Xây dựng bảng tuyên truyền bảo vệ - phòng cháy 
chữa cháy rừng tại các khu vực trọng ñiểm  

Bảng 22 3   

3 Chòi canh lửa rừng Cái 13 4   

II 
Phương tiện, trang thiết bị chuyên dùng phục 
vụ bảo vệ - phòng cháy chữa cháy rừng 

        

1 
Ô tô  phục vụ chở lực lượng phòng cháy chữa cháy 
rừng 

Chiếc 1 1   

2 
Ô tô phục vụ chở lực lượng và dụng cụ bảo vệ 
rừng - phòng cháy chữa cháy rừng 

Chiếc 5 5   

3 Bể chứa nước di ñộng phòng cháy chữa cháy rừng 10m3/cái 25 5   

4 Máy bơm Honda + ñầu phun áp lực cái 30 0   

5 Dây bơm áp lực (dây rulo, 30m) 
vòi 

(30m) 
160 0   

6 Máy ñịnh vị GPS Chiếc 62 60   

7 
Máy tính ñể bàn phục vụ phòng cháy chữa cháy 
rừng và quản trị ñiều hành công việc 

Bộ 56 52   

8 Máy chiếu Projector cái 13 0   

9 Máy ảnh Cái 16 14   

10 Máy bộ ñàm mẹ (Máy vô tuyến ñiện loại 50 W) Cái 30 20   

11 Máy bộ ñàm con (Máy vô tuyến ñiện loại 5-7 W) Cái 162 100   

12 Hệ thống cột Ăngten Bộ 12 4   

13 Loa chỉ huy chữa cháy Cái 63 25   

14 Máy ño ñộ cao ñiểm cháy bằng laze cái 9 0   

15 Bảo hộ lao ñộng Bộ 1.740 320   

16 Máy thổi gió chữa cháy Chiếc 192 128   

17 Máy bơm nước vác vai Chiếc 162 60   

18 Máy cưa xăng Chiếc 120 22   



38 CÔNG BÁO/Số 71+72/Ngày 27-12-2021

 
 

 

TT Hạng mục 
ðơn vị 

tính 

Quy mô 
ñầu tư ñã 
ñược phê 

duyệt 

Quy mô 
ñầu tư  
ñiều 

chỉnh 

Ghi 
chú 

19 ðèn pin cá nhân Cái 5.220 150   

20 Rựa cán dài Cái 1.800 1.800   

21 Bàn dập lửa Cái 1.800 1.800   

22 
Máy bơm chữa cháy công suất lớn và máy bơm 
chuyển chữa cháy  

Bộ 0 2   

23 Xe máy chữa cháy Bộ 0 20   

24 Máy phun ñất Cái 0 7   

25 
Máy bộ ñàm tổng trung tâm ñiều hành (Máy vô 
tuyến ñiện loại 50 W) 

bộ 0 2   

26 Xẻng gấp cái 0 320   

27 Cào 4 răng cái 0 320   

28 Ba lô chuyên dụng cái 0 500   

29 
Phần mềm GIS về cơ sở dữ liệu quản lý và bảo vệ 
rừng, phát hiện sớm cháy rừng và chỉ huy chữa 
cháy rừng 

Bộ 1 1   

III 
Diễn tập, tập huấn nghiệp vụ, tuyên truyền 
phòng cháy chữa cháy rừng cấp tỉnh, huyện, xã 

        

1 
Tập huấn nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy rừng 
cấp tỉnh 

ðợt/năm 9 9   

2 
Tập huấn nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy rừng 
cho 9 huyện, thị xã 

ðợt/năm 81 0   

3 
Tập huấn nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy rừng 
cấp xã   

ðợt/năm 222 0   

4 Diễn tập phòng cháy chữa cháy rừng cấp tỉnh ðợt 5 0   

5 
Diễn tập phòng cháy chữa cháy rừng cấp huyện, 
thị xã 

ðợt 11 0   

6 
Thi tìm hiểu bảo vệ rừng - phòng cháy chữa cháy 
rừng huyện, tỉnh 

Cuộc 33 0   

7 ðĩa phục vụ tuyên truyền lưu ñộng cho 111 xã ðĩa 1.665 0   

8 
Thông tin cấp dự báo cháy rừng trên ñài Phát thanh 
và Truyền hình tỉnh 

Năm  5 0   

9 
Phát hành ấn phẩm tuyên truyền phòng cháy chữa 
cháy rừng 

Tờ 30.200 0   

10 Phóng sự cấp tỉnh về bảo vệ, phòng chống cháy rừng 1ñợt/năm 9 2   

11 Tham quan học tập ðợt  5 0   
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Phụ lục 2 

TỔNG MỨC ðẦU TƯ ðIỀU CHỈNH DỰ ÁN NÂNG CAO NĂNG LỰC PHÒNG CHÁY, 
CHỮA CHÁY RỪNG CHO LỰC LƯỢNG KIỂM LÂM TỈNH THỪA THIÊN HUẾ  

GIAI ðOẠN 2016-2020 
(Kèm theo Nghị quyết số 126/NQ-HðND ngày 10 tháng 12 năm 2021  

của Hội ñồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế) 
 

TT Hạng mục 

Tổng mức ñầu tư  
ñược duyệt 

Tổng mức ñầu tư ñiều 
chỉnh 

Ghi 
chú Tổng 

cộng 

Nguồn vốn  
ñầu tư Tổng 

cộng 

Nguồn vốn 
ñầu tư 

NSTW NSðP NSTW NSðP 

  
TỔNG MỨC ðẦU TƯ (giá 
trị làm tròn) 

60.968 27.000 33.968 26.793 26.558 235   

A CHI PHÍ TRỰC TIẾP 52.130 23.957 28.173 25.347 25.347 0   

1 Chi phí xây dựng 12.580 3.860 8.720 1.731 1.731 0   

2 
Chi phí phương tiện, thiết bị 
chuyên dùng 

28.248 16.556 11.691 23.123 23.123 0   

3 

Diễn tập, tập huấn nghiệp 
vụ, tuyên truyền phòng cháy 
chữa cháy rừng cấp tỉnh, 
huyện, xã 

11.302 3.541 7.761 493 493 0   

B CHI PHÍ GIÁN TIẾP 3.298 1.671 1.627 1.445 1.211 235   

1 Chi phí quản lý dự án 1.007 463 544 488 488 0   

2 Chi phí tư vấn 1.333 421 912 650 415 235   

3 Chi phí khác 958 787 171 307 307 0   

C DỰ PHÒNG 5.540 1.372 4.168 0 0 0   
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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: 127/NQ-HðND Thừa Thiên Huế, ngày 10 tháng 12 năm 2021 
 

NGHỊ QUYẾT 
Về việc giao kế hoạch ñầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà nước 

giai ñoạn 2021 - 2025 tỉnh Thừa Thiên Huế (ñợt 2) 
 

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 ðầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019; 
Căn cứ Nghị quyết số 29/2021/QH15 ngày 28 tháng 7 năm 2021 của Quốc hội 

về Kế hoạch ñầu tư công trung hạn giai ñoạn 2021-2025; 
Căn cứ Nghị quyết số 973/2020/UBTVQH14 ngày 08 tháng 7 năm 2020 của Ủy ban 

Thường vụ Quốc hội quy ñịnh về các nguyên tắc, tiêu chí và ñịnh mức phân bổ vốn ñầu tư 
công nguồn ngân sách nhà nước giai ñoạn 2021 - 2025; 

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

Căn cứ Quyết ñịnh số 26/2020/Qð-TTg ngày 14 tháng 9 năm 2020 của Thủ tướng 
Chính phủ Quy ñịnh chi tiết thi hành một số ñiều của Nghị quyết số 973/2020/UBTVQH14 
ngày 08 tháng 7 năm 2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy ñịnh về các nguyên tắc, 
tiêu chí và ñịnh mức phân bổ vốn ñầu tư công nguồn ngân sách nhà nước giai ñoạn 
2021 - 2025; 

Căn cứ Nghị quyết số 05/2021/NQ-HðND ngày 26 tháng 4 năm 2021 của Hội ñồng 
nhân dân tỉnh ban hành Quy ñịnh nguyên tắc, tiêu chí, ñịnh mức phân bổ vốn ñầu tư 
công nguồn ngân sách ñịa phương giai ñoạn 2021 - 2025; 

Căn cứ Nghị quyết số 111/NQ-HðND ngày 14 tháng 10 năm 2021 của Hội ñồng 
nhân dân tỉnh về việc giao kế hoạch ñầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà nước 
giai ñoạn 2021 - 2025 tỉnh Thừa Thiên Huế; 

Xét Tờ trình số 11415/TTr-UBND ngày 27 tháng 11 năm 2021 của Ủy ban 
nhân dân tỉnh về việc giao kế hoạch ñầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà nước 
giai ñoạn 2021 - 2025 (ñợt 2) tỉnh Thừa Thiên Huế; Báo cáo thẩm tra của Ban 
kinh tế - ngân sách và ý kiến thảo luận của các ñại biểu Hội ñồng nhân dân tỉnh tại 
kỳ họp. 

QUYẾT NGHỊ: 

ðiều 1. Thống nhất giao kế hoạch ñầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà nước 
giai ñoạn 2021 - 2025 tỉnh Thừa Thiên Huế (ñợt 2). 
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(Chi tiết tại phụ lục ñính kèm) 
ðiều 2. Tổ chức thực hiện 

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

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

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

 
  
 

CHỦ TỊCH 

 

Lê Trường Lưu 
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DANH MỤC DỰ ÁN BỐ TRÍ KẾ HOẠCH ðẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN GIAI ðOẠN 2021-2025 (ðỢT 2) 
Nguồn vốn: Nguồn ngân sách tỉnh quản lý 

(Kèm theo Nghị quyết số 127/NQ-HðND ngày 10 tháng 12 năm 2021 của Hội ñồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế) 
 

ðVT: Triệu ñồng 

Số 
TT 

Danh mục dự án 

ðịa 
ñiểm 
xây 

dựng 

Th. gian 
KC-HT  

Quyết ñịnh chủ trương ñầu tư Giai ñoạn 2021-2025 

Ghi 
chú Số Qð chủ trương; 

ngày/tháng/năm 

Tổng mức 
 ñầu tư 

Tổng số 

Trong ñó: 

Tổng số 
Tr.ñó: 
NSTW 

Vốn tập 
trung 
trong 
nước 

Xổ số 
kiến 
thiết 

Nguồn 
thu sử 
dụng 
ñất  

  TỔNG CỘNG      659.685 - 561.947 178.600 36.500 346.847  
                
  Phần 1. DỰ ÁN ðỦ ðIỂU KIỆN 

GIAO KẾ HOẠCH 
     88.100 - 79.100 54.600 - 24.500  

A Quốc phòng      88.100 - 79.100 54.600 - 24.500  
a Dự án khởi công mới giai ñoạn 

2021-2025 
     88.100 - 79.100 54.600 - 24.500  

1 Doanh trại Tiểu ñoàn huấn luyện cơ 
ñộng (giai ñoạn 2) 

H.Trà 2023-2025 2898 ngày 
09/11/2021 

13.000  12.000 12.000    

2 Nhà ñể xe, khu bảo dưỡng sửa chữa 
kỹ thuật, nhà ở và làm việc cán bộ 
chiến sỹ tổ quân y, ñội vận tải và 
trung ñội thông tin Bộ Chỉ huy Bộ ñội 
Biên phòng tỉnh 

Huế 2022-2024 2568 ngày 
13/10/2021 

10.000  10.000 10.000    

3 Xây dựng 06 nhà ở và làm việc 
CBCS: 03 Trạm KSBP Hồng Bắc, 
Hương Phong, Bắc Thượng; 02 ñội 
công tác Biên phòng: ðiền Hương, 
Hồng Vân và ñội trinh sát ngoại biên 

A 
Lưới, 

P.ðiền 

2022-2024 2569 ngày 
13/10/2021 

8.600  8.600 8.600    

4 Hạ tầng kỹ thuật Trạm Kiểm soát 
biên phòng Hồng Thái, Trạm Kiểm 
soát biên phòng cửa khẩu Hồng Vân 

A.Lưới 2023-2025 2897 ngày 
09/11/2021 

6.500  6.500 6.500    
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Số 
TT 

Danh mục dự án 

ðịa 
ñiểm 
xây 

dựng 

Th. gian 
KC-HT  

Quyết ñịnh chủ trương ñầu tư Giai ñoạn 2021-2025 

Ghi 
chú Số Qð chủ trương; 

ngày/tháng/năm 

Tổng mức 
 ñầu tư 

Tổng số 

Trong ñó: 

Tổng số 
Tr.ñó: 
NSTW 

Vốn tập 
trung 
trong 
nước 

Xổ số 
kiến 
thiết 

Nguồn 
thu sử 
dụng 
ñất  

5 HTKT khu ñất thao trường huấn luyện 
Phú Bài 

H.Thủy 2023-2025 2668 ngày 
21/10/2021 

20.000  20.000 9.500  10.500  

6 Chốt chiến ñấu của dân quân thường 
trực biên giới ñất liền, thôn A Bả, xã 
Quảng Nhâm, huyện A Lưới 

A.Lưới 2022-2024 2570 ngày 
13/10/2021 

10.000  8.000 8.000    

7 Tuyến ñường vào các cơ quan quân khu 
và ñại ñội trực thuộc Bộ Chỉ huy 
quân sự tỉnh 

H.Thủy 2023-2025 2832 ngày 
05/11/2021 

20.000  14.000   14.000 NS tỉnh 
70%, 
NS thị 
xã 30% 

  Phần 2. DỰ ÁN CHƯA ðỦ ðIỂU 
KIỆN GIAO KẾ HOẠCH 

     571.585 - 971.847 124.000 36.500 322.347  

A Các hoạt ñộng kinh tế      2.000 - 6.000 2.000 - -  
I Công nghệ thông tin      2.000 - 2.000 2.000 - -  
a Dự án khởi công mới giai ñoạn 

2021-2025 
     2.000 - 2.000 2.000 - -  

1 Nâng cấp hạ tầng công nghệ thông 
tin của Sở Kế hoạch và ðầu tư 

Huế 2023-2025  2.000  2.000 2.000    

II Công trình công cộng tại các ñô 
thị 

     256.757 - 172.347 - - 172.347  

a Dự án khởi công mới giai ñoạn 
2021-2025 

     256.757 - 172.347 - - 172.347  

1 Hạ tầng kỹ thuật khu vực phía Tây 
ðàn Nam Giao 

Huế 2023-2026  60.757  60.757   60.757  

2 Hạ tầng kỹ thuật khu vực phía ðông 
phường Hương Long giai ñoạn 1 

Huế 2023-2026  133.000  48.590   48.590  

3 Hạ tầng kỹ thuật khu ñịnh cư Bàu Vá 
(giai ñoạn 5 và 6)  

Huế 2023-2025  63.000  63.000   63.000  
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Số 
TT 

Danh mục dự án 

ðịa 
ñiểm 
xây 

dựng 

Th. gian 
KC-HT  

Quyết ñịnh chủ trương ñầu tư Giai ñoạn 2021-2025 

Ghi 
chú Số Qð chủ trương; 

ngày/tháng/năm 

Tổng mức 
 ñầu tư 

Tổng số 

Trong ñó: 

Tổng số 
Tr.ñó: 
NSTW 

Vốn tập 
trung 
trong 
nước 

Xổ số 
kiến 
thiết 

Nguồn 
thu sử 
dụng 
ñất  

B Văn hóa, thông tin      100.000 - 100.000 - - 100.000  
a Dự án khởi công mới giai ñoạn 

2021-2025 
     100.000 - 100.000 - - 100.000  

1 Trung tâm văn hóa và hội nghị tỉnh  Huế   2023-2026   100.000  100.000   100.000  
C Y tế, dân số và gia ñình      20.000 - 20.000 - 20.000 -  
a Dự án khởi công mới giai ñoạn 

2021-2025 
     20.000 - 20.000 - 20.000 -  

1 Phòng xét nghiệm PCR Trung tâm Y tế 
huyện Phú Vang và thị xã Hương Trà 

P. Vang, 
H. Trà 

2022-2024  20.000  20.000  20.000   

D Giáo dục, ñào tạo và giáo dục 
nghề nghiệp 

     16.828 - 16.500 - 16.500 -  

a Dự án khởi công mới giai ñoạn 
2021-2025 

     16.828 - 16.500 - 16.500 -  

1 Cải tạo, nâng cấp các hạng mục 
Trường Chuyên Quốc Học Huế 

Huế 2023-2025  16.828  16.500  16.500   

E Hoạt ñộng của các cơ quan quản 
lý nhà nước, ñơn vị sự nghiệp 
công lập, tổ chức chính trị và các 
tổ chức chính trị-xã hội 

     6.000 - 6.000 6.000 - -  

a Dự án khởi công mới giai ñoạn 
2021-2025 

     6.000 - 6.000 6.000 - -  

1 Hệ thống hạt kiểm lâm các huyện: 
Văn phòng hạt kiểm lâm khu bảo tồn 
Sao La , Trạm kiểm lâm Hồng 
Trung, Trạm Kiểm lâm cửa rừng 
Chà Linh - Mù Nú, Phong Mỹ, A Kỳ, 
Khe Tu Re và Trạm Kiểm lâm Hồng 
Trung 

A.Lưới
- 

P.ðiền 

2023-2025  6.000  6.000 6.000    
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Số 
TT 

Danh mục dự án 

ðịa 
ñiểm 
xây 

dựng 

Th. gian 
KC-HT  

Quyết ñịnh chủ trương ñầu tư Giai ñoạn 2021-2025 

Ghi 
chú Số Qð chủ trương; 

ngày/tháng/năm 

Tổng mức 
 ñầu tư 

Tổng số 

Trong ñó: 

Tổng số 
Tr.ñó: 
NSTW 

Vốn tập 
trung 
trong 
nước 

Xổ số 
kiến 
thiết 

Nguồn 
thu sử 
dụng 
ñất  

F Quốc phòng      70.000 - 66.000 16.000 - 50.000  
a Dự án khởi công mới giai ñoạn 

2021-2025 
     70.000 - 66.000 16.000 - 50.000  

1 Chốt chiến ñấu của Dân quân 
thường trực biên giới ñất liền, thôn 
A Tin, Lâm ðớt, A Lưới 

A.Lưới 2023-2025  10.000  8.000 8.000    

2 Chốt chiến ñấu của Dân quân 
thường trực biên giới ñất liền, thôn 
Kê, Hồng Vân, A Lưới 

A.Lưới 2022-2024  10.000  8.000 8.000    

3 Hạ tẩng kỹ thuật Sở chỉ huy diễn tập 
khu vực phòng thủ tỉnh Thừa Thiên 
Huế 

H.Thủy  2023-2026  50.000  50.000   50.000  

G An ninh và trật tự an toàn xã hội      100.000 - 100.000 100.000 - -  
a Dự án khởi công mới giai ñoạn 

2021-2025 
     100.000 - 100.000 100.000 - -  

1 Trụ sở công an các xã, thị trấn tỉnh 2022-2025  100.000  100.000 100.000    
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HỘI ðỒNG NHÂN DÂN 
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

Số: 128/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 
Về ñiều chỉnh chấp thuận chủ trương ñầu tư dự án Khu phức hợp Thủy Vân  
giai ñoạn 2, thuộc Khu B - ðô thị mới An Vân Dương, 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;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 Nhà ở ngày 25 tháng 11 năm 2014; 
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 quyết số 194/NQ-HðND ngày 23 tháng 12 năm 2020 của Hội ñồng 

nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về Chấp thuận chủ trương ñầu tư dự án Khu phức hợp 
Thủy Vân giai ñoạn 2, thuộc Khu B - ðô thị mới An Vân Dương, tỉnh Thừa Thiên Huế; 

Xét Tờ trình số 11578/TTr-UBND ngày 01 tháng 12 năm 2021 của Ủy ban 
nhân dân tỉnh về việc ñiều chỉnh chấp thuận chủ trương ñầu tư dự án Khu phức hợp 
Thủy Vân giai ñoạn 2, thuộc Khu B - ðô thị mới An Vân Dương, tỉnh Thừa Thiên Huế; 
Báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế - ngân sách và ý kiến thảo luận của các ñại biểu 
Hội ñồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp. 

QUYẾT NGHỊ: 

ðiều 1. ðiều chỉnh chấp thuận chủ trương ñầu tư dự án Khu phức hợp Thủy 
Vân giai ñoạn 2, thuộc Khu B - ðô thị mới An Vân Dương, tỉnh Thừa Thiên Huế với 
các nội dung chủ yếu sau: 

1. ðiều chỉnh ñịa ñiểm xây dựng: Khu B - ðô thị mới An Vân Dương,  xã 
Thủy Vân, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế thành Khu B - ðô thị mới An Vân Dương, 
phường Thủy Vân, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế. 

2. ðiều chỉnh tổng mức ñầu tư: Từ 1.121.885.613.000 ñồng thành 
2.241.648.210.000 ñồng, trong ñó: 

- Tăng diện tích sàn công trình nhà ở thấp tầng thêm 177.688m2, giá trị phần 
tăng thêm là 408.682.400.000 ñồng; 

- Tăng diện tích sàn công trình Dịch vụ thương mại thêm 2.588m2, giá trị 
phần tăng thêm là 5.953.320.000 ñồng; 
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- Tăng diện tích sàn, ñồng thời tăng giá trị suất vốn ñầu tư công trình Nhà ở 
xã hội với tổng giá trị phần tăng thêm là 705.126.877.000 ñồng; 
 ðiều 2. Các nội dung khác tại Nghị quyết số 194/NQ-HðND ngày 23 tháng 12 
năm 2020 của Hội ñồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế khóa VII không trái với ðiều 1 
của Nghị quyết này vẫn tiếp tục triển khai thực hiện. 

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

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

Nghị quyết này ñã ñược Hội ñồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế khóa VIII, 
Kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 10 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: 129/NQ-HðND 

 

Thừa Thiên Huế, ngày 10 tháng 12 năm 2021 

NGHỊ QUYẾT 
Về Nhiệm vụ Quy hoạch phân khu xây dựng 

 Khu vực Lộc Bình (Núi Quện), huyện Phú Lộc, 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; 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 Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014; 
Căn cứ Luật Quy hoạch ngày 24 tháng 11 năm 2017; Luật Sửa ñổi, bổ sung một số 

ñiều của 37 luật có liên quan ñến quy hoạch ngày 20 tháng 11 năm 2018; 
Căn cứ Nghị ñịnh số 44/2015/Nð-CP ngày 06 tháng 5 năm 2015 của Chính phủ về 

quy ñịnh chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng; Nghị ñịnh số 72/2019/Nð-CP 
ngày 30 tháng 8 năm 2019 của Chính phủ về Sửa ñổi bổ sung một số ñiều của Nghị ñịnh 
số 37/2010/Nð-CP ngày 07 tháng 4 năm 2010 về lập, thẩm ñịnh, phê duyệt và quản lý 
quy hoạch ñô thị và Nghị ñịnh số 44/2015/Nð-CP ngày 06 tháng 5 năm 2015 quy ñịnh 
chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng; 

Xét Tờ trình số 11574/TTr-UBND ngày 01 tháng 12 năm 2021 về việc thông qua 
Nhiệm vụ Quy hoạch phân khu xây dựng Khu vực Lộc Bình (Núi Quện), huyện Phú 
Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế; Báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế - ngân sách và ý kiến 
thảo luận của các ñại biểu Hội ñồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp. 

QUYẾT NGHỊ: 

ðiều 1. Phê duyệt Nhiệm vụ Quy hoạch phân khu xây dựng Khu vực Lộc Bình 
(Núi Quện), huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế với những nội dung chính như sau: 

1. Tên quy hoạch: Quy hoạch phân khu xây dựng Khu vực Lộc Bình (Núi Quện), 
huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế. 

2. Phạm vi, ranh giới quy hoạch:  
Ranh giới lập quy hoạch: Thuộc ñịa bàn xã Lộc Bình, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa 

Thiên Huế; có ranh giới cụ thể như sau: 
- Phía ðông và ðông Nam: Giáp khu vực ñồi núi; 
- Phía ðông Bắc: Giáp tuyến ñường bộ ven biển và khu vực ñồi núi; 
- Phía Tây và Tây Bắc: Giáp ðầm phá Cầu Hai. 
(Quá trình triển khai ñồ án quy hoạch cần nghiên cứu phạm vi mở rộng về phía 

ñầm nhằm ñịnh hướng về không gian và phát huy giá trị cảnh quan ñặc trưng của 
khu vực.) 
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3. Quy mô lập quy hoạch:  
a) Quy mô diện tích lập quy hoạch: Khoảng 199,5 ha (Quy mô nghiên cứu quy hoạch 

có thể xem xét mở rộng về phía ñầm trong quá trình triển khai ñồ án quy hoạch). 
b) Quy mô dân số và khách du lịch:  
- Dân số hiện trạng năm 2020: 1.080 người. 
- Quy mô dân số dự kiến ñến 2035: Khoảng 2.800 người. 
- Quy mô khách du lịch và nhân viên phục vụ: Khoảng 4.000 người. 
4. Tính chất: 
- Là khu du lịch nghỉ dưỡng sinh thái ven ñầm phá cao cấp với chức năng chủ 

yếu là cung cấp các loại hình dịch vụ nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí, du lịch cộng ñồng 
phục vụ cho du khách trong và ngoài nước. 

- Bổ sung các chức năng góp phần hoàn thiện hệ thống hạ tầng xã hội và hạ tầng 
kỹ thuật ñồng bộ, tạo ñộng lực phát triển cho tổng thể khu vực.  

5. Mục tiêu: 
- ðịnh hướng tổ chức kiến trúc cảnh quan, phân khu chức năng nhằm phát huy 

giá trị và tiềm năng của khu vực ven ñầm phá Lộc Bình (Núi Quện), hình thành các 
khu vực phát triển theo mô hình du lịch sinh thái kết hợp bảo vệ thủy sản, trồng cây 
ngập mặn, khai thác mặt nước ñầm Cầu Hai nhằm tạo ñộng lực phát triển tổng thể 
khu vực xã Lộc Bình, huyện Phú Lộc cũng như góp phần phát triển kinh tế - xã hội 
trên ñịa bàn tỉnh. 

- Thực hiện chỉnh trang, cải tạo khu vực dân cư hiện trạng theo hướng ñẩy mạnh 
khai thác du lịch cộng ñồng, phù hợp với tổng thể khu vực. 

- Làm cơ sở ñể tổ chức kêu gọi các nhà ñầu tư thực hiện ñầu tư xây dựng theo 
quy hoạch ñược phê duyệt. 

- Làm cơ sở pháp lý cho việc quản lý sử dụng ñất ñai và xây dựng theo quy 
hoạch, triển khai lập các quy hoạch chi tiết xây dựng và lập các dự án ñầu tư xây 
dựng công trình. 

6. Phân khu chức năng: 
Khu vực quy hoạch phân thành 03 khu vực chính gồm: Khu du lịch nghỉ dưỡng; 

khu bảo vệ thủy sản trồng cây ngập mặn và khu vực chỉnh trang, cải tạo khu dân cư 
hiện trạng. 

a) ðối với khu du lịch nghỉ dưỡng: 
- Khu biệt thự nghỉ dưỡng; 
- Khu khách sạn nghỉ dưỡng; 
- Khu du lịch cộng ñồng; 
- Khu chăm sóc sức khỏe; 
- Khu ẩm thực và dịch vụ; 
- Khu bến thuyền; 
- Khu công viên chuyên ñề, vui chơi giải trí; 
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- Khu cắm trại, dã ngoại; 
- Khu hạ tầng kỹ thuật và phụ trợ (ñất giao thông và khu bãi ñỗ xe,...). 
b) Khu bảo vệ thủy sản trồng cây ngập mặn: 
- Khu cảnh quan; 
- Khu vực bảo vệ thủy sản trồng cây ngập mặn; 
- Khu bến thuyền. 
c) ðối với Khu vực chỉnh trang, cải tạo khu dân cư hiện trạng: 
- Khu dân cư hiện trạng; 
- Khu dân cư phát triển mới; 
- Khu thương mại dịch vụ; 
- Khu công trình công cộng; 
- Các khu chức năng khác. 
(Các khu chức năng khác có thể ñược nghiên cứu bổ sung trong quá trình 

nghiên cứu lập quy hoạch). 
7. Các chỉ tiêu quy hoạch chính: 

TT Hạng mục ðơn vị Chỉ tiêu 
1 Dân số   

1.1 Dân số trong khu vực quy hoạch người 2.800 

1.2 
Quy mô khách du lịch và lưu trú, nhân 
viên phục vụ 

người 4.000 

2 Chỉ tiêu sử dụng ñất    
2.1 ðất ñơn vị ở m2/người 45 - 55 
2.2 ðất cây xanh m2/người ≥ 10 
2.3 ðất giao thông, bãi ñỗ xe % 15 - 25 
2.4 ðất hạ tầng kỹ thuật, phụ trợ % 3 - 5 
3 Chỉ tiêu tầng cao xây dựng   

3.1 Công trình công cộng Tầng ≤ 3 
3.2 Công trình nhà ở riêng lẻ, liên kế,… Tầng ≤ 3 
3.3 Biệt thự du lịch nghỉ dưỡng Tầng ≤ 3 
3.4 Công trình dịch vụ du lịch, thương mại Tầng ≤ 5-7 
4 Mật ñộ xây dựng gộp (bru-tô)   

4.1 Khu ở % ≤ 60 
4.2 Khu du lịch - nghỉ dưỡng  % ≤ 25 
5 Hạ tầng xã hội   

5.1 Trường mầm non cháu/1000 người 50 
 m2 ñất/cháu ≥ 12 

5.2 Trường tiểu học hs/1000 người 65 
 m2 ñất/học sinh ≥ 10 

5.3 Nhà văn hóa ha/công trình ≥ 0,5 
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TT Hạng mục ðơn vị Chỉ tiêu 
6 Hạ tầng kỹ thuật   

6.1 Cấp nước   
 - Tiêu chuẩn cấp nước sinh hoạt, du lịch L/ng,ngñ 250 

- Tiêu chuẩn cấp nước công trình công 
cộng, dịch vụ 

lít/m² sàn-ngñ 5 

- Tiêu chuẩn cấp nước tưới cây, rửa 
ñường 

lít/m²-ngñ 5 

- Tiêu chuẩn cấp nước chữa cháy l/s ≥ 15 
- Nước dự phòng % 25 

6.2 Cấp ñiện   
 - Tiêu chuẩn cấp ñiện sinh hoạt Kw/căn 5 

- Công trình khách sạn Kw/giường 3,5 
- Công trình công cộng, dịch vụ, hỗn 
hợp 

W/ m² sàn 90 

- Chiếu sáng ñèn ñường, bãi ñỗ xe Kw/ha 12 
- Chiếu sáng khu công viên, cây xanh Kw/ha 12 
- Chiếu sáng hạ tầng kỹ thuật Kw/ha 200 

6.3 Tiêu chuẩn thoát nước thải % cấp nước SH, 
du lịch 

≥ 90 

6.4 Lượng rác thải bình quân kg/ng-ngñ 1,3 
6.5 Tỷ lệ thu gom chất thải rắn % 100 

Một số chỉ tiêu hạ tầng kỹ thuật khác lưu ý phải tuân thủ QCVN 07:2016/BXD 
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về các công trình hạ tầng kỹ thuật và các quy chuẩn, 
tiêu chuẩn kỹ thuật hiện hành khác có liên quan. 

8. Nội dung quy hoạch: 
a) ðánh giá hiện trạng khu vực nghiên cứu: 
- ðánh giá ñiều kiện tự nhiên và môi trường: 
+ ðánh giá các ñặc ñiểm tự nhiên của khu vực Núi Quện (về ñịa hình, ñịa mạo, 

khí hậu, thủy hải văn, thủy lợi, ñịa chất công trình, ñịa chấn…), ñặc ñiểm cảnh quan 
sinh thái của khu vực xung quanh. 

+ ðánh giá ảnh hưởng tiêu cực, tích cực của ñiều kiện tự nhiên khu vực quy hoạch.  
- Hiện trạng về dân số, lao ñộng, ñặc ñiểm xã hội: 
+ Ðánh giá hiện trạng phát triển dân cư khu vực nghiên cứu, thống kê tỷ lệ dân số, 

lao ñộng.  
+ Ðánh giá những ảnh huởng tác ñộng môi trường văn hóa lịch sử, quá trình 

phát triển kinh tế, văn hóa và ñời sống của cư dân khu vực. 
- ðánh giá hiện trạng sử dụng ñất và kiến trúc cảnh quan khu vực: 
+ ðánh giá, thống kê hiện trạng sử dụng ñất trong phạm vi nghiên cứu.  
+ ðánh giá về cảnh quan tự nhiên khu vực.  
+ ðánh giá hiện trạng các công trình trong khu vực dự án. 
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- ðánh giá hiện trạng hạ tầng kỹ thuật: 
+ Giao thông: Các tuyến ñường bộ hiện trạng (phân loại, cấp ñường, tình trạng 

mặt ñường, hầm ñường bộ). 
+ Hệ thống cấp ñiện: Nguồn ñiện, mạng ñiện, trạm biến áp, hệ thống chiếu sáng 

(vị trí, quy mô, công suất). 
+ Hệ thống cấp nước: Nguồn cấp nước, tuyến cấp nước (quy mô, công suất), 

ñầu mối kết nối. 
+ Hệ thống thoát nước mặt: Tuyến thu gom nước mưa khu vực (tuyến, kích thước), 

hệ thống cửa xả, ñánh giá các lưu vực thoát nước. 
+ Hệ thống xử lý nước thải: Tuyến thu gom nước thải, trạm xử lý nước thải (vị trí, 

công suất),... 
+ Vệ sinh môi trường: vị trí tập kết rác, khu xử lý rác thải. 
+ ðánh giá các ưu ñiểm, các vấn ñề tồn tại liên quan ñến hệ thống hạ tầng kỹ 

thuật cần giải quyết trong quy hoạch phân khu. ðánh giá mối liên quan về hiện trạng 
với mạng lưới hạ tầng kỹ thuật như các tuyến chính, các công trình ñầu mối bên 
ngoài khu vực quy hoạch. ðánh giá, tổng hợp các giải pháp hạ tầng kỹ thuật của các 
dự án, ñồ án ñã có. 

+ Những vấn ñề môi trường và những khu vực dễ bị tác ñộng, những khuyến 
cáo về tình hình ô nhiễm, suy thoái môi trường; xác ñịnh các nội dung bảo vệ môi 
trường mà ñồ án quy hoạch cần giải quyết. 

+ Phân tích các quy ñịnh của Quy hoạch chung xây dựng nông thôn mới xã Lộc Bình 
vào khu vực lập quy hoạch phân khu, rà soát sự phù hợp, kiến nghị ñề xuất ñiều chỉnh 
(nếu có). 

- Các dự án ñang triển khai: 
+ Tổng hợp, rà soát, phân tích ñánh giá về các dự án ñang triển khai trong khu vực 

nghiên cứu. 
+ Nghiên cứu các dự án ñầu tư ngoài ranh giới có liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp, 

ñặc biệt là các dự án về hệ thống hạ tầng kỹ thuật. 
+ Rà soát mức ñộ triển khai, chất lượng từng dự án với quy hoạch liên quan. 

Xem xét tính hiệu quả và sự phù hợp của các dự án với các vấn ñề về mục tiêu ñã ñặt ra. 
b) Về phân khu chức năng  
- Xác ñịnh các khu chức năng trong khu vực quy hoạch; 
- Xác ñịnh chỉ tiêu sử dụng ñất quy hoạch về mật ñộ xây dựng, hệ số sử dụng 

ñất, tầng cao công trình ñối với từng ô ñất; vị trí, quy mô các công trình ngầm (nếu có). 
- ðề xuất, lựa chọn cấu trúc phát triển không gian khu quy hoạch, ñưa ra các giải 

pháp quy hoạch sử dụng ñất, chỉ tiêu sử dụng ñất về mật ñộ xây dựng, hệ số sử dụng 
ñất, tầng cao công trình ñối với từng ô chức năng; khoảng lùi công trình ñối với các 
trục ñường; vị trí, quy mô các công trình ngầm (nếu có). 

c) Về quy hoạch tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan 
- Ðể xuất giải pháp tổ chức không gian tổng thể phù hợp ñịnh hướng của quy hoạch 

liên quan và phù hợp với ñặc ñiểm cảnh quan tự nhiên sinh thái. Xác ñịnh kết nối liên 
thông cho các khu vực chức năng ñể ñảm bảo hoạt ñộng ñược liên tục, thuận lợi. 
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- Xác ñịnh nguyên tắc, yêu cầu tổ chức không gian, kiến trúc, cảnh quan ñối với 
từng khu chức năng, trục ñường chính, không gian mở, ñiểm nhấn, khu trung tâm, 
khu bảo tồn (nếu có). Lưu ý, các khu vực có ñộ nhạy cảm cao về môi trường và ñảm 
bảo an ninh quốc phòng, phòng chống cháy nổ. 

- Tổ chức không gian kiến trúc, cảnh quan khu vực Núi Quện phải ñảm bảo 
ñược yếu tố thẩm mỹ, hiện ñại, hài hòa với khu vực xung quanh, phù hợp với các 
quy ñịnh và Quy chuẩn xây dựng hiện hành. Tạo ñược các ñiểm nhấn kiến trúc tại 
các vị trí có tầm nhìn tốt, ñóng góp bộ mặt kiến trúc cho các tuyến ñường chính trong 
khu vực.  

- ðề xuất bố cục không gian kiến trúc cảnh quan theo từng phân khu chức năng 
ñảm bảo sự thống nhất trong không gian tổng thể. Tổ chức không gian các khu vực 
với các giải pháp về mật ñộ xây dựng, hình khối công trình, chiều cao xây dựng, 
không gian mở.  

- Nguyên tắc kiểm soát kiến trúc, cảnh quan: 
+ Nghiên cứu, xác ñịnh các công trình ñiểm nhấn trong không gian khu vực quy 

hoạch theo các hướng, tầm nhìn khác nhau; tầng cao xây dựng công trình cho từng lô 
ñất và cho toàn khu vực; khoảng lùi của công trình trên từng ñường và các nút giao. 

+ Nghiên cứu hình khối, màu sắc, ánh sáng, hình thức kiến trúc chủ ñạo của các 
công trình kiến trúc; hệ thống cây xanh, mặt nước phù hợp với một khu du lịch sinh 
thái xanh, sạch, tiện nghi, thân thiện và an toàn; chỉ giới ñường ñỏ, chỉ giới xây dựng, 
xác ñịnh cốt ñường, cốt vỉa hè, cốt nền công trình, chiều cao khống chế công trình 
trên từng tuyến ñường. 

+ Quy ñịnh về quản lý kiến trúc cảnh quan khu du lịch sinh thái bao gồm quy ñịnh 
chỉ giới ñường ñỏ, chỉ giới xây dựng (có ñộ lùi phù hợp với cảnh quan chung), cốt xây 
dựng nền ñường, cốt xây dựng vỉa hè cho tất cả các tuyến ñường. 

+ Quy ñịnh chiều cao công trình; quy ñịnh hình khối kiến trúc, mặt ñứng, mái, 
mái hiên, ô văng, ban công của các công trình; quy ñịnh màu sắc, ánh sáng, vật liệu 
xây dựng công trình. 

+ Quy ñịnh về công trình tiện ích trong khu du lịch sinh thái, tượng ñài, biển 
quảng cáo, các bảng chỉ dẫn, bảng ký hiệu, cây xanh, sân vườn, hàng rào, lối ñi cho 
người tàn tật, vỉa hè và quy ñịnh kiến trúc bao che các công trình hạ tầng kỹ thuật. 

d) Về quy hoạch sử dụng ñất 
- Ðề xuất quy hoạch sử dụng ñất cho từng khu chức năng theo cơ cấu ñược xác 

ñịnh. Tính toán và xác ñịnh các chỉ tiêu quy hoạch, quy mô sử dụng ñất cho từng 
phân khu.   

- Xác ñịnh các chỉ tiêu sử dụng ñất chính bao gồm quy mô phục vụ, diện tích ñất, 
mật ñộ xây dựng, hệ số sử dụng ñất, tầng cao xây dựng, tỷ lệ cây xanh, diện tích sàn, ...  

- Lập các bảng biểu chỉ tiêu, bảng cân bằng sử dụng ñất và xác ñịnh hệ thống số 
liệu sử dụng ñất.  

- Ðề xuất quy ñịnh quản lý sử dụng ñất nhằm ñảm bảo khai thác hiệu quả ñáp 
ứng ñược cả nhu cầu phát triển trong tương lai. 

ñ) Về quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật: Hệ thống hạ tầng kỹ thuật ñô thị 
ñược bố trí ñến mạng lưới ñường khu vực ñảm bảo ñấu nối ñồng bộ với tổng thể tại 
khu vực nghiên cứu dự án phù hợp quy hoạch liên quan, bao gồm: 
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- Giao thông: 
+ Tổ chức mạng lưới giao thông ñường bộ. Phân loại, phân cấp các tuyến giao 

thông, ñề xuất các giải pháp thiết kế cho giao thông ñảm bảo kết nối với giao thông 
ñối ngoại theo quy hoạch chung. Xác ñịnh vị trí, quy mô, số lượng các công trình 
giao thông. Xác ñịnh mặt cắt, chỉ giới xây dựng, chỉ giới ñường ñỏ. Xác ñịnh chỉ tiêu 
kinh tế kỹ thuật.  

+ Cắm mốc chỉ giới ñường ñỏ: Nội dung và biện pháp thực hiện qua từng giai 
ñoạn và các mốc tọa ñộ cần thiết. 

+ Xác ñịnh khối lượng ñầu tư và khái toán chi phí. 
- Chuẩn bị kỹ thuật: 
+ Xác ñịnh cao ñộ xây dựng ñối với từng khu vực và các trục giao thông chính. 

ðề xuất các giải pháp thiết kế san nền trên cơ sở tôn trọng ñịa hình khu vực Núi Quện 
và hạn chế phá vỡ cảnh quan khu vực ñầm phá.  

+ Phương án thoát nước mưa, xác ñịnh lưu vực, trục thoát nước chính, hướng 
thoát nước chính, kích thước cống chính, vị trí miệng xả. 

+ ðề xuất các giải pháp phòng chống thiên tai, ngập úng, sạt lở,... 
-  Cấp nước:    
+ Xác ñịnh tiêu chuẩn, nhu cầu và nguồn cấp nước; vị trí, quy mô công trình cấp 

nước. Quy hoạch mạng lưới ñường ống cấp nước cho khu vực (hệ thống mạng lưới 
ñường ống truyền tải và phân phối). ðề xuất giải pháp cấp nước chữa cháy cho khu vực. 

+ Xác ñịnh khối lượng ñầu tư và khái toán chi phí. 
-  Cấp ñiện: 
+ Xác ñịnh chỉ tiêu và tiêu chuẩn cấp ñiện, công suất, nguồn cấp, vị trí, quy mô 

các trạm biến áp, các mạng lưới phân phối chính. Xác ñịnh vị trí, quy mô công trình 
ñầu mối và mạng lưới truyền tải, phân phối chính của hệ thống cung cấp năng lượng 
và chiếu sáng. 

+ Tính toán, nghiên cứu giải pháp chiếu sáng. 
+ Xác ñịnh khối lượng ñầu tư và khái toán chi phí. 
- Thông tin liên lạc:    
+ Xác ñịnh nhu cầu và công trình hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ ñộng. 
+ Dự báo các loại hình dịch vụ viễn thông cho khu vực lập quy hoạch trên cơ sở 

ứng dụng công nghệ tiên tiến, ñồng thời có khả năng tương thích với hạ tầng mạng ñã 
có. ðảm bảo thoả mãn tiêu chuẩn kết nối, lắp ñặt và khai thác bảo dưỡng của quốc 
gia và quốc tế. 

+ Xác ñịnh khối lượng ñầu tư và khái toán chi phí. 
- Thoát nước thải và vệ sinh môi trường:  
+ Xác ñịnh chỉ tiêu, dự báo tổng lượng nước thải và chất thải rắn. ðề xuất thiết 

kế mạng lưới thoát nước thải, thu gom chất thải rắn, các giải pháp bảo vệ môi trường. 
+ Xác ñịnh vị trí và quy mô các trạm bơm, trạm xử lý nước thải; ñề xuất công 

nghệ xử lý nước thải. 
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 + Xác ñịnh nguồn tiếp nhận nước thải, kênh tiêu thoát nước chính của toàn bộ 
khu du lịch sinh thái và khu khác, phân lưu vực thoát nước thải. 

+ Dự báo chi tiết nguồn và tổng lượng phát thải các loại chất thải rắn thông 
thường và nguy hại. 

+ Xác ñịnh vị trí, quy mô các trạm trung chuyển, phạm vi thu gom, vận chuyển 
chất thải rắn trong khu vực quy hoạch. 

+ Xây dựng kế hoạch và nguồn lực nhằm thu gom và xử lý triệt ñể chất thải rắn. 
+ ðề xuất giải pháp bảo vệ môi trường, ñảm bảo xây dựng khu du lịch phát triển 

bền vững. 
+ Xác ñịnh khối lượng ñầu tư và khái toán chi phí. 
- Nghĩa trang: 
+ Xác ñịnh quy mô nghĩa trang, phương án di dời nghĩa trang hiện hữu ra khỏi 

phạm vi lập quy hoạch (nếu có).  
+ Xác ñịnh khối lượng ñầu tư và khái toán chi phí. 
e) ðánh giá môi trường chiến lược 
- Xác ñịnh các vấn ñề môi trường chính, những bất cập trong và ngoài khu vực 

lập quy hoạch. 
- Hiện trạng các nguồn ô nhiễm có ảnh hưởng trực tiếp ñến môi trường. 
- Dự báo diễn biến môi trường trong quá trình lập và thực hiện quy hoạch 

phân khu xây dựng khu vực Lộc Bình (Núi Quện); ñề xuất hệ thống các tiêu chí bảo vệ 
môi trường ñể ñưa ra các giải pháp quy hoạch không gian và hạ tầng kỹ thuật tối ưu 
cho khu vực quy hoạch;  

- ðề ra các giải pháp giảm thiểu, khắc phục tác ñộng ñối với dân cư, cảnh quan 
thiên nhiên; không khí, tiếng ồn khi triển khai thực hiện quy hoạch phân khu xây dựng 
khu vực Lộc Bình (Núi Quện); 

 - ðề xuất các biện pháp phòng ngừa và thứ tự ưu tiên thực hiện; ñề xuất các khu 
vực cách ly, bảo vệ môi trường. 

- Lập kế hoạch giám sát môi trường về kỹ thuật, quản lý và quan trắc môi trường. 
f) Về kinh tế xây dựng và phân kỳ ñầu tư 
- Khái quát kinh phí ñầu tư xây dựng các hạng mục công trình, các khu chức 

năng, kiến trúc, cây xanh, hạ tầng kỹ thuật và ñền bù giải phóng mặt bằng. Phân kỳ, 
lựa chọn các dự án ưu tiên ñầu tư, sơ bộ nhu cầu vốn và nguồn lực thực hiện: Luận cứ 
xác ñịnh danh mục các chương trình, dự án ưu tiên ñầu tư theo các giai ñoạn quy hoạch; 
ñề xuất, kiến nghị nguồn lực thực hiện. 

- Phân tích, ñề xuất lộ trình và các giai ñoạn ñầu tư phát triển khu quy hoạch 
theo từng giai ñoạn. Sơ bộ nhu cầu vốn và nguồn lực thực hiện. 

g) Quy ñịnh quản lý theo ñồ án quy hoạch phân khu: ðề xuất quy ñịnh quản lý 
quy hoạch kiến trúc, hoạt ñộng xây dựng phù hợp ñồ án và tuân thủ các quy ñịnh của 
pháp luật có liên quan, làm cơ sở pháp lý cho công tác quản lý ñầu tư xây dựng trên 
ñịa bàn trong phạm vi quy hoạch.  
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9. Hồ sơ sản phẩm và dự toán kinh phí: 
a) Hồ sơ sản phẩm:  

TT Nội dung 
Tỷ lệ 

bản vẽ 

Quy cách 
bản vẽ Hồ sơ 

thu 
nhỏ A3 Màu ðen 

trắng 
A Phần văn bản     
1 Thuyết minh tổng hợp + hồ sơ thu nhỏ  x x x 

2 
Tờ trình ñề nghị phê duyệt ñồ án quy 
hoạch phân khu xây dựng 

 x x x 

3 
Dự thảo quy ñịnh quản lý theo ñồ án 
quy hoạch phân khu xây dựng  

 x x x 

B Phần bản vẽ      

1 
Bản ñồ vị trí và giới hạn khu ñất 1/5.000 

1/10.000 
x  x 

2 
Bản ñồ hiện trạng kiến trúc cảnh quan 
và ñánh giá ñất xây dựng 

1/2000 x  x 

3 
Các bản ñồ hiện trạng hệ thống hạ 
tầng kỹ thuật và bảo vệ môi trường. 

1/2000 x  x 

4 
Bản ñồ quy hoạch tổng mặt bằng sử 
dụng ñất  

1/2000 x  x 

5 
Sơ ñồ tổ chức không gian kiến trúc 
cảnh quan 

1/2000 x  x 

6 
Bản ñồ quy hoạch giao thông và chỉ 
giới ñường ñỏ và chỉ giới xây dựng 

1/2000 x  x 

7 Bản ñồ quy hoạch chuẩn bị kỹ thuật  1/2000 x  x 
8 Bản ñồ quy hoạch hệ thống cấp nước 1/2000 x  x 

9 
Bản ñồ quy hoạch thoát nước thải và 
vệ sinh môi trường 

1/2000 x  x 

10 
Bản ñồ quy hoạch cấp ñiện và chiếu 
sáng 

1/2000 x  x 

11 Bản ñồ quy hoạch thông tin liên lạc 1/2000 x  x 

12 
Bản ñồ tổng hợp ñường dây, ñường 
ống kỹ thuật  

1/2000 x  x 

13 

Các bản vẽ ñịnh hướng, quy ñịnh việc 
kiểm soát về kiến trúc, cảnh quan 
trong khu vực lập quy hoạch phân khu 
xây dựng: Xác ñịnh chỉ tiêu khống 
chế về khoảng lùi, kiến trúc cảnh quan 
dọc các trục ñường chính, khu trung 
tâm; các khu vực không gian mở, các 
công trình ñiểm nhấn cho khu vực 
thiết kế. 

Tỷ lệ 
thích hợp 

x  x 
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TT Nội dung 
Tỷ lệ 

bản vẽ 

Quy cách 
bản vẽ Hồ sơ 

thu 
nhỏ A3 Màu ðen 

trắng 

14 
Các bản vẽ về ñánh giá môi trường 
chiến lược: Hiện trạng và ñánh giá 
môi trường chiến lược.  

Tỷ lệ 
thích hợp 

x  x 

- Số lượng hồ sơ gồm: 10 bộ màu kèm theo ổ ñĩa USB chứa toàn bộ nội dung ñồ 
án quy hoạch. 

- Nội dung và quy cách hồ sơ tuân thủ theo các quy ñịnh tại Nghị ñịnh số 
44/2015/Nð-CP ngày 06 tháng 5 năm 2015 của Chính phủ; Thông tư số 12/2016/TT-
BXD ngày 29 tháng 06 năm 2016 của Bộ Xây dựng. Lưu ý cần thể hiện thêm bản ñồ 
ñịa hình tỷ lệ 1/2000 lồng ghép bản ñồ ñịa chính ñối với các loại bản ñồ sau: Hiện 
trạng kiến trúc cảnh quan và ñánh giá ñất xây dựng; hiện trạng hệ thống hạ tầng kỹ 
thuật; quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng ñất; chỉ giới ñường ñỏ, chỉ giới xây dựng và 
hành lang bảo vệ các tuyến hạ tầng kỹ thuật; quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật và 
môi trường.  

- ðối với việc cập nhật CSDL hiện trạng và ñồ án quy hoạch trên vào cơ sở dữ liệu 
GISHue; Chủ ñầu tư thực hiện các nội dung ñược quy ñịnh tại ðiều 11 của Quyết ñịnh 
số 1422/Qð-UBND ngày 08 tháng 7 năm 2014 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy 
ñịnh thu thập, cập nhật, quản lý, tích hợp, khai thác và sử dụng dữ liệu dùng chung trên 
ñịa bàn tỉnh và các quy ñịnh khác có liên quan (Lưu ý việc bổ sung kinh phí thực hiện 
việc cập nhật ñồ án quy hoạch lên nền Gis Huế). 

b) Dự toán kinh phí: 

Sau khi Nhiệm vụ quy hoạch ñược Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt, Chủ ñầu tư 
lập dự toán thiết kế theo ñịnh mức thiết kế quy hoạch gửi Sở Kế hoạch ðầu tư thẩm 
ñịnh, trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt theo ñúng quy ñịnh. 

c) Nguồn vốn: Vốn ngân sách. 

10. Tiến ñộ thực hiện: 

a) Bắt ñầu: Thực hiện sau khi nhiệm vụ quy hoạch phân khu xây dựng ñược phê 
duyệt. 

b) Thời gian thực hiện: Không quá 09 tháng, kể từ ngày Nhiệm vụ quy hoạch 
ñược phê duyệt. 

11. Tổ chức thực hiện: 

a) Cơ quan phê duyệt: Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế. 

b) Cơ quan thẩm ñịnh: Sở Xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế. 

c) Cơ quan tổ chức lập quy hoạch: Ủy ban nhân dân huyện Phú Lộc. 
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d) ðơn vị tư vấn lập quy hoạch: Theo quy ñịnh Luật ðấu thầu. 

ñ) ðơn vị phản biện: Theo quy ñịnh. 

e) Nội dung khác: Trình Hội ñồng nhân dân tỉnh trước khi phê duyệt ñồ án quy 
hoạch theo quy ñịnh. 

ðiều 2. Tổ chức thực hiện 

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

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

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

 

  CHỦ TỊCH 
 

 
Lê Trường Lưu 
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HỘI ðỒNG NHÂN DÂN  
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

 
Số: 130/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 
Thông qua danh mục công trình, dự án cần thu hồi ñất; cho phép chuyển 
 mục ñích sử dụng ñất trồng lúa, ñất rừng phòng hộ và ñất rừng ñặc dụng  

sang mục ñích khác trên ñịa bàn tỉnh năm 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 ðất ñai 2013 ngày 29 tháng 11 năm 2013; 
Căn cứ Văn bản số 21/VBHN-VPQH ngày 10 tháng 12 năm 2018 của Văn phòng 

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

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

về sửa ñổi, bổ sung một số nghị ñịnh quy ñịnh chi tiết thi hành Luật ðất ñai; 
Xét Tờ trình số 11505/TTr-UBND ngày 30 tháng 11 năm 2021, Tờ trình số 

11795/TTr-UBND ngày 07 tháng 12 năm 2021, Tờ trình số 11880/TTr-UBND ngày 08 
tháng 12 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ñề nghị thông qua danh mục 
công trình, dự án cần thu hồi ñất; chuyển mục ñích sử dụng ñất trồng lúa, ñất rừng 
phòng hộ và ñất rừng ñặc dụng sang mục ñích khác trên ñịa bàn tỉnh năm 2022; Báo cáo 
thẩm tra của Ban kinh tế - ngân sách và ý kiến thảo luận của các ñại biểu Hội ñồng 
nhân dân tỉnh tại kỳ họp. 

QUYẾT NGHỊ: 

ðiều 1. Thông qua danh mục các công trình, dự án cần thu hồi ñất; danh mục 
các công trình, dự án chuyển mục ñích sử dụng ñất trồng lúa, ñất rừng phòng hộ và 
ñất rừng ñặc dụng năm 2022 trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, cụ thể như sau: 

1. Thống nhất danh mục 192 công trình, dự án cần thu hồi ñất. 
(Chi tiết theo Phụ lục I ñính kèm) 

2. Cho phép chuyển mục ñích sử dụng ñất trồng lúa sang sử dụng vào mục ñích 
khác ñể thực hiện 92 công trình, dự án.  

(Chi tiết theo Phụ lục II ñính kèm) 
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3. Tiếp tục thực hiện 264 công trình, dự án cần thu hồi ñất và 193 công trình, 
dự án chuyển mục ñích sử dụng ñất trồng lúa, ñất rừng phòng hộ và ñất rừng ñặc dụng 
sang sử dụng vào mục ñích khác của các năm: năm 2020 và 2021 theo ñúng quy ñịnh 
của Luật ðất ñai.  

(Chi tiết theo Phụ lục III và phụ lục IV ñính kèm) 

ðiều 2. Hủy bỏ 49 công trình, dự án cần thu hồi ñất và 35 công trình, dự án 
chuyển mục ñích sử dụng ñất trồng lúa, ñất rừng phòng hộ, ñất rừng ñặc dụng sang 
mục ñích khác ñến nay chưa triển khai thực hiện. 

(Chi tiết theo Phụ lục V ñính kèm) 

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 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 thứ 3 thông qua ngày 10 tháng 12 năm 2021./. 

  
CHỦ TỊCH 

 
 

Lê Trường Lưu 
 



C
Ô

N
G

 B
Á

O
/S

ố
 7

1
+

7
2
/N

g
ày

 2
7
-1

2
-2

0
2
1

6
1

Phụ lục I 
DANH MỤC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN CẦN THU HỒI ðẤT NĂM 2022 

(Kèm theo Nghị quyết số 130/NQ-HðND ngày 10 tháng 12 năm 2021 của Hội ñồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế) 
 

STT Tên công trình, dự án ðịa ñiểm 
Diện tích 
khoảng 

(ha) 
Căn cứ pháp lý 

I HUYỆN PHONG ðIỀN   17,15   

1 
Nhà sinh hoạt cộng ñồng thôn 
Thanh Hương Tây 

Xã ðiền 
Hương 

0,15 
Quyết ñịnh số 99/Qð-UBND ngày 06/9/2021  của UBND xã ðiền Hương về việc 
phê duyệt báo cáo kinh tế kĩ thuật và kế hoạch lựa chọn nhà thầu ñầu tư xây dựng 
công trình Nhà sinh hoạt cộng ñồng thôn Thanh Hương Tây. 

2 
Mở rộng ñường từ trạm ñiện ñến 
cửa ông Hồ Cho thôn phường Hóp 

Xã Phong 
An 

0,50 
Quyết ñịnh số 278/Qð-UBND ngày 23/8/2021 của UBND xã Phong An về việc phê 
duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật ñầu tư xây dựng công trình Mở rộng ñường từ trạm 
ñiện ñến cửa ông Cho thôn Phường Hóp. 

3 
Quy hoạch và ñầu tư hạ tầng nghĩa 
trang nghĩa ñịa Triều Dương 

Xã Phong 
Hiền 

5,00 

Quyết ñịnh 208/Qð-UBND ngày 30/9/2021 của UBND xã Phong Hiền về việc phê 
duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình Quy hoạch và ñầu tư hạ tầng 
nghĩa trang nghĩa ñịa Triều Dương; 

Công văn 11784/UBND-XD ngày 28/12/2020 của UBND tỉnh về việc nghiên cứu 
ñầu tư Nghĩa trang nhân dân trên ñịa bàn xã Phong Hiền, huyện Phong ðiền; 

Công văn 3893/SXD-PTðT&HTKT ngày 04/12/2020 của Sở Xây dựng về việc kế 
hoạch sử dụng ñất khai thác khoáng sản cát trắng tại xã Phong Hiền (liên quan ñến 
nhu cầu ñất nghĩa trang nghĩa ñịa tại Phong Hiền và ñịa phương lân cận). 

4 

ðường giao thông lâm sinh phục vụ 
phát triển rừng sản xuất, phòng 
chống cháy rừng và phát triển trồng 
cây ăn quả khu vực ðộn Muồng, xã 
Phong Sơn 

Xã Phong 
Sơn 

3,00 

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

Quyết ñịnh số 3274/Qð-UBND ngày 31/8/2021 của UBND huyện Phong ðiền về 
việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật ñầu tư xây dựng công trình ðường giao 
thông lâm sinh phục vụ phát triển rừng sản xuất, phòng chống cháy rừng và phát 
triển trồng cây ăn quả khu vực ðộn Muồng, xã Phong Sơn. 
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STT Tên công trình, dự án ðịa ñiểm 
Diện tích 
khoảng 

(ha) 
Căn cứ pháp lý 

5 

Khu dân cư kết hợp dịch vụ thương 
mại xã Phong Hiền (giai ñoạn 2) 
(Tổng diện tích: 2,65 ha, ñã thực 
hiện 0,99 ha) 

Xã Phong 
Hiền 

1,66 

Quyết ñịnh số 147/Qð-UBND ngày 18/9/2018 của UBND xã Phong Hiền về việc 
phê duyệt chủ trương ñầu tư xây dựng Khu quy hoạch khu dân cư kết hợp dịch vụ 
thương mại xã Phong Hiền, huyện Phong ðiền, tỉnh Thừa Thiên Huế (Giai ñoạn 2: 
Khu X, V, T, Q, S); 
Quyết ñịnh số 3069/Qð-UBND ngày 24/12/2020 của UBND huyện Phong ðiền về 
việc thu hồi ñất ñể giải phóng mặt bằng xây dựng công trình Khu dân cư kết hợp 
dịch vụ thương mại Phong Hiền (Giai ñoạn 2) huyện Phong ðiền, tỉnh Thừa Thiên 
Huế (ðợt 1); 
Quyết ñịnh số 3070/Qð-UBND ngày 24/12/2020 của UBND huyện Phong ðiền về 
việc phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ và tái ñịnh cư khi nhà nước thu hồi ñất 
ñể giải phóng mặt bằng xây dựng công trình Khu dân cư kết hợp dịch vụ thương mại 
Phong Hiền (Giai ñoạn 2) huyện Phong ðiền, tỉnh Thừa Thiên Huế (ðợt 1), 

6 

Hạ tầng kỹ thuật khu tái ñịnh cư dự 
án ñầu tư xây dựng và khai thác mỏ 
quặng sắt Laterit tại xã Phong Mỹ, 
huyện Phong ðiền 

Xã Phong 
Mỹ 

0,78 

Quyết ñịnh số 3549/Qð-UBND ngày 24/9/2021 của UBND huyện Phong ðiền về 
việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật ñầu tư xây dựng công trình Hạ tầng kỹ 
thuật khu tái ñịnh cư dự án ñầu tư xây dựng và khai thác mỏ quặng sắt Laterit tại xã 
Phong Mỹ, huyện Phong ðiền, tỉnh Thừa Thiên Huế. 

7 
Chỉnh trang ñường liên xã ñoạn qua 
xã ðiền Lộc (Phần bổ sung) 

Xã ðiền 
Lộc 

0,35 
Quyết ñịnh số 1986/Qð-UBND ngày 25/5/2021 của Ủy ban nhân dân huyện Phong 
ðiền về việc phê duyệt dự án ñầu tư Chỉnh trang ñường liên xã ñoạn qua xã ðiền 
Lộc (Phần bổ sung). 

8 

Cải tạo ñiểm tiềm ẩn mất an toàn 
giao thông Quốc lộ 49B ñoạn từ Km 
0+774 ñến Km 0+827 thuộc ñịa bàn 
thôn Phước Phú, xã Phong Hòa 

Xã Phong 
Hoà 

0,03 

Quyết ñịnh số 3307/Qð-UBND ngày 01/9/2021 của UBND huyện Phong ðiền về 
việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật ñầu tư xây dựng công trình Cải tạo ñiểm 
tiềm ẩn mất an toàn giao thông Quốc lộ 49B ñoạn từ Km 0+774 ñến Km 0+827 
thuộc ñịa bàn thôn Phước Phú, xã Phong Hòa, huyện Phong ðiền, tỉnh Thừa Thiên Huế. 

9 

ðường vào nhà máy chế biến bột cát 
thạch anh ít sắt chất lượng cao 
huyện Phong ðiền (Tổng diện tích: 
2,8 ha, ñã thực hiện 2,3 ha) 

Xã Phong 
Hiền 

0,50 

Nghị quyết số 111/NQ-HðND ngày 14/10/2021 của HðND tỉnh về việc giao kế 
hoạch ñầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai ñoạn 2021-2025; 
Thông báo số 291/TB-UBND ngày 22/10/2018 của UBND tỉnh về việc Kết luận của 
ñồng chí Nguyễn Văn Phương - Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi họp nghe báo cáo 
tiến ñộ dự án Nhà máy chế biến cát, bột thạch anh ít sắt chất lượng cao tại huyện 
Phong ðiền; Kế hoạch vốn ñã bố trí: Nguồn vốn của Công ty TNHH Premium 
Silica Huế ñã có; 
Thông báo số 91/TB-UBND ngày 18/4/2019 của UBND huyện Phong ðiền về 
thông báo thu hồi ñất ñể giải phóng mặt bằng thực hiện dự án ñầu tư ðường vào nhà 
máy chế biến bột cát thạch anh ít sắt chất lượng cao huyện Phong ðiền. 
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STT Tên công trình, dự án ðịa ñiểm 
Diện tích 
khoảng 

(ha) 
Căn cứ pháp lý 

10 Sân vận ñộng  
Xã Phong 

Bình  
1,40 

Quyết ñịnh số 312/Qð-UBND ngày 27/9/2021 của UBND xã Phong Bình về việc 
phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật và kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công 
trình sân vận ñộng xã Phong Bình; 

Quyết ñịnh số 2428/Qð-UBND ngày 05/7/2021 của UBND huyện Phong ðiền về 
việc bổ sung kinh phí xây dựng công trình sân vận ñộng xã Phong Bình. 

11 
ðường vào khu sản xuất Khe Thai, 
xã Phong Sơn 

Xã Phong 
Sơn 

0,43 

Quyết ñịnh số 2983/Qð-UBND ngày 30/10/2019 của UBND huyện Phong ðiền về 
việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật ñầu tư xây dựng công trình ðường vào 
khu sản xuất Khe Thai; 

Thông báo số 2850/Qð-UBND ngày 06/8/2021 của UBND huyện Phong ðiền về 
việc bổ sung vốn ñầu tư XDCB, vốn sự nghiệp kinh tế năm 2021. 

12 
ðường nối từ ñường cứu hộ, cứu 
nạn thị trấn Phong ðiền ñi thôn La 
Vần, xã Phong Hiền 

Xã Phong 
Hiền 

1,60 

Quyết ñịnh số 171/Qð-UBND ngày 13/8/2021 của UBND xã Phong Hiền về việc 
phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu ñầu tư xây dựng 
công trình ðường nối từ ñường cứu hộ, cứu nạn thị trấn Phong ðiền ñi thôn La Vần, 
xã Phong Hiền; 

Quyết ñịnh số 2430/Qð-UBND ngày 05/7/2021 của UBND huyện Phong ðiền về 
việc bổ sung kinh phí xây dựng công trình ðường nối từ ñường cứu hộ, cứu nạn thị 
trấn Phong ðiền ñi thôn La Vần, xã Phong Hiền. 

13 
ðường giao thông liên thôn kết hợp 
phát triển sản xuất Thanh Hương 
Tây - Thanh Hương ðông 

Xã ðiền 
Hương 

0,85 
Quyết ñịnh số 4745/Qð-UBND ngày 11/11/2021 của UBND huyện Phong ðiền về 
việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật công trình ðường giao thông liên thôn kết 
hợp phát triển sản xuất Thanh Hương Tây - Thanh Hương ðông. 

14 

Công trình công viên cây xanh Phố 
ñi bộ cửa ngõ phía bắc (xã Phong 
Thu, khu vực giáp ranh huyện Hải 
Lăng)  

Xã Phong 
Thu 

0,30 
Quyết ñịnh số 4186/Qð-UBND ngày 29/10/2021 của UBND huyện Phong ðiền về 
việc phê duyệt chủ trương ñầu tư xây dựng công trình Công trình công viên cây 
xanh Phố ñi bộ cửa ngõ phía bắc (xã Phong Thu, khu vực giáp ranh huyện Hải Lăng). 

15 Khu dân cư Nhất Tây - giai ñoạn 1 
Xã ðiền 

Lộc 
0,60 

Quyết ñịnh số 299/Qð-UBND ngày 12/11/2021 của UBND xã ðiền Lộc về việc 
phê duyệt báo cáo kinh tế kĩ thuật xây dựng công trình Khu dân cư Nhất Tây - giai 
ñoạn 1. 
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STT Tên công trình, dự án ðịa ñiểm 
Diện tích 
khoảng 

(ha) 
Căn cứ pháp lý 

II HUYỆN QUẢNG ðIỀN   20,25   

1 
Khu cải táng mới phía Nam UBND 
xã Quảng An 

Xã Quảng 
An 

0,45 

Quyết ñịnh số 271/Qð-UBND ngày 29/07/2021 của UBND xã Quảng An về việc 
phê duyệt dự án ñầu tư xây dựng công trình: Khu quy hoạch cải táng mới phía Nam 
UBND xã Quảng An; 
Nghị quyết số 14/NQ-HðND ngày 16/07/2021 của HðND xã Quảng An về việc 
thống nhất chủ trương lập Quy hoạch Tổng mặt bằng dự án Hạ tầng Kỹ thuật Khu 
cải táng mới phía Nam UBND xã Quảng An. 

2 
Xây dựng nhà văn hóa và khu thể 
thao thôn 3 

Xã Quảng 
Công 

0,10 
Quyết ñịnh số 13/Qð-UBND ngày 20/04/2021 của UBND xã Quảng Công về việc 
phê duyệt dự án ñầu tư xây dựng công trình: Nhà văn hóa và khu thể thao thôn 3. 

3 
ðường vành ñai bảo vệ rừng xã 
Quảng Ngạn (ðường vào nghĩa 
trang thôn 1,2,3) 

Xã Quảng 
Ngạn 

1,50 
Quyết ñịnh số 146/Qð-UBND ngày 15/08/2021 của UBND xã Quảng Ngạn về việc 
phê duyệt dự án ñầu tư xây dựng công trình: ðường vành ñai bảo vệ rừng xã Quảng 
Ngạn (ðường vào nghĩa trang thôn 1,2,3). 

4 Xây dựng nhà văn hóa thôn 2 
Xã Quảng 

Ngạn 
0,20 

Quyết ñịnh số 145/Qð-UBND ngày 15/08/2021 của UBND xã Quảng Ngạn về việc 
phê duyệt dự án ñầu tư xây dựng công trình: Nhà văn hóa thôn 2. 

5 
Khu nghĩa trang cải táng xã Quảng 
Thành 

Xã Quảng 
Thành 

1,80 
Quyết ñịnh số 191/Qð-UBND ngày 17/09/2021 của UBND xã Quảng Thành về 
việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật và kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: 
Quy hoạch khu nghĩa trang cải táng xã Quảng Thành. 

6 
Nâng cấp, sửa chữa trạm bơm Phong 
Sơn, ðông Vinh, Chương - Bình, 
Vinh Phú 

Xã Quảng 
Vinh 

0,30 

Quyết ñịnh số 2408/Qð-UBND ngày 17/10/2017 của UBND tỉnh về việc phê duyệt 
dự án ñầu tư Nâng cấp, sửa chữa trạm bơm Phong Sơn, ðông Vinh, Chương - Bình, 
Vinh Phú thuộc huyện Quảng ðiền, Phong ðiền. 
Nghị quyết số 112/NQ-HðND ngày 14/10/2021 của HðND tỉnh về việc cho ý kiến 
kế hoạch ñầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2022; 
Nghị quyết số 111/NQ-HðND ngày 14/10/2021 của HðND tỉnh về việc giao kế 
hoạch ñầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai ñoạn 2021-2025 tỉnh 
Thừa Thiên Huế. 

7 

Nạo vét và gia cố các thủy ñạo sau 
cống thoát lũ kết hợp giao thông 
(cống An Xuân, Hà ðồ, Mai Dương, 
Bàu Bang, Bạch ðằng , Bàu Sau và 
Quán Cửa) 

Huyện 
Quảng 
ðiền 

6,00 

Nghị quyết số 135/NQ-HðND ngày 13/11/2020 của HðND tỉnh về việc phê duyệt 
chủ trương ñầu tư dự án Nạo vét và gia cố các thủy ñạo sau cống thoát lũ kết hợp 
giao thông (cống An Xuân, Hà ðồ, Mai Dương, Bàu Bang, Bạch ðằng , Bàu Sau và 
Quán Cửa); 
Nghị quyết số 111/NQ-HðND ngày 14/10/2021 của HðND tỉnh về việc giao kế 
hoạch ñầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai ñoạn 2021-2025 tỉnh 
Thừa Thiên Huế. 
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STT Tên công trình, dự án ðịa ñiểm 
Diện tích 
khoảng 

(ha) 
Căn cứ pháp lý 

8 
Hệ thống trạm bơm (Vụng Trẹn, xã 
Quảng Vinh; Xuân Tùy, Pheo, xã 
Quảng An), huyện Quảng ðiền 

Huyện 
Quảng 
ðiền 

4,10 

Quyết ñịnh số 201/Qð-UBND ngày 25/01/2021 của UBND tỉnh về việc phê duyệt 
chủ trương ñầu tư dự án Hệ thống trạm bơm (Vụng Trẹn, xã Quảng Vinh; Xuân 
Tùy, Pheo, xã Quảng An), huyện Quảng ðiền; 
Nghị quyết số 111/NQ-HðND ngày 14/10/2021 của HðND tỉnh về việc giao kế 
hoạch ñầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai ñoạn 2021-2025 tỉnh 
Thừa Thiên Huế. 

9 
Nạo vét, kè gia cố hói An Xuân và 
hói Kim ðôi, huyện Quảng ðiền 

Huyện 
Quảng 
ðiền 

5,80 

Quyết ñịnh số 205/Qð-UBND ngày 25/01/2021 của UBND tỉnh về việc phê duyệt 
chủ trương ñầu tư dự án Nạo vét, kè gia cố hói An Xuân và hói Kim ðôi, huyện 
Quảng ðiền; 
Nghị quyết số 111/NQ-HðND ngày 14/10/2021 của HðND tỉnh Thừa Thiên  Huế 
về việc giao kế hoạch ñầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai ñoạn 
2021-2025 tỉnh Thừa Thiên Huế. 

III THỊ XÃ HƯƠNG TRÀ   47,11   

1 
ðường 19/5 (ñoạn từ QL1A ñến cầu 
ông Ân), (ñoạn từ Km0+875 – 
Km0+985) (phần còn lại) 

Phường 
Hương 
Xuân 

0,23 

Nghị quyết số 111/NQ-HðND ngày 14/10/2021 của HðND tỉnh về việc giao kế 
hoạch ñầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai ñoạn 2021-2025 tỉnh 
Thừa Thiên Huế; 
Nghị quyết số 112/NQ-HðND ngày 14/10/2021 của HðND tỉnh về việc cho ý kiến 
kế hoạch ñầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2022; 
Quyết ñịnh số 2458/Qð-UBND ngày 14/10/2016 của UBND tỉnh về việc phê duyệt 
dự án ðường 19/5 (ñoạn từ QL1A ñến cầu ông Ân), thị xã Hương Trà;  
Báo cáo số 3700/BC-UBND ngày 11/10/2021 của UBND thị xã Hương Trà về việc 
giải trình tiếp tục ñăng ký danh mục công trình, dự án có sử dụng ñất năm 2022 ñối 
với dự án ðường 19/5 (ñoạn từ QL1A ñến cầu ông Ân), thị xã Hương Trà; 
Thông báo số 4333/TB-SKHðT ngày 31/12/2020 của Sở Kế hoạch và ðầu tư về 
việc giao kế hoạch kế hoạch ñầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2021 nguồn vốn: 
ngân sách tỉnh quản lý. 

2 
Nâng cấp, mở rộng ñường cứu nạn 
nối ñường Khe Trái và ñường 
Nguyên Hồng 

Phường 
Hương 

Vân 
0,27 

Quyết ñịnh số 1083/Qð-UBND ngày 02/8/2021 của UBND thị xã Hương Trà về 
việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật dự án Nâng cấp, mở rộng ñường cứu nạn 
nối ñường Khe Trái và ñường Nguyên Hồng, phường Hương Vân; 
Quyết ñịnh số 1143/Qð-UBND ngày 16/8/2021 của UBND thị xã Hương Trà về 
việc phân bổ kinh phí hỗ trợ khôi phục các vùng bị ảnh hưởng ở nơi có hoạt ñộng 
khai thác khoáng sản (lần 2). 
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STT Tên công trình, dự án ðịa ñiểm 
Diện tích 
khoảng 

(ha) 
Căn cứ pháp lý 

3 
ðường ngang nối xóm mới TDP 
Thanh Lương 3, phường Hương 
Xuân 

Phường 
Hương 
Xuân 

0,16 

Quyết ñịnh số 1097/Qð-UBND ngày 04/8/2021 của UBND thị xã Hương Trà về 
việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật dự án ðường ngang nối xóm mới tổ dân phố 
Thanh Lương 3, phường Hương Xuân; 

Quyết ñịnh số 1143/Qð-UBND ngày 16/8/2021 của UBND thị xã Hương Trà về 
việc phân bổ kinh phí hỗ trợ khôi phục các vùng bị ảnh hưởng ở nơi có hoạt ñộng 
khai thác khoáng sản (lần 2). 

4 

ðường ngoài hàng rào khu công 
nghiệp Tứ Hạ (ñoạn nối ðT16 ñến 
ñường tránh Huế), thị xã Hương Trà 
(phần mở rộng) 

Phường 
Hương 

Văn 
3,78 

Quyết ñịnh số 1658/Qð-UBND ngày 09/7/2021 của UBND tỉnh về việc phê duyệt 
ñiều chỉnh chủ trương ñầu tư công trình ðường ngoài hàng rào khu công nghiệp 
Tứ Hạ (ñoạn nối ðT16 ñến ñường tránh Huế). 

5 
Nâng cấp, mở rộng ñường xóm Bún 
(ñiểm ñầu Trần Văn Trà - ñiểm cuối 
ñường Khe Trái)- 420 m 

Phường 
Hương 

Vân 
0,26 

Nghị quyết số 34/NQ-HðND ngày 28/7/2021 của HðND thị xã Hương Trà về việc 
phê duyệt chủ trương ñầu tư dự án Nâng cấp, mở rộng ñường xóm Bún, phường 
Hương Vân. 

Quyết ñịnh số 1493/Qð-UBND ngày 15/11/2021 của UBND thị xã Hương Trà về 
việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật dự án Nâng cấp, mở rộng ñường xóm Bún, 
phường Hương Vân. 

6  Trường Mầm non Hồng Tiến  
Xã Bình 

Tiến 
0,30 

Nghị quyết số 53/NQ-HðND ngày 05/11/2021 của HðND thị xã Hương Trà về chủ 
trương ñầu tư dự án Trường mầm non Hồng Tiến Hạng mục: Nhà hiệu bộ và 02 
phòng học; 

Nghị quyết số 41/NQ-HðND ngày 30/9/2021 của HðND thị xã Hương Trà về dự 
kiến kế hoạch ñầu tư công năm 2022 thị xã Hương Trà. (Trong ñó bố trí 2 tỷ ñối với 
công trình trường mầm non Hồng Tiến trong năm 2022). 

Nghị quyết số 43/NQ-HðND ngày 30/9/2021 của HðND thị xã Hương Trà về việc 
bổ sung Kế hoạch ñầu tư công năm 2021. 

7 
Nâng cấp, mở rộng ñường Phan Kế 
Toại, phường Hương Chữ  

Phường 
Hương 

Chữ 
1,72 

Nghị quyết số 45/NQ-HðND ngày 30/9/2021 của HðND thị xã Hương Trà về phê 
duyệt chủ trương ñầu tư dự án Nâng cấp, mở rộng ñường Phan Kế Toại phường 
Hương Chữ, thị xã Hương Trà; 

Nghị quyết số 43/NQ-HðND ngày 30/9/2021 của HðND thị xã Hương Trà về việc 
bổ sung Kế hoạch ñầu tư công năm 2021. 
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STT Tên công trình, dự án ðịa ñiểm 
Diện tích 
khoảng 

(ha) 
Căn cứ pháp lý 

8 
Quảng trường, nhà văn hoá Trung 
tâm thị xã 

Phường 
Hương 

Văn 
3,20 

Quyết ñịnh số 79/Qð-UBND ngày 12/01/2021 của UBND tỉnh về việc phê duyệt 
chủ trương ñầu tư dự án Quảng trường, nhà văn hóa trung tâm thị xã Hương Trà; 
Nghị quyết số 41/NQ-HðND ngày 30/9/2021 của HðND thị xã Hương Trà về dự 
kiến kế hoạch ñầu tư công năm 2022 thị xã Hương Trà; (Trong ñó bố trí 3,5 tỷ ñối 
với dự án Quảng trường, nhà văn hóa trung tâm thị xã Hương Trà trong năm 2022). 
Nghị quyết số 43/NQ-HðND ngày 30/9/2021 của HðND thị xã Hương Trà về việc 
bổ sung Kế hoạch ñầu tư công năm 2021. 

9 
Nâng cấp mở rộng ñường Tôn Thất 
Bách (từ Tứ Hạ - cổng làng Lai 
Thành, Hương Vân) 

Phường Tứ 
Hạ 

Phường 
Hương 

Vân 

1,40 

Nghị quyết số 48/NQ-HðND ngày 30/9/2021 của HðND thị xã Hương Trà về việc 
phê duyệt chủ trương ñầu tư dự án Nâng cấp, mở rộng ñường Tôn Thất Bách (từ 
Tứ Hạ ñến cổng làng Lai Thành, Hương Vân); 
Nghị quyết số 43/NQ-HðND ngày 30/9/2021 của HðND thị xã Hương Trà về việc 
bổ sung Kế hoạch ñầu tư công năm 2021. 

10 
Nâng cấp, mở rộng ñường trục 
chính thôn Bình Dương (ñiểm ñầu 
giao TL16- cầu hiện trạng) 

Xã Hương 
Bình 

0,50 

Nghị quyết số 51/NQ-HðND ngày 05/11/2021 của HðND thị xã Hương Trà về chủ 
trương ñầu tư dự án Nâng cấp, mở rộng ñường trục chính thôn Bình Dương, xã 
Hương Bình; 
Nghị quyết số 41/NQ-HðND ngày 30/9/2021 của HðND thị xã Hương Trà về dự 
kiến kế hoạch ñầu tư công năm 2022 thị xã Hương Trà. (Trong ñó bố trí 2.5 tỷ ñối 
với dự án Nâng cấp, mở rộng ñường trục chính thôn Bình Dương, xã Hương Bình 
trong năm 2022). 

11 
Nâng cấp, mở rộng ñường Quê Chữ 
- Giáp Thượng 

Phường 
Hương 

Chữ 
0,15 

Quyết ñịnh số 1424/Qð-UBND ngày 26/10/2021 của UBND thị xã Hương Trà về 
việc phê duyệt chủ trương ñầu tư dự án Nâng cấp, mở rộng ñường Quê Chữ-Giáp 
Thượng, phường Hương Chữ; 
Nghị quyết số 41/NQ-HðND ngày 30/9/2021 của HðND thị xã Hương Trà về dự 
kiến kế hoạch ñầu tư công năm 2022 thị xã Hương Trà. (Trong ñó bố trí 2.0 tỷ ñối 
với dự án Nâng cấp, mở rộng ñường Quê Chữ-Giáp Thượng, phường Hương Chữ 
trong năm 2022). 

12 Nâng cấp mở rộng ñường Quê Chữ  
Phường 
Hương 

Chữ 
0,61 

Nghị quyết số 46/NQ-HðND ngày 30/9/2021 của HðND thị xã Hương Trà về phê 
duyệt chủ trương ñầu tư dự án Nâng cấp, mở rộng ñường Quê Chữ, phường Hương 
Chữ, thị xã Hương Trà. 
Nghị quyết số 43/NQ-HðND ngày 30/9/2021 của HðND thị xã Hương Trà về việc 
bổ sung Kế hoạch ñầu tư công năm 2021. 
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STT Tên công trình, dự án ðịa ñiểm 
Diện tích 
khoảng 

(ha) 
Căn cứ pháp lý 

13 
Xây dựng cầu ông Ân, thị xã Hương 
Trà 

Phường 
Hương 
Xuân 

0,20 

Nghị quyết số 57/NQ-HðND ngày 05/11/2021 của HðND thị xã Hương Trà về chủ 
trương ñầu tư dự án Xây dựng Cầu ông Ân, phường Hương Xuân; 
Nghị quyết số 41/NQ-HðND ngày 30/9/2021 của HðND thị xã Hương Trà về dự 
kiến kế hoạch ñầu tư công năm 2022 thị xã Hương Trà. (Trong ñó bố trí 3.5 tỷ ñối 
với dự án Xây dựng Cầu ông Ân, phường Hương Xuân trong năm 2022). 

14 Hạ tầng khu dân cư TDP Giáp Tư 
Phường 
Hương 

Văn 
2,13 

Quyết ñịnh số 1516/Qð-UBND ngày 18/11/2021 của UBND thị xã Hương Trà về 
việc phê duyệt chủ trương ñầu tư Hạ tầng khu dân cư TDP Giáp Tư, phường Hương 
Văn, thị xã Hương Trà (giai ñoạn 1); 
Quyết ñịnh số 1176/Qð-UBND ngày 24/8/2021 của UBND thị xã Hương Trà về 
việc phê duyệt thiết kế tổng mặt bằng dự án Hạ tầng khu dân cư TDP Giáp Tư, 
phường Hương Văn, thị xã Hương Trà. 

15 
Dự án Cụm công nghiệp Bình 
Thành 

Xã Bình 
Thành 

32,00 

Quyết ñịnh số 3155/Qð-UBND ngày 15/12/2020 của UBND tỉnh về việc bổ sung 
cụm công nghiệp Bình Thành vào Quy hoạch tổng thể cụm công nghiệp tỉnh Thừa 
Thiên Huế ñến năm 2015, ñịnh hướng ñến năm 2020; 
Quyết ñịnh số 468/Qð-UBND ngày 10/4/2020 của UBND thị xã Hương Trà về việc 
phê duyệt ñiều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung xây dựng nông thôn mới xã Bình 
Thành. 

16 
Nâng cấp, sửa chữa các Trạm bơm 
chống hạn Tây Nam Hương Trà 

Phường 
Hương 

Chữ 
0,20 

Nghị quyết số 111/NQ-HðND ngày 14/10/2021 của HðND tỉnh về việc giao kế 
hoạch ñầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai ñoạn 2021-2025 tỉnh 
Thừa Thiên Huế; 
Nghị quyết số 112/NQ-HðND ngày 14/10/2021 của HðND tỉnh về việc cho ý kiến 
kế hoạch ñầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2022; 
Nghị quyết số 109/NQ-HðND ngày 14/10/2021 của HðND tỉnh về việc ñiều chỉnh 
kế hoạch ñầu tư vốn ngân sách nhà nước nguồn ngân sách ñịa phương năm 2021; 

IV THÀNH PHỐ HUẾ   293,03   

1 Nâng cấp mở rộng ñường Tam Thai 

Phường 
Trường 
An, An 

Tây, Thủy 
Xuân 

5,85 
Nghị quyết số 05/NQ-HðND ngày 16/4/2021 của UBND thành phố về việc thống 
nhất danh mục dự kiến khởi công năm 2022 và các năm tiếp theo thuộc dự kiến 
danh mục kế hoạch ñầu tư công trung hạn giai ñoạn 2021 - 2025 
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STT Tên công trình, dự án ðịa ñiểm 
Diện tích 
khoảng 

(ha) 
Căn cứ pháp lý 

2 
Xử lý các ñiểm thường xuyên ngập 
lụt ñoạn Km20+400- Km21+100, 
Quốc lộ 49 tỉnh Thừa Thiên Huế 

Xã Thủy 
Bằng 

0,37 

Quyết ñịnh số 1487/Qð-CQLðBII ngày 01/11/2021 của Cục Quản lý ñường bộ II 
về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật ñầu tư xây dựng công trình Xử lý các 
ñiểm thường xuyên ngập lụt ñoạn Km20+400- Km21+100, Quốc lộ 49 tỉnh Thừa 
Thiên Huế ; 
Công văn số 10307/UBND-GT ngày 30/10/2021 của UBND tỉnh về việc cam kết 
giải phóng mặt bằng ñảm bảo tiến ñộ thi công công dự án xử lý các ñiểm thường 
xuyên ngập lụt ñoạn Km20+400-Km21+100, Quốc lộ 49 tỉnh Thừa Thiên Huế.  

3 

ðường vào lăng Trường Phong 
(chúa Nguyễn Phúc Chu) kết hợp 
trồng cây xanh trước lăng vua Gia 
Long 

Xã Hương 
Thọ 

25,52 

Công văn số 4298/UBND-XD  ngày 20/7/2021 của UBND thành phố về việc triển 
khai thực hiện Thông báo số 281/TB-UBND ngày 30/6/2021 của UBND tỉnh; 
Nghị quyết số 38/NQ-HðND ngày 11/10/2021 của HðND thành phố về việc Thống 
nhất bổ sung dự kiến danh mục kế hoạch ñầu tư công trung hạn giai ñoạn 2021-2025 
và giao UBND thành phố Huế quyết ñịnh chủ trương ñầu tư dự án. 

4 

ðầu tư Bảo tồn, tu bổ và tôn tạo hệ 
thống kinh thành Huế (di dời dân cư 
tại khu vực I di tích kinh thành Huế 
khu vực Thượng Thành) 
( Tổng quy mô công trình là 17,87 
ha) 

 Phường 
ðông Ba, 

Thuận Lộc, 
Thuận 

Hòa, Tây 
Lộc 

0,25 

Văn bản số 222/TTg-CN ngày 24/2/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc ñiều 
chỉnh, bổ sung và áp dụng Khung chính sách về bồi thường, hỗ trợ và tái ñịnh cư 
thực hiện di dời dân cư, giải phóng mặt bằng tại khu vực I hệ thống kinh thành Huế; 
Nghị quyết 159/NQ-HðND ngày 07/12/2020 của HðND tỉnh về việc cho ý kiến 
ñiều chỉnh ðề án di dời dân cư, giải phóng mặt bằng khu vực 1 di tích Kinh thành 
Huế; 
Quyết ñịnh 370/Qð-UBND ngày 13/2/2019 của UBND tỉnh về việc phê duyệt ñề án 
di dời dân cư, giải phóng mặt bằng khu vực I di tích Kinh thành Huế thuộc quần thể 
di tích Cố ñô Huế; 
Thông báo số 310/TB-UBND ngày 29/8/2019 của UBND tỉnh về Kết luận của Chủ 
tịch UBND tỉnh tại cuộc họp nghe báo cáo tiến ñộ ñầu tư các khu tái ñịnh cư; bồi 
thường, giải phóng mặt bằng, di dời dân cư khu vực di tích Kinh thành Huế. 
(ðã GPMB xong phần diện tích 17,62 ha; tiếp tục thực thực hiện GPMB phần diện 
tích 0,25 ha còn lại). 
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STT Tên công trình, dự án ðịa ñiểm 
Diện tích 
khoảng 

(ha) 
Căn cứ pháp lý 

5 

Dự án ðầu tư Bảo tồn, tu bổ và tôn 
tạo hệ thống Kinh thành Huế. Trong 
ñó:  
- Khu vực Eo Bầu: 5,5 ha; 
- Khu vực Hộ thành hào và Tuyến 
phòng lộ: 5,6 ha 
(Tổng quy mô dự án ban ñầu là 
27,60 ha. Trong ñó: 
- Khu vực Eo Bầu: 11,0 ha; 
- Khu vực Hộ thành hào và Tuyến 
phòng lộ: 16,6 ha) 

Phường 
Thuận Lộc,  

Thuận 
Hòa, Tây 

Lộc, ðông 
Ba 

11,10 

Văn bản số 222/TTg-CN ngày 24/2/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc ñiều 
chỉnh, bổ sung và áp dụng Khung chính sách về bồi thường, hỗ trợ và tái ñịnh cư 
thực hiện di dời dân cư, giải phóng mặt bằng tại khu vực I hệ thống kinh thành Huế; 
Nghị quyết 159/NQ-HðND ngày 07/12/2020 của HðND tỉnh về việc cho ý kiến 
ñiều chỉnh ðề án di dời dân cư, giải phóng mặt bằng khu vực 1 di tích Kinh thành Huế; 
Quyết ñịnh số 370/Qð-UBND ngày 13/2/2019 của UBND tỉnh về việc phê duyệt ñề 
án di dời dân cư, giải phóng mặt bằng khu vực I di tích Kinh thành Huế thuộc quần 
thể di tích Cố ñô Huế; 

Thông báo số 310/TB-UBND ngày 29/8/2019 của UBND tỉnh về Kết luận của Chủ 
tịch UBND tỉnh tại cuộc họp nghe báo cáo tiến ñộ ñầu tư các khu tái ñịnh cư; bồi 
thường, giải phóng mặt bằng, di dời dân cư khu vực di tích Kinh thành Huế. 
ðã GPMB phần diện tích 16,5 ha ở khu vực Eo Bầu, hộ thành hào và Tuyến phòng 
lộ;  phần diện tích 11,1 ha chưa bàn giao mặt bằng.  

6 
Dự án ñền bù giải phóng mặt bằng 
của ðại học Huế 

Phường  
An Cựu, 
 An Tây 

13,15 
Quyết ñịnh số 1443/Qð-BGDðT ngày 2/6/2020 của Bộ giáo dục về việc phê duyệt 
Dự án ñền bù giải phóng mặt bằng của ðại học Huế; 

7 
Dự án ñường Nguyễn Hoàng và cầu 
Vượt sông Hương 

Phường 
Kim Long, 

phường 
Hương 
Long, 

phường 
Phường 

ðúc 

3,58 

Nghị quyết số 110/NQ-HðND ngày 14/10/2021 của HðND tỉnh về việc bổ sung 
vốn từ nguồn tăng thu năm 2021 ñể ñẩy nhanh tiến ñộ thực hiện các dự án quan trọng; 
Nghị quyết số 60/NQ-HðND ngày 16/07/2021 của HðND tỉnh về ñiều chỉnh chủ 
trương ñầu tư Dự án ñường Nguyễn Hoàng và cầu Vượt sông Hương; 
Thông báo số 3852/TB-SKHðT ngày 28/10/2021 của Sở Kế hoạch và ðầu tư về 
việc giao bổ sung kế hoạch ñầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2021 nguồn vốn: 
nguồn vượt thu tiền sử dụng ñất năm 2021; 

Thông báo số 528/TB-UBND ngày 9/11/2021 của UBND tỉnh Kết luận của Chủ tịch 
UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương tại cuộc họp nghe báo cáo công tác chuẩn bị ñầu 
tư các Dự án Cầu Nguyễn Hoàng và Cầu Thuận An, thành phố Huế; 

Nghị quyết số 170/NQ-HðND ngày 23/12/2020 của HðND tỉnh về phê duyệt chủ 
trương ñầu tư Dự án ñường Nguyễn Hoàng và cầu Vượt sông Hương. 
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STT Tên công trình, dự án ðịa ñiểm 
Diện tích 
khoảng 

(ha) 
Căn cứ pháp lý 

8 
Chỉnh trang mở rộng nút giao Trần 
Phú - ðặng Huy Trứ - ðoàn Hữu 
Trưng 

Phường 
Phước 
Vĩnh 

0,76 

Thông báo số 4143/TB-SKHðT ngày 11/11/2021 của Sở Kế hoạch và ðầu tư về 
việc giao kế hoạch ñầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2021 (các dự án chuẩn bị 
ñầu tư), nguồn vốn: ngân sách tỉnh quản lý; 

Nghị quyết 111/NQ- HðND ngày 14/10/2021 của HðND tỉnh về việc giao kế hoạch 
ñầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai ñoạn 2021-2025 tỉnh Thừa Thiên Huế; 
Quyết ñịnh số 2465/Qð-UBND ngày 30/10/2015 của UBND tỉnh về việc phê duyệt 
dự án ñầu tư dự án xây dựng Chỉnh trang mở rộng nút giao Trần Phú - ðặng Huy 
Trứ - ðoàn Hữu Trưng 

9 Khu tái ñịnh cư Phú Hiệp giai ñoạn 2 
Phường 
Gia Hội 

0,03 

Quyết ñịnh số 4739/Qð-UBND ngày 02/10/2018 của UBND Thành phố về việc phê 
duyệt ñiều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết khu tái ñịnh cư Phú Hiệp giai ñoạn 2, 
phục vụ giải tỏa chỉnh trang bờ sông Hương, phường Phú Cát từ cầu Gia Hội ñến 
ñường Nguyễn Bỉnh Khiêm, thành phố Huế. 

10 

Khu ở - Thương mại OTM3 và khu 
công viên vui chơi giải trí CX3, 
thuộc khu A - ðô thị mới An Vân 
Dương 

Phường An 
ðông 

22,62 

Quyết ñịnh số 778/Qð-UBND ngày 9/04/2021  của UBND tỉnh về việc phê duyệt 
kế hoạch lựa chọn nhà thầu tư vấn lập hồ sơ yêu cầu và hồ sơ ñánh giá ñề xuất ñối 
với dự án có sử dụng ñất  Khu ở - Thương mại OTM3 và khu công viên vui chơi 
giải trí CX3, thuộc khu A - ðô thị mới An Vân Dương.  

11 

Khu quy hoạch LK7,BT1, OTM1, 
OTM2 thuộc khu A - ðô thị mới An 
Vân Dương (tổng quy mô công trình 
là 8.7 ha) 

Phường An 
ðông, 

Xuân Phú 
0,04 

Quyết ñịnh số 2739/Qð-UBND ngày 29/10/2020 của UBND tỉnh về việc phê duyệt 
kết quả lựa chọn nhà ñầu tư thực hiện dự án ñầu tư có sử dụng ñất Khu quy hoạch 
LK7,BT1, OTM1, OTM2 thuộc khu A - ðô thị mới An Vân Dương; 

Quyết ñịnh số 1721/Qð-UBND ngày 14/7/2021 của UBND tỉnh về việc giao ñất 
cho liên danh Công ty cổ phần ñầu tư bất ñộng sản Phú Xuân - Công ty cổ phần 
Constrexim Số 1 (Confitech) - Công ty cổ phần Confitech  Tân ðạt  ñể thực hiện 
dự án Khu quy hoạch LK7,BT1, OTM1, OTM2 thuộc khu A - ðô thị mới An Vân Dương. 

12 

Tổ hợp thương mại dịch vụ kết hợp 
nhà ở gồm các khu ñất có ký hiệu 
OTM4, OTM6, LK6, LK17, CC12, 
CX2 tại nút giao vòng xuyến Võ 
Nguyên Giáp - Tố Hữu 

Phường An 
ðông, 

Xuân Phú 
18,26 

Kế hoạch số 333/KH-UBND ngày 26/10/2021 của UBND tỉnh về việc triển khai hỗ 
trợ thủ tục lựa chọn nhà ñầu tư có sử dụng ñất thực hiện dự án Tổ hợp thương mại 
dịch vụ kết hợp nhà ở gồm các khu ñất có ký hiệu TM4, OTM6, LK16, LK17, 
CC12, CX2 tại nút giao vòng xuyến Võ Nguyên Giáp - Tố Hữu; 

Công văn số 10433/UBND-QHXT ngày 3/11/2021 của UBND tỉnh thống nhất 
phạm vi, ranh giới và quy mô dự án Tổ hợp thương mại dịch vụ kết hợp nhà ở tại 
Khu A - Khu ñô thị mới An Vân Dương; 
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STT Tên công trình, dự án ðịa ñiểm 
Diện tích 
khoảng 

(ha) 
Căn cứ pháp lý 

13 
Công viên nghĩa trang phường 
Hương An (giai ñoạn 2) 

Phường 
Hương An 

29,05 

Công văn số 6387/UBND-CS ngày 29/08/2018 của UBND tỉnh về việc giãn tiến ñộ 
thực hiện dự án Công viên nghĩa trang tại phường Hương An, thị xã Hương Trà; 
Quyết ñịnh số 187/Qð-UBND ngày 25/01/2017 của UBND tỉnh về việc quyết ñịnh 
chủ trương ñầu tư dự án Công viên nghĩa trang tại phường Hương An, thị xã Hương 
Trà. 
Riêng giai ñoạn 1 ñã ñược UBND tỉnh giao ñất theo Quyết ñịnh 426/Qð-UBND 
ngày 20/2/2019 và triển khai thi công trên toàn bộ diện tích 17,8 ha. 

14 Nghĩa trang nhân dân phía Bắc  
Phường 

Hương Hồ 
19,90 

Nghị quyết số 186/NQ-HDND ngày 23/12/2020 của HðND tỉnh về việc phê duyệt 
chủ trương dự án Nghĩa trang nhân dân phía Bắc; 
Thông báo số 3888/TB-SKHðT ngày 29/10/2021 của Sở Kế hoạch và ðầu tư về 
việc thông báo giao kế hoạch ñầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà nước năm 
2021 - 2025 tỉnh Thừa Thiên Huế. 

15 
Xử lý khẩn cấp sạt lở bờ sông Tả 
Trạch ñoạn qua thôn Kim Ngọc, xã 
Hương Thọ 

Xã Hương 
Thọ 

0,19 

Quyết ñịnh số 1205/Qð-UBND ngày 21/5/2021 của UBND tỉnh về việc phê duyệt 
báo cáo kinh tế kỹ thuật ñầu tư xây dựng dự án Xử lý khẩn cấp sạt lở bờ sông Tả 
Trạch ñoạn qua thôn Kim Ngọc, xã Hương Thọ; 
Quyết ñịnh số 392/Qð-UBND ngày 20/2/2021 của UBND tỉnh về việc phê duyệt 
phân bổ kinh phí khắc phục hậu quả thiên tai năm 2020. 

16 

Dự án Khu công viên phần mềm, 
công nghệ thông tin tập trung Thừa 
Thiên Huế (Thành phố truyền thông 
thông minh, thuộc Khu B - ðô thị 
mới An Vân Dương) 

Phường 
Thủy Vân 

39,60 
Quyết ñịnh số 908/Qð-UBND ngày 26/04/2021 của UBND tỉnh về việc chấp thuận 
chủ trương ñầu tư; ñồng thời chấp thuận nhà ñầu tư thực hiện dự án Dự án Khu công 
viên phần mềm, công nghệ thông tin tập trung Thừa Thiên Huế . 

17 

Khu phức hợp Thủy Vân (giai ñoạn 
2, thuộc Khu ñô thị  mới An Vân 
Dương), 
(Tổng quy mô 44,65 ñã thực hiện 
43,55 ha chuyển tiếp 1,1 ha).  

Phường 
Thủy Vân 

1,10 

Công văn số 1287/TTg-NN ngày 24/9/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc 
chuyển mục ñích sử dụng ñất trồng lúa ñể thực hiện dự án trên ñịa bàn tỉnh Thừa 
Thiên Huế; 
Quyết ñịnh số 1035/ Qð - UBND ngày 10/5/2021 của UBND tỉnh về việc quyết 
ñịnh giao ñất cho Liên doanh Công ty cổ phần Tập ñoàn Cotana - Công ty cổ phần 
Tập ñoàn Telin - Công ty cổ phần ðầu tư và phát triển Bất ñộng sản Cotana Capital 
ñể thực hiện dự án Khu phức hợp Thủy Vân giai ñoạn 2, thuộc Khu ñô thị  mới An 
Vân Dương (ñợt 1). 

18 
Thành phố Giáo dục Quốc tế Huế 
tại Khu E - ðô thị mới An Vân 
Dương 

Phường 
Thủy Vân 

21,60 
Văn bản số 77-KL/TU ngày 13/4/2021 của Ban thường vụ Tỉnh ủy về việc một số 
dự án kêu gọi ñầu tư. 
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STT Tên công trình, dự án ðịa ñiểm 
Diện tích 
khoảng 

(ha) 
Căn cứ pháp lý 

19 
Dự án khu dân cư Thủy Vân (ký 
hiệu ñất OTT27, OTT28) thuộc khu 
E - ðô thị mới An Vân Dương 

Phường 
Thủy Vân 

9,95 
Quyết ñịnh số 2773/Qð-UBND ngày 02/11/2020 của UBND tỉnh về việc phê duyệt 
kết quả sở tuyển lựa chọn nhà ñầu tư thực hiện dự án có sử dụng ñất Khu dân cư 
Thủy Vân thuộc khu E - ðô thị mới An Vân Dương, tỉnh Thừa Thiên Huế. 

20 
Dự án ñầu tư Tuyến ñường bộ ven 
biển qua tỉnh Thừa Thiên Huế và 
cầu cửa biển Thuận An 

Xã Hải 
Dương, 
phường 

Thuận An 

32,00 

Quyết ñịnh số 2012/Qð-UBND ngày 16/8/2021 của UBND tỉnh về việc phê duyệt 
Dự án ñầu tư Tuyến ñường bộ ven biển qua tỉnh và cầu qua cửa Thuận An; 
Thông báo số 3396/TB-SKHðT ngày 29/9/2021 của Sở Kế hoạch và ðầu tư về việc 
giao nguồn vốn ngân sách nhà nước năm 2021. 

21 
Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư 
OTT30, SN5 và khu xen ghép tiếp 
giáp thuộc khu E-An Vân Dương 

 Phường 
Thủy Vân 

8,89 

- Nghị quyết số 11/NQ-HðND ngày 26/02/2021 của HðND tỉnh về chủ trương ñầu 
tư dự án hạ tầng kỹ thuật khu dân cư OTT30, SN5 và khu ñất xen ghép tiếp giáp 
thuộc khu E - khu ñô thị mới An Vân Dương; 
- Nghị quyết số 111/NQ-HðND ngày 14/10/2021 của HðND tỉnh về việc giao kế 
hoạch ñầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai ñoạn 2021-2025 tỉnh 
Thừa Thiên Huế; 
- Thông báo số 4134/TB-SKHðT ngày 11/11/2021 về việc giao  kế hoạch ñầu tư 
vốn ngân sách nhà nước năm 2021 (các dự án chuẩn bị ñầu tư) 

22 
Hạ tầng kỹ thuật khu khu TðC-02 
và TðC-03 thuộc khu B –An Vân 
Dương   

 Phường 
Thủy Vân 

3,22 

- Nghị quyết số 10/NQ-HðND ngày 26/02/2021của HðND tỉnh về chủ trương ñầu 
tư dự án hạ tầng kỹ thuật khu TðC-02 và TðC-03 thuộc khu B - ðô thị mới An Vân 
Dương; 
- Nghị quyết số 111/NQ-HðND ngày 14/10/2021 của HðND tỉnh về việc giao kế 
hoạch ñầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai ñoạn 2021-2025 tỉnh 
Thừa Thiên Huế; 
- Thông báo số 4134/TB-SKHðT ngày 11/11/2021 về việc giao kế hoạch ñầu tư vốn 
ngân sách nhà nước năm 2021 (các dự án chuẩn bị ñầu tư)  

23 
Hạ tầng kỹ thuật khu TðC-06 thuộc 
khu B-An Vân Dương   

 Phường 
Thủy Vân 

2,48 

- Nghị quyết số 111/NQ-HðND ngày 14/10/2021 của HðND tỉnh về việc giao kế 
hoạch ñầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai ñoạn 2021-2025 tỉnh 
Thừa Thiên Huế; 
- Quyết ñịnh số 503/Qð-UBND ngày 09/03/2021 của UBND tỉnh về việc phê duyệt 
chủ trương ñầu tư dự án Hạ tầng kỹ thuật khu TðC-06 thuộc khu B - ðô thị mới An 
Vân Dương; 
- Thông báo số 4134/TB-SKHðT ngày 11/11/2021 về việc giao kế hoạch ñầu tư vốn 
ngân sách nhà nước năm 2021 (các dự án chuẩn bị ñầu tư)  
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STT Tên công trình, dự án ðịa ñiểm 
Diện tích 
khoảng 

(ha) 
Căn cứ pháp lý 

24 
Hạ tầng kỹ thuật khu tái ñịnh cư Mỹ 
An 

Xã Phú 
Dương 

3,61 

- Nghị quyết số 07/NQ-HðND ngày 26/02/2021 của HðND tỉnh về chủ trương ñầu 
tư dự án hạ tầng kỹ thuật khu tái ñịnh cư Mỹ An, xã Phú Dương, huyện Phú Vang 
(nay thuộc Thành phố Huế); 
- Nghị quyết số 111/NQ-HðND ngày 14/10/2021 của HðND tỉnh về việc giao kế 
hoạch ñầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai ñoạn 2021-2025 tỉnh 
Thừa Thiên Huế; 
- Thông báo số 4134/TB-SKHðT ngày 11/11/2021 về việc giao kế hoạch ñầu tư vốn 
ngân sách nhà nước năm 2021 (các dự án chuẩn bị ñầu tư). 

25 
Chỉnh trang khu vực cồn Dã Viên 
(phía Tây) 

Phường 
Phường 

ðúc 
6,61 

- Nghị quyết số 38/NQ-HðND ngày 10/11/2021 của HðND thành phố Huế về 
thống nhất bổ sung dự kiến danh mục kế hoạch ñầu tư công trung hạn giai ñoạn 
2021-2025 và giao UBND thành phố Huế quyết ñịnh chủ trương ñầu tư các dự án: 
- Quyết ñịnh số 8959/Qð-UBND ngày 26/11/2021 của UBND thành phố Huế về 
phê duyệt chủ tương ñầu tư dự án Chỉnh trang khu vực cồn Dã Viên (phía Tây). 

26 
Hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư TðC7 
tại Khu B - Khu ñô thị mới An Vân 
Dương 

 Phường 
Thủy Vân 

2,48 

- Nghị quyết số 79/NQ-HðND ngày 29/11/2021 của HðND thành phố Huế về chủ 
trương ñầu tư dự án Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư TðC7 tại Khu B - Khu ñô thị mới 
An Vân Dương; 
- Thông báo số 4134/TB-SKHðT ngày 11/11/2021 của Sở Kế hoạch và ðầu tư về 
kế hoạch vốn chuẩn bị ñầu tư năm 2021 nguồn vốn: Nguồn ngân sách tỉnh quản lý 
(nguồn vượt thu tiền sử dụng ñất năm 2021) 

27 
Hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư TðC8 
tại Khu B - Khu ñô thị mới An Vân 
Dương 

 Phường 
An ðông 

4,06 

- Nghị quyết số 66/NQ-HðND ngày 29/11/2021 của HðND thành phố Huế về chủ 
trương ñầu tư dự án Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư TðC8 tại Khu B - Khu ñô thị mới 
An Vân Dương; 
- Thông báo số 4134/TB-SKHðT ngày 11/11/2021 của Sở Kế hoạch và ðầu tư về 
kế hoạch vốn chuẩn bị ñầu tư năm 2021 nguồn vốn: Nguồn ngân sách tỉnh quản lý 
(nguồn vượt thu tiền sử dụng ñất năm 2021) 

28 
Hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư TðC9 
tại Khu B - Khu ñô thị mới An Vân 
Dương 

 Phường 
An ðông 

4,36 

- Nghị quyết số 68/NQ-HðND ngày 29/11/2021 của HðND thành phố Huế về chủ 
trương ñầu tư dự án Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư TðC9 tại Khu B - Khu ñô thị mới 
An Vân Dương; 
- Thông báo số 4134/TB-SKHðT ngày 11/11/2021 của Sở Kế hoạch và ðầu tư về 
kế hoạch vốn chuẩn bị ñầu tư năm 2021 nguồn vốn: Nguồn ngân sách tỉnh quản lý 
(nguồn vượt thu tiền sử dụng ñất năm 2021) 
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STT Tên công trình, dự án ðịa ñiểm 
Diện tích 
khoảng 

(ha) 
Căn cứ pháp lý 

29 Nâng cấp, mở rộng ñường Bà Triệu 

Phường 
Phú Hội, 
Phường 

Xuân Phú 

2,40 

- Nghị quyết số 78/NQ-HðND ngày 29/11/2021 của HðND thành phố Huế về chủ 
trương ñầu tư dự án nâng cấp, mở rộng ñường Bà Triệu; 
- Thông báo số 4134/TB-SKHðT ngày 11/11/2021 của Sở Kế hoạch và ðầu tư về 
kế hoạch vốn chuẩn bị ñầu tư năm 2021 nguồn vốn: Nguồn ngân sách tỉnh quản lý 
(nguồn vượt thu tiền sử dụng ñất năm 2021) 

V THỊ XÃ HƯƠNG THỦY   91,68   

1 
ðấu nối ñường Trưng Nữ Vương 
ñến Võ Duy Ninh 

Phường 
Thủy 

Dương 
1,00 

Quyết ñịnh số 7524/Qð-UBND ngày 10/8/2021 của UBND thị xã Hương Thủy về 
việc phê duyệt danh mục công trình Kế hoạch ñầu tư công năm 2022 nguồn vốn 
ngân sách thị xã quản lý. 

2 
ðường vào khu quân sự, quân khu 4 
và Bộ chỉ huy quân sự tỉnh 

Phường 
Thủy 

Dương 
1,50 

Nghị quyết số 111/NQ-HðND ngày 14/10/2021 của HðND tỉnh về việc giao kế 
hoạch ñầu tư công trung hạn vốn ngân sách Nhà nước 2021-2025 tỉnh Thừa Thiên 
Huế; 
Công văn số 5987/UBND- XDCB ngày 10/7/2021 của UBND tỉnh về việc hoàn 
thiện thủ tục ñầu tư dự án dự kiến bố trí kế hoạch ñầu tư công trung hạn giai ñoạn 
2021-2025. 

3 
Dự án nhà ở xã hội tại khu ñất XH1 
thuộc khu E 

Phường 
Thủy 

Dương 
3,81 

Quyết ñịnh số 2879/Qð-UBND ngày 13/11/2020 của UBND tỉnh  về việc tổ chức 
thực hiện dự án Nhà ở xã hội tại khu ñất XH1 thuộc Khu E - Khu ñô thị mới An Vân 
Dương, tỉnh Thừa Thiên Huế; 
Quyết ñịnh số 235/Qð-UBND ngày 26/01/2019 của UBND tỉnh về việc bổ sung 
danh mục và công bố thông tin dự án kêu gọi ñầu tư của tỉnh năm 2019, ñịnh hướng 
ñến năm 2020; 
Quyết ñịnh số 588/Qð-UBND ngày 11/03/2019 của UBND tỉnh về việc ñiều chỉnh 
(cục bộ) quy hoạch phân khu Khu E (tỷ lệ 1/2000) - ðô thị mới An Vân Dương tại 
khu ñất có ký hiệu XH1. 

4 
Nâng cấp, mở rộng ñường Trưng 
Nữ Vương giai ñoạn 1 

Phường 
Thủy 

Dương- 
Thủy 

Phương 

2,00 
Quyết ñịnh số 8216/Qð-UBND ngày 28/10/2021 của UBND thị xã Hương Thủy về 
việc  phê duyệt ñiều chỉnh dự án Nâng cấp mở rộng ðường Trưng Nữ Vương giai 
ñoạn 1. 

5 
Mở rộng khuôn viên trường Mầm 
non Sơn Ca 

Phường 
Thủy 

Phương 
0,16 

Quyết ñịnh số 7524/Qð-UBND ngày 10/8/2021 của UBND thị xã Hương Thủy về 
việc phê duyệt danh mục công trình Kế hoạch ñầu tư công năm 2022 nguồn vốn 
ngân sách thị xã quản lý. 
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STT Tên công trình, dự án ðịa ñiểm 
Diện tích 
khoảng 

(ha) 
Căn cứ pháp lý 

6 
Xây mới nhà vệ sinh học sinh 
Trường Tiểu học Dạ Lê 

Phường 
Thủy 

Phương 
0,11 

Quyết ñịnh số 7524/Qð-UBND ngày 10/8/2021 của UBND thị xã Hương Thủy về 
việc phê duyệt danh mục công trình Kế hoạch ñầu tư công năm 2022 nguồn vốn 
ngân sách thị xã quản lý. 

7 
ðường Nguyễn Văn Chính (ñường 
Thanh Lam-Trưng Nữ Vương) 

Phường 
Thủy 

Phương 
3,00 

Quyết ñịnh số 7524/Qð-UBND ngày 10/8/2021 của UBND thị xã Hương Thủy về 
việc phê duyệt danh mục công trình Kế hoạch ñầu tư công năm 2022 nguồn vốn 
ngân sách thị xã quản lý. 

8 
Di dời ñường dây 22 KV qua khu 
vực cánh ñồng Thanh Lam 

Phường 
Thủy 

Phương 
0,01 

Quyết ñịnh số 7858/Qð-UBND ngày 6/9/2021 của UBND thị xã Hương Thủy về 
việc phê duyệt Dự án bồi thường, hỗ trợ và tái ñịnh cư công trình Di dời ñường dây 
22 KV qua khu vực cánh ñồng Thanh Lam. 

9 
Hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư ñường 
Nguyễn Văn Chư 

Phường 
Thủy 

Phương 
1,61 

Quyết ñịnh số 2471/Qð-UBND ngày 23/8/2019 của UBND thị xã Hương Thủy về 
việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật ñầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật 
khu dân cư ñường Nguyễn Văn Chư, tổ 8 phường Thủy Phương. 

10 
Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư Thủy 
Châu giai ñoạn 2 

Phường 
Thủy Châu 

3,10 

Quyết ñịnh số 7524/Qð-UBND ngày 10/8/2021 của UBND thị xã Hương Thủy về 
việc phê duyệt danh mục công trình Kế hoạch ñầu tư công năm 2022 nguồn vốn 
ngân sách thị xã quản lý; 
Quyết ñịnh số 2412/Qð-UBND ngày 04/7/2014 của UBND thị xã về việc phê duyệt 
quy hoạch phân khu (tỷ lệ 1/2000) khu trung tâm hành chính thị xã Hương Thuỷ, 
tỉnh Thừa Thiên Huế. 

11 
ðường giao thông phân khu số 1- 
Khu Trung tâm hành chính thị xã 
Hương Thủy 

Phường 
Thủy 
Châu; 

phường 
Phú Bài 

3,00 
Quyết ñịnh số 7524/Qð-UBND ngày 10/8/2021 của UBND thị xã Hương Thủy về 
việc phê duyệt danh mục công trình Kế hoạch ñầu tư công năm 2022 nguồn vốn 
ngân sách thị xã quản lý. 

12 
Nâng cấp mở rộng ñường và mương 
thoát nước ñường Võ Khoa 

Phường 
Thủy Châu 

0,50 

Quyết ñịnh số 8411/Qð-UBND ngày 15/11/2021 của UBND thị xã Hương Thuỷ về 
việc phê duyệt chủ trương ñầu tư công trình nâng cấp mở rộng ñường và mương 
thoát nước ñường Võ Khoa; 
Quyết ñịnh số 7524/Qð-UBND ngày 10/8/2021 của UBND thị xã Hương Thủy về 
việc phê duyệt danh mục công trình Kế hoạch ñầu tư công năm 2022 nguồn vốn 
ngân sách thị xã quản lý; 
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STT Tên công trình, dự án ðịa ñiểm 
Diện tích 
khoảng 

(ha) 
Căn cứ pháp lý 

13 
Kè chống sạt lở bờ sông Vực (cầu 
ñường sắt ñến cầu Kênh) 

Thủy 
Phương, 

Thủy Châu 
0,50 

Nghị quyết số 23/NQ-HðND ngày 12/3/2021 của HðND thị xã Hương Thủy  về 
phê duyệt ñiều chỉnh chủ trương ñầu tư công trình Kè chống sạt lở bờ sông Vực (cầu 
ñường sắt ñến cầu Kênh); 
Quyết ñịnh số 3218/Qð-UBND ngày 30/10/2019 của UBND thị xã Hương Thủy về 
việc phê duyệt báo cáo KTKT công trình Kè chống sạt lở bờ sông Vực (cầu ñường 
sắt ñến cầu Kênh). 

14 
Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư và tái 
ñịnh cư phục vụ xây dựng khu công 
nghiệp GiLimex  

Phường 
Phú Bài 

1,50 

Nghị quyết số 110/NQ-HðND ngày 18/10/2021 của HðND tỉnh  về việc bổ sung kế 
hoạch vốn ñầu tư xây dựng cơ bản năm 2021; 
Quyết ñịnh số 2733/Qð-UBND ngày 27/10/2021 của UBND tỉnh về việc bổ sung 
kế hoạch vốn ñầu tư phát triển năm 2021 từ nguồn vượt thu tiền sử dụng ñất năm 
2021.   

15 
Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư tổ 6 
Thủy Lương (gần Cảnh sát cơ ñộng) 

Phường 
Thủy 

Lương 
4,90 

Quyết ñịnh số 7524/Qð-UBND ngày 10/8/2021 của UBND thị xã Hương Thủy về 
việc phê duyệt danh mục công trình Kế hoạch ñầu tư công năm 2022 nguồn vốn 
ngân sách thị xã quản lý. 

16 
ðường Nguyễn Trọng Thuật - 
Thuận Hóa phường Thủy Lương 

Phường 
Thủy 

Lương 
0,75 

Quyết ñịnh số 7524/Qð-UBND ngày 10/8/2021 của UBND thị xã Hương Thủy về 
việc phê duyệt danh mục công trình Kế hoạch ñầu tư công năm 2022 nguồn vốn 
ngân sách thị xã quản lý. 

17 

Nâng cấp mở rộng ñường Bùi Huy 
Bích phường Thủy Lương  (ðiểm 
ñầu ñường Võ Trác ñến kiệt 14 
Nguyễn Thái Bình) 

Phường 
Thủy 

Lương 
0,40 

Quyết ñịnh số 7524/Qð-UBND ngày 10/8/2021 của UBND thị xã Hương Thủy về 
việc phê duyệt danh mục công trình Kế hoạch ñầu tư công năm 2022 nguồn vốn 
ngân sách thị xã quản lý. 

18 
ðường Quang Trung, thị xã Hương 
Thủy 

 Phường 
Phú Bài; 
Phường 
Thủy 

Lương 

2,50 
Nghị quyết số 103a/NQ-HðND ngày 14/10/2021 của HðND tỉnh về phê duyệt ñiều 
chỉnh chủ trương ñầu tư dự án ðường Quang Trung, thị xã Hương Thủy. 

19 
Nâng cấp mở rộng ñường liên xã 
Thanh Vân (ñoạn từ cầu Thống nhất 
ñến trạm bơm) 

Xã Thủy 
Thanh 

1,00 
Quyết ñịnh số 7524/Qð-UBND ngày 10/8/2021 của UBND thị xã Hương Thủy về 
việc phê duyệt danh mục công trình Kế hoạch ñầu tư công năm 2022 nguồn vốn 
ngân sách thị xã quản lý. 

20 Công sở xã Thủy Thanh 
Xã Thủy 
Thanh 

0,75 
Quyết ñịnh số 443/Qð-UBND ngày 01/02/2021 của UBND thị xã Hương Thuỷ về 
việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật ñầu tư xây dựng công trình Công sở xã 
Thủy Thanh. 
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STT Tên công trình, dự án ðịa ñiểm 
Diện tích 
khoảng 

(ha) 
Căn cứ pháp lý 

21 
Mở rộng ñường từ Nghĩa trang liệt 
sĩ ñến trường Mầm non số 1 xã 
Thủy Thanh 

Xã Thủy 
Thanh 

0,96 
Quyết ñịnh số 2231/Qð-UBND ngày 23/6/2021 của UBND thị xã Hương Thủy về 
việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật ñầu tư xây dựng công trình Mở rộng ñường 
từ Nghĩa trang liệt sĩ ñến trường Mầm non số 1 xã Thủy Thanh. 

22 
ðường giao thông số 4, xã Thủy 
Thanh 

Xã Thủy 
Thanh 

1,50 
Quyết ñịnh số 1744/Qð-UBND ngày 21/5/2021 của UBND thị xã Hương Thủy về 
việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật ñầu tư xây dựng công trình ðường giao 
thông số 4, xã Thủy Thanh. 

23 
Xây dựng trung tâm sinh hoạt cộng 
ñồng thôn Thanh Thủy 

Xã Thủy 
Thanh 

0,50 
Nghị quyết số 20/NQ-HðND ngày 30/7/2021 của HðND xã Thủy Thanh về phê duyệt 
chủ trương ñầu tư Công trình Trung tâm sinh hoạt cộng ñồng thôn Thanh Thủy. 

24 
Di dời 4 hộ tại chợ Cầu Ngói Thanh 
Toàn  

Xã Thủy 
Thanh 

0,05 

Quyết ñịnh số 8292/Qð-UBND ngày 2/11/2021 của UBND thị xã Hương Thuỷ về 
việc phê duyệt ñiều chỉnh dự án bồi thường hỗ trợ, tái ñịnh cư cho các tổ chức hộ 
gia ñìn, cá nhân khi nhà nước thu hồi ñất ñể thực hiện dự án Di dời 4 hộ tại Chợ Cầu 
Ngói Thanh Toàn, xã Thuỷ Thanh.    

25 
Bệnh viện ña khoa Quốc tế (thuộc 
ðô thị mới An Vân Dương) 

Xã Thủy 
Thanh 

5,60 

Kế hoạch số 302/KH-UBND ngày 4/10/2021 của UBND tỉnh về Kế hoạch Hỗ trợ 
lựa chọn nhà ñầu tư thực hiện dự án Bệnh viện Quốc tế Huế tại khu ñất ký hiệu YT1 
thuộc khu E - Khu ñô thị mới An Vân Dương, tỉnh Thừa Thiên Huế; 
Quyết ñịnh số 187/Qð-UBND ngày 23/01/2019 của UBND tỉnh ðiều chỉnh danh 
mục dự án kêu gọi ñầu tư và bổ sung thông tin dự án kêu gọi ñầu tư của tỉnh Thừa 
Thiên Huế 2018 và ñịnh hướng năm 2019-2020. 

26 
ðường cấp phối D3 khu quy hoạch 
Trung tâm xã Thủy Tân giai ñoạn 2 

Xã Thủy 
Tân 

0,60 
Quyết ñịnh số 3168/Qð - UBND ngày 27/10/2017 của UBND thị xã Hương Thủy 
về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật ñầu tư xây dựng công trình ðường cấp 
phối D3 khu quy hoạch Trung tâm xã Thủy Tân giai ñoạn 2. 

27 
ðường Trung tâm xã Thủy Tân giai 
ñoạn 4 

Xã Thủy 
Tân 

0,60 
Quyết ñịnh số 7524/Qð-UBND ngày 10/8/2021 của UBND thị xã Hương Thủy về 
việc phê duyệt danh mục công trình Kế hoạch ñầu tư công năm 2022 nguồn vốn 
ngân sách thị xã quản lý. 

28 
Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư thôn 
8B, xã Thủy Phù (giai ñoạn 2) 

Xã Thủy 
Phù 

3,10 
Quyết ñịnh số 7524/Qð-UBND ngày 10/8/2021 của UBND thị xã Hương Thủy về 
việc phê duyệt danh mục công trình Kế hoạch ñầu tư công năm 2022 nguồn vốn 
ngân sách thị xã quản lý. 

29 
Xây dựng mới ñường giao thông 
thôn 1 A từ Ngô Tùy ñến Trần Sim 

Xã Thủy 
Phù 

0,23 
Quyết ñịnh số 7524/Qð-UBND ngày 10/8/2021 của UBND thị xã Hương Thủy về 
việc phê duyệt danh mục công trình Kế hoạch ñầu tư công năm 2022 nguồn vốn 
ngân sách thị xã quản lý. 

30 
Mở rộng tuyến ñường Thủy Phù - 
Phú Sơn 

Xã Thủy 
Phù 

0,90 
Quyết ñịnh số 7524/Qð-UBND ngày 10/8/2021 của UBND thị xã Hương Thủy về 
việc phê duyệt danh mục công trình Kế hoạch ñầu tư công năm 2022 nguồn vốn 
ngân sách thị xã quản lý. 
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STT Tên công trình, dự án ðịa ñiểm 
Diện tích 
khoảng 

(ha) 
Căn cứ pháp lý 

31 
Bê tông ñường thôn 4 từ bà Hường 
ñến Miếu xóm 

Xã Thủy 
Phù 

0,60 
Quyết ñịnh số 7524/Qð-UBND ngày 10/8/2021 của UBND thị xã Hương Thủy về 
việc phê duyệt danh mục công trình Kế hoạch ñầu tư công năm 2022 nguồn vốn 
ngân sách thị xã quản lý. 

32 
ðường bê tông từ ông Nghị ñến Bàu 
Họ thôn 1B 

Xã Thủy 
Phù 

0,30 
Quyết ñịnh 1663/Qð-UBND ngày 14/3/2021 của UBND thị xã Hương Thuỷ về việc 
phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật ñầu tư xây dựng công trình ðường  bê tông từ 
ông Nghị ñến Bàu Họ thôn 1B. 

33 
Cải tạo ðZ 100kv Huế -  ðà Nẵng 
(cung ñoạn D001 - D362 

Xã Thủy 
Phù 

0,02 
Quyết ñịnh 668/ Qð-HðTV ngày 9/10/2020 của Hội ñồng thành viên Tổng công ty 
ñiện lực miền Trung về việc giao kế hoạch ñầu tư xây dựng năm 2021 - ñợt 2. 

34 Cầu Bến Lội  
Xã Thủy 

Phù 
0,10 

Quyết ñịnh số 7524/Qð-UBND ngày 10/8/2021 của UBND thị xã Hương Thủy về 
việc phê duyệt danh mục công trình Kế hoạch ñầu tư công năm 2022 nguồn vốn 
ngân sách thị xã quản lý. 

35 
Nghĩa trang nhân dân phía Nam 
(mới) 

Xã Thủy 
Phù 

1,90 

Nghị quyết số 111/NQ-HðND ngày 14/10/2021 của HðND tỉnh về việc giao kế 
hoạch ñầu tư công trung hạn vốn ngân sách Nhà nước 2021-2025 tỉnh Thừa Thiên 
Huế. 
Quyết ñịnh số 2532/Qð-UBND ngày 11/10/2021 của UBND tỉnh về việc phê duyệt 
ñiều chỉnh dự án ñầu tư Nghĩa trang nhân dân phía Nam (mới); 

36 
Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư thôn 
Thanh Vân 

Xã Dương 
Hòa 

3,50 
Quyết ñịnh số 7524/Qð-UBND ngày 10/8/2021 của UBND thị xã Hương Thủy về 
việc phê duyệt danh mục công trình Kế hoạch ñầu tư công năm 2022 nguồn vốn 
ngân sách thị xã quản lý. 

37 
ðường khu quy hoạch (song song 
tuyến cầu Thăng Long 1 - Ngầm Rệ) 

Xã Dương 
Hòa 

0,50 
Quyết ñịnh số 7524/Qð-UBND ngày 10/8/2021 của UBND thị xã Hương Thủy về 
việc phê duyệt danh mục công trình Kế hoạch ñầu tư công năm 2022 nguồn vốn 
ngân sách thị xã quản lý. 

38 Bãi chôn lấp rác dự phòng Phú Sơn 
Xã Phú 

Sơn 
5,38 

Nghị quyết số 111/NQ-HðND ngày 14/10/2021 của HðND tỉnh về việc giao kế 
hoạch ñầu tư công trung hạn vốn ngân sách Nhà nước 2021-2025 tỉnh Thừa Thiên 
Huế; 
Nghị quyết 114/NQ-HðND ngày 13/11/2020 của Hội ñồng nhân dân tỉnh Thừa 
Thiên Huế về chủ trương ñầu tư dự án Bãi chôn lấp rác dự phòng Phú Sơn; 
Thông báo số 405/TB-SKHðT ngày 08/02/2021 của Sở Kế hoạch và ðầu tư về việc 
giao kế hoạch ñầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2021 (các dự án chuẩn bị ñầu tư), 
nguồn vốn: ngân sách tỉnh quản lý.  

39 Sân vận ñộng xã Phú Sơn 
Xã Phú 

Sơn 
0,08 

Quyết ñịnh số 7524/Qð-UBND ngày 10/8/2021 của UBND thị xã Hương Thủy về 
việc phê duyệt danh mục công trình Kế hoạch ñầu tư công năm 2022 nguồn vốn 
ngân sách thị xã quản lý. 
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STT Tên công trình, dự án ðịa ñiểm 
Diện tích 
khoảng 

(ha) 
Căn cứ pháp lý 

40 
Nâng cấp, mở rộng Kiệt 303 
Nguyễn Tất Thành 

Phường 
Thủy 

Dương 
0,56 

Nghị quyết số 54/Qð-UBND ngày 26/07/2021 của HðND thị xã Hương Thủy về 
việc phê duyệt ñiều chỉnh chủ trương ñầu tư dự án Nâng cấp, mở rộng Kiệt 303 
Nguyễn Tất Thành; 

Quyết ñịnh số 761/Qð-UBND ngày 06/9/2021 của UBND thị xã Hương Thủy về 
việc phê duyệt dự án Nâng cấp, mở rộng Kiệt 303 Nguyễn Tất Thành; 
Quyết ñịnh số 7832/Qð-UBND ngày 01/9/2020 của UBND thị xã Hương Thủy về 
việc phân bổ tiền sử dụng ñất từ nguồn thu năm 2021 cho các công trình xây dựng 
cơ bản  (ñợt 2). 

41 
ðường Tôn Thất Sơn từ Quốc lộ 1A 
- Trưng Nữ Vương (phần bổ sung) 

Phường 
Thủy 

Phương 
0,02 

Quyết ñịnh số 150/Qð-UBND ngày 15/01/2021 của UBND thị xã Hương Thuỷ về 
việc phê duyệt ñiều chỉnh Báo cáo kinh tế kỹ thuật ñầu tư xây dựng công trình 
ðường Tôn Thất Sơn (QL1A-Trưng Nữ Vương) - lần 2; 

Quyết ñịnh số 809/Qð-UBND ngày 15/3/2021 của UBND thị xã Hương Thủy về 
việc chuyển nguồn ngân sách năm 2020 sang năm 2021 tiếp tục thực hiện. 

42 
Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư ñường 
Quang Trung - Phù Nam giai ñoạn 2 
(phần bổ sung) 

Phường 
Thủy Châu 

0,04 

Quyết ñịnh số 148/Qð-UBND ngày 15/01/2021 của UBND thị xã Hương Thuỷ về  
việc phê duyệt ñiều chỉnh Báo cáo kinh tế kỹ thuật ñầu tư xây dựng công trình 
HTKT khu dân cư ñường Quang Trung - Phù Nam giai ñoạn 2 (lần 2); 

Quyết ñịnh số 809/Qð-UBND ngày 15/3/2021 của UBND thị xã Hương Thủy về 
việc chuyển nguồn ngân sách năm 2020 sang năm 2021 tiếp tục thực hiện. 

43 
ðường Lê Thanh Nghị (ñoạn Quốc 
lộ1A-Trưng Nữ Vương) 

Phường 
Thủy Châu 

1,70 

Nghị quyết số 22/NQ-HðND ngày 12/3/2021 của HðND thị xã Hương Thủy về phê duyệt 
chủ trương ñầu tư công trình ðường Lê Thanh Nghị (ñoạn QL1A-Trưng Nữ Vương); 
Quyết ñịnh số 7269/Qð-UBND ngày 20/7/2021 của UBND thị xã Hương Thuỷ về 
việc phê duyệt dự án ñầu tư xây dựng ðường Lê Thanh Nghị (ñoạn QL1A - Trưng 
Nữ Vương); 

Quyết ñịnh số 2191/Qð-UBND ngày 21/6/2021 của UBND thị xã Hương Thuỷ về 
việc phê duyệt phân bổ kinh phí từ nguồn vượt thu tiền sử dụng ñất và tiết kiệm chi 
XDCB năm 2019, năm 2020 chuyển nguồn sang năm 2021. 
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STT Tên công trình, dự án ðịa ñiểm 
Diện tích 
khoảng 

(ha) 
Căn cứ pháp lý 

44 
Nâng cấp tuyến ñường nội ñồng ñến 
cầu Kênh, phường Thủy Châu 

Phường 
Thủy Châu 

0,30 

Quyết ñịnh số 1660/Qð-UBND ngày 09/7/2021  của UBND thị xã Hương Thuỷ về 
việc phê duyệt phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật ñầu tư xây dựng và kế hoạch lựa 
chọn nhà thầu công trình Nâng cấp tuyến ñường nội ñồng ñến cầu Kênh, phường 
Thủy Châu; 
Thông báo số 2272/TB-SKHðT ngày 15/7/2021 của Sở Kế hoạch và ðầu tư về việc 
phân bổ kinh phí khắc phục hậu quả thiên tai năm 2020 (ñợt 2); 
Quyết ñịnh số 2389/Qð-UBND ngày 30/6/2021 của UBND thị xã Hương Thủy về 
việc phê duyệt Dự án giải phóng mặt bằng công trình Nâng cấp tuyến ñường nội 
ñồng ñến cầu Kênh, phường Thủy Châu. 

45 
Nâng cấp mở rộng ñường và mương 
thoát nước kiệt 747 Nguyễn Tất 
Thành, phường Thủy Châu 

Phường 
Thủy Châu 

0,04 

Nghị quyết số 67/NQ-HðND ngày 10/11/2020 của HðND thị xã Hương Thủy về 
phê duyệt chủ trương ñầu tư công trình Nâng cấp mở rộng ñường và mương thoát 
nước kiệt 747 Nguyễn Tất Thành, phường Thủy Châu; 
Quyết ñịnh số 373/Qð-UBND ngày 29/01/2021 của UBND thị xã Hương Thuỷ về 
việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật ñầu tư xây dựng công trình Nâng cấp mở 
rộng ñường và mương thoát nước kiệt 747 Nguyễn Tất Thành, phường Thủy Châu; 
Thông báo số 33/TB-TCKH ngày 05/01/2021 của Phòng Tài chính - Kế hoạch thị xã 
Hương Thủy về việc giao kế hoạch vốn năm 2021 nguồn thu tiền sử dụng ñất và 
nguồn vốn ngân sách tỉnh ủy quyền. 

46 
Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư Thủy 
Châu ( khu vực gần BCHQS thị xã) 

Phường 
Thủy Châu 

2,33 

Nghị quyết số 17/NQ-HðND ngày 12/3/2021 của HðND thị xã Hương Thủy về phê 
duyệt chủ trương ñầu tư công trình HTKT khu dân cư Thủy Châu (khu vực gần 
BCHQS thị xã); 
Quyết ñịnh số 2191/Qð-UBND ngày 21/6/2021 của UBND thị xã Hương Thuỷ về 
việc phê duyệt phân bổ kinh phí từ nguồn vượt thu tiền sử dụng ñất và tiết kiệm chi 
XDCB năm 2019, năm 2020 chuyển nguồn sang năm 2021. 

47 
Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư Phù Nam 
(Cây Sen) 

Phường 
Thủy Châu 

0,20 

Nghị quyết số 25/NQ-HðND ngày 10/11/2020 của HðND thị xã Hương Thủy về 
phê duyệt chủ trương ñầu tư công trình Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư Phù Nam (Cây 
Sen); 
Quyết ñịnh số 1306/Qð-UBND ngày 23/04/2021 của UBND thị xã Hương Thủy về 
việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật ñầu tư xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật 
khu dân cư Phù Nam (Cây Sen); 
Thông báo số 33/TB-TCKH ngày 05/01/2021 của Phòng Tài chính - Kế hoạch thị xã 
Hương Thủy về việc giao kế hoạch vốn năm 2021 nguồn thu tiền sử dụng ñất và 
nguồn vốn ngân sách tỉnh ủy quyền. 
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STT Tên công trình, dự án ðịa ñiểm 
Diện tích 
khoảng 

(ha) 
Căn cứ pháp lý 

48 
Trường Mầm non Nắng Hồng cơ sở 
chính; Hạng mục: 06 phòng học, 
hàng rào, sân, nhà bảo vệ, nhà xe 

Phường 
Thủy Châu 

1,60 

Nghị quyết số 35/Qð-UBND ngày 10 /11/2020 của HðND thị xã Hương Thủy về 
việc phê duyệt chủ trương ñầu tư công trình Trường Mầm non Nắng Hồng cơ sở 
chính; Hạng mục: 06 phòng học, hàng rào, sân, nhà bảo vệ, nhà xe; 
Thông báo số 33/TB-TCKH ngày 05/01/2021 của Phòng Tài chính Kế hoạch thị xã 
Hương Thủy về việc giao kế hoạch vốn năm 2021 nguồn thu tiền sử dụng ñất và 
nguồn vốn ngân sách tỉnh ủy quyền. 

49 
Nút giao thông ñường 2-9 và ñường 
Nguyễn Tất Thành 

Phường 
Phú Bài 

0,83 

Nghị quyết số 110/NQ-HðND ngày 18/10/2021 của HðND tỉnh về việc bổ sung kế 
hoạch vốn ñầu tư xây dựng cơ bản năm 2021; 

Quyết ñịnh số 352/Qð-UBND ngày 8/2/2021 của UBND tỉnh về việc phê duyệt chủ 
trương ñầu tư công trình Nút giao thông ñường 2-9 và ñường Nguyễn Tất Thành. 

50 
Trường Mầm non Thủy Lương hạng 
mục: 04 phòng học, thiết bị 

Phường 
Thủy 

Lương 
0,50 

Nghị quyết số 15/NQ-HðND ngày 12/3/2021 của HðND thị xã Hương Thủy về phê 
duyệt chủ trương ñầu tư công trình Trường Mầm non Thủy Lương; hạng mục: 04 
phòng học, thiết bị; 

Quyết ñịnh số 2191/Qð-UBND ngày 21/6/2021 của UBND thị xã Hương Thuỷ về 
việc phê duyệt phân bổ kinh phí từ nguồn vượt thu tiền sử dụng ñất và tiết kiệm chi 
XDCB năm 2019, năm 2020 chuyển nguồn sang năm 2021. 

51 
Hạ tầng kỹ thuật khu xen cư ñường 
Hoàng Phan Thái phường Thủy 
Lương 

Phường 
Thủy 

Lương 
2,20 

Nghị quyết số 08/NQ-HðND ngày 12/3/2021 của HðND thị xã Hương Thủy về phê 
duyệt chủ trương ñầu tư công trình HTKT Khu xen cư ñường Hoàng Phan Thái 
phường Thủy Lương; 

Quyết ñịnh số 2191/Qð-UBND ngày 21/6/2021 của UBND thị xã Hương Thuỷ về 
việc phê duyệt phân bổ kinh phí từ nguồn vượt thu tiền sử dụng ñất và tiết kiệm chi 
XDCB năm 2019, năm 2020 chuyển nguồn sang năm 2021. 

52 
Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư tổ 7 
phường Thủy Lương (Phần bổ sung) 

Phường 
Thủy 

Lương 
0,30 

Nghị quyết số 22/Qð-UBND ngày 10/11/2020 của HðND thị xã Hương Thủy về 
việc phê duyệt chủ trương ñầu tư công trình HTKT Khu dân cư tổ 7 phường Thủy 
Lương; 
Quyết ñịnh số 761/Qð-UBND ngày 09/3/2021 của UBND thị xã Hương Thủy về 
việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật ñầu tư xây dựng công trình HTKT Khu dân 
cư tổ 7 phường Thủy Lương. 
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STT Tên công trình, dự án ðịa ñiểm 
Diện tích 
khoảng 

(ha) 
Căn cứ pháp lý 

53 
Nâng cấp, mở rộng ñường tỉnh lộ 
10E (ñoạn Km0+900-Km1+500) 

Phường 
Thủy 

Lương 
0,23 

Quyết ñịnh số 616/Qð-UBND ngày 20/4/2021 của Sở GTVT tỉnh về việc phê duyệt 
Báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình: Sửa chữa hư hỏng nền, mặt ñường Km0+900 - 
Km1+500 ñường tỉnh 10E; Km1+300 - Km2+100 ñường tỉnh 2; Km6+400 - 
Km8+000 ñường tỉnh 25; 
Quyết ñịnh số 7452/Qð-UBND ngày 04/8/2021 của UBND thị xã Hương Thủy về 
việc phê duyệt dự án bồi thường, hỗ trợ và tái ñịnh cư khi Nhà nước thu hồi ñất ñể 
thực hiện dự án Nâng cấp, mở rộng ñường tỉnh lộ 10E (ñoạn Km0+900-Km1+500) 
tại phường Thủy Lương, thị xã Hương Thủy. 

54 
Hạ tầng kỹ thuật khu nghĩa trang xã 
Thủy Phù (giai ñoạn 2) thị xã 
Hương Thủy 

Xã Thủy 
Phù 

4,90 

Nghị quyết số 110/NQ-HðND ngày 18/10/2021 của HðND tỉnh về việc bổ sung kế 
hoạch vốn ñầu tư xây dựng cơ bản năm 2021. 
Quyết ñịnh số 8412/Qð-UBND ngày 15/11/2021 của UBND thị xã Hương Thuỷ về 
việc phê duyệt chủ trương ñầu tư công trình Hạ tầng kỹ thuật khu nghĩa trang xã 
Thuỷ Phù (giai ñoạn 2). 

55 Nút giao cầu vượt Thủy Phù 
Xã Thủy 

Phù 
4,05 

Nghị quyết số 110/NQ-HðND ngày 14/10/2021 của HðND tỉnh về việc bổ sung 
vốn từ nguồn tăng thu năm 2021 ñể ñẩy nhanh tiến ñộ thực hiện các dự án quan 
trọng; 
Quyết ñịnh số 2733/Qð-UBND ngày 27/10/2021 của UBND tỉnh về việc bổ sung 
kế hoạch vốn ñầu tư phát triển năm 2021 từ nguồn vượt thu tiền sử dụng ñất năm 
2021; 
Thông báo số 436/TB-UBND ngày 29/9/2021 của UBND tỉnh về thông báo kết luận 
của PCT UBND tỉnh Hoàng Hải Minh tại cuộc họp sơ kết ñánh giá kết quả xử lý, 
khắc phục các ñiểm ñen và ñiểm ngập lụt giai ñoạn 2021 - 2022; 
Quyết ñịnh số 2733/Qð-UBND ngày 27/10/2021 của UBND tỉnh về việc bổ sung 
kế hoạch vốn ñầu tư phát triển năm 2021 từ nguồn vượt thu tiền sử dụng ñất năm 
2021. 

56 
Nâng cấp, mở rộng ñường tỉnh 15 
(ñoạn từ ñường tránh Huế ñến ranh 
giới KCN Phú Bài giai ñoạn IV) 

Xã Thủy 
Phù 

13,36 
Nghị quyết số 32/NQ-HðND ngày 25/5/2021 của HðND tỉnh về chủ trương ñầu tư 
dự án Nâng cấp, mở rộng ñường tỉnh 15 (ñoạn từ ñường tránh Huế ñến ranh giới 
KCN Phú Bài giai ñoạn VI). 

VI HUYỆN PHÚ VANG   40,76   

1 Nâng cấp ðê An Truyền, Phú An Xã Phú An 1,10 
Quyết ñịnh số 4388/Qð-UBND ngày 25/12/2020 của UBND huyện Phú Vang về 
việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật ñầu tư xây dựng công trình: Nâng cấp ñê 
An Truyền. 
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STT Tên công trình, dự án ðịa ñiểm 
Diện tích 
khoảng 

(ha) 
Căn cứ pháp lý 

2 
Hệ thống tưới tự chảy Vùng Triều 
Thủy, Phú An 

Xã Phú An 1,00 
Quyết ñịnh số 3272/Qð-UBND ngày 30/9/2021 của UBND huyện Phú Vang về 
việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật ñầu tư xây dựng công trình: Hệ thống tưới tự 
chảy Vùng Triều Thủy, Phú An.  

3 
Trục ñường chính Khu quy hoạch 
hạ tầng thôn 3, Vinh Thanh (gñ1) 

Xã Vinh 
Thanh 

1,00 
Quyết ñịnh số 4408/Qð-UBND ngày 25/12/2020 của UBND huyện Phú Vang về 
việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật ñầu tư xây dựng công trình: Trục ñường 
chính Khu quy hoạch hạ tầng thôn 3, Vinh Thanh (gñ1). 

4 
ðường quy hoạch Vinh Thanh từ 
Tỉnh lộ 18 ñến ñường Nội thị 5 

Xã Vinh 
Thanh 

0,80 
Nghị quyết số 85/NQ-HðND ngày 26/8/2021 của HðND tỉnh về việc phê duyệt chủ 
trương ñầu tư dự án Hạ tầng ñô thị Vinh Thanh, huyện Phú Vang. 

5 ðường quy hoạch trung tâm 
Xã Vinh 
Thanh 

3,50 
Nghị quyết số 85/NQ-HðND ngày 26/8/2021 của HðND tỉnh về việc phê duyệt chủ 
trương ñầu tư dự án Hạ tầng ñô thị Vinh Thanh, huyện Phú Vang. 

6 
Hệ thống ñiện chiếu sáng Tỉnh lộ 10 
A huyện Phú Vang 

Xã Phú An 
Xã Phú Mỹ 

Xã Phú 
Xuân 

Xã Phú 
Lương 

xã Phú Hồ 
TT Phú ða 

0,20 

Quyết ñịnh số 3486/Qð-UBND ngày 14/10/2021 của UBND huyện Phú Vang về 
việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật ñầu tư xây dựng công trình: Hệ thống ñiện 
chiếu sáng Tỉnh lộ 10 A huyện Phú Vang; 

Nghị quyết số 48/NQ-HðND ngày 01/7/2021 của HðND huyện Phú Vang về việc 
phê duyệt chủ trương ñầu tư Công trình: Hệ thống ñiện chiếu sáng ñường Tỉnh lộ 
10A huyện Phú Vang. 

7 
ðường giao thông thôn Mỹ Khánh, 
xã Phú Diên 

Xã Phú 
Diên 

1,20 
Nghị quyết số 03/NQ-HðND ngày 26/2/2021 của HðND tỉnh về chủ trương ñầu tư 
dự án Hệ thống ñường giao thông nông thôn, huyện Phú Vang. 

8 
Tuyến ñường liên xã thôn Xuân Ổ - 
Thủy Diện 

Xã Phú 
Xuân 

0,30 
Nghị quyết số 03/NQ-HðND ngày 26/2/2021 của HðND tỉnh về chủ trương ñầu tư 
dự án Hệ thống ñường giao thông nông thôn, huyện Phú Vang. 

9 

Hạ tầng ñô thị Phú ða, huyện Phú 
Vang (Nâng cấp mở rộng ñường 
Huỳnh Khái, thị trấn Phú ða; 
ðường Trung tâm huyện lỵ nối dài 
ñến phá (gñ2), thị trấn Phú ða 

TT Phú ða 7,20 
Nghị quyết số 86/NQ-HðND ngày 26/8/2021 của HðND tỉnh về chủ trương ñầu tư 
dự án Hạ tầng ñô thị Phú ða, huyện Phú Vang. 
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10 

Hệ thống kênh thoát lũ cách ly Phú 
Lương, Diêm Tụ - Phú Gia và nâng 
cấp ñê Trường Lưu Phú ða 2, ñê 
ðại Giang ñoạn từ hói Trường Lưu 
về cầu ðại Giang, huyện Phú Vang 

TT Phú ða 
Xã Phú 

Gia 
Xã Phú 
Lương 

8,50 

Nghị quyết số 111/NQ-HðND ngày 14/10/2020 của HðND tỉnh về việc giao kế 
hoạch ñầu tư công trung hạn  vốn ngân sách nhà nước năm 2021-2025 tỉnh Thừa 
Thiên Huế; 
Quyết ñịnh số 437/Qð-UBND ngày 26/2/2021 của UBND tỉnh về việc phê duyệt 
chủ trương ñầu tư dự án Hệ thống kênh thoát lũ cách ly Phú Lương, Diêm Tụ - Phú 
Gia và nâng cấp ñê Trường Lưu Phú ða 2, ñê ðại Giang ñoạn từ hói Trường Lưu về 
cầu ðại Giang, huyện Phú Vang. 

11 
Chỉnh trang nút giao QL49B và 
TL18 (giai ñoạn 1) 

Xã Vinh 
Thanh 

1,50 

Nghị quyết số 75/NQ-HðND ngày 11/11/2021 của HðND huyện về việc cho ý kiến 
danh mục công trình ñầu tư 2022 thuộc nguồn vốn ngân sách huyện quản lý;  
Thông báo số 335/TB-UBND ngày 10/9/2021 của UBND huyện Phú Vang về việc 
giao nhiệm vụ chuẩn bị ñầu tư 2022. 

12 
Xây dựng kênh cấp 2 TB Thanh 
Lam Phú ða 

TT Phú ða 2,20 

Nghị quyết số 75/NQ-HðND ngày 11/11/2021 của HðND huyện về việc cho ý kiến 
danh mục công trình ñầu tư 2022 thuộc nguồn vốn ngân sách huyện quản lý;  
Thông báo số 335/TB-UBND ngày 10/9/2021 của UBND huyện Phú Vang về việc 
giao nhiệm vụ chuẩn bị ñầu tư 2022. 

13 
Trục ñường chính khu quy hoạch Sư 
Lỗ Phú Hồ (giai ñoạn 1) (bổ sung); 

Xã Phú Hồ 0,50 
Quyết ñịnh số 4409/Qð-UBND ngày 25/12/2020 của UBND huyện Phú Vang về 
việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật ñầu tư xây dựng Công trình: Trục ñường 
chính khu quy hoạch Sư Lỗ Phú Hồ (giai ñoạn 1); 

14 

Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư thôn 
Mong An, xã Phú Mỹ ( Hạ tầng kỹ 
thuật khu xen ghép CTR10 thuộc E 
- khu ñô thị mới An Vân Dương ) 

Xã Phú Mỹ 3,61 

Nghị quyết số 75/NQ-HðND ngày 11/11/2021 của HðND huyện về việc cho ý kiến 
danh mục công trình ñầu tư 2022 thuộc nguồn vốn ngân sách huyện quản lý;  
Nghị quyết số 06/NQ-HðND ngày 26/02/2021 của HðND tỉnh về chủ trương ñầu 
tư dự án Hạ tầng kỹ thuật khu xen ghép CTR10 thuộc E - khu ñô thị mới An Vân 
Dương; 
Thông báo số 350/TB-UBND ngày 29/9/2021 của UBND huyện Phú Vang về việc 
giao nhiệm vụ chuẩn bị ñầu tư 2022. 

15 
ðường ra khu bảo vệ nguồn lợi thủy 
sản Cồn Chim, Phú Gia 

Xã Phú 
Gia 

0,50 
Quyết ñịnh số 4414/Qð-UBND ngày 25/12/2020 của UBND huyện Phú Vang về 
việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật ñầu tư xây dựng công trình: ðường ra khu 
bảo vệ nguồn lợi thủy sản Cồn Chìm, Phú Gia. 

16 
ðường giao thông nội ñồng thôn 
Mong A, Mong B, Hà Trữ, Thanh 
Lam 

Xã Phú 
Gia 

0,50 

Nghị quyết số 75/NQ-HðND ngày 11/11/2021 của HðND huyện về việc cho ý kiến 
danh mục công trình ñầu tư 2022 thuộc nguồn vốn ngân sách huyện quản lý;  
Thông báo số 373/TB-UBND ngày 21/10/2021 của UBND huyện Phú Vang về việc 
giao nhiệm vụ chuẩn bị ñầu tư 2022. 



8
6

C
Ô

N
G

 B
Á

O
/S

ố
 7

1
+

7
2
/N

g
ày

 2
7
-1

2
-2

0
2
1
 

 

 

STT Tên công trình, dự án ðịa ñiểm 
Diện tích 
khoảng 

(ha) 
Căn cứ pháp lý 

17 
Nâng cấp ñường bê tông liên xã Phú 
An - Phú Mỹ 

Xã Phú An 0,65 

Nghị quyết số 75/NQ-HðND ngày 11/11/2021 của HðND huyện về việc cho ý kiến 
danh mục công trình ñầu tư 2022 thuộc nguồn vốn ngân sách huyện quản lý;  
Thông báo số 373/TB-UBND ngày 21/10/2021 của UBND huyện Phú Vang về việc 
giao nhiệm vụ chuẩn bị ñầu tư 2022. 

18 Chợ thủy hải sản Vinh Thanh 
Xã Vinh 
Thanh 

2,00 

Nghị quyết số 75/NQ-HðND ngày 11/11/2021 của HðND huyện về việc cho ý kiến 
danh mục công trình ñầu tư 2022 thuộc nguồn vốn ngân sách huyện quản lý;  
Thông báo số 373/TB-UBND ngày 21/10/2021 của UBND huyện Phú Vang về việc 
giao nhiệm vụ chuẩn bị ñầu tư 2022. 

19 
Nhà thi ñấu ña năng huyện Phú 
Vang 

Thị trấn 
Phú ða 

1,00 

Nghị quyết số 75/NQ-HðND ngày 11/11/2021 của HðND huyện về việc cho ý kiến 
danh mục công trình ñầu tư 2022 thuộc nguồn vốn ngân sách huyện quản lý;  
Thông báo số 373/TB-UBND ngày 21/10/2021 của UBND huyện Phú Vang về việc 
giao nhiệm vụ chuẩn bị ñầu tư 2022. 

20 

ðường liên thôn Xuân Thiên Hạ ñến 
Kế Võ, xã Vinh Xuân (Tuyến ñường 
dân sinh Vinh Xuân, huyện Phú 
Vang gñ1) bổ sung 

Xã Vinh 
Xuân 

3,50 

Công văn số 640/UBND-KTHT ngày 7/7/2021 của UBND huyện về việc thống nhất 
phương án hoàn trả ñường dân sinh, huyện Phú Vang; 
Công văn số 94/2020/CV/CPTG ngày 03/10/2020 của Công ty CP Vui chơi giải trí 
tổng hợp Tam Giang về việc xin chủ trương hoàn trả tuyến ñường dân sinh bị ảnh 
hưởng bởi dự án tại Vinh Xuân. 

VII HUYỆN PHÚ LỘC   21,92   

1 
Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư ðồng 
Thanh Niên  

Thị trấn 
Phú Lộc 

1,50 
Quyết ñịnh số 3409/Qð-UBND ngày 16/11/2021 của UBND huyện về việc phê 
duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư ðồng Thanh 
niên, thị trấn Phú Lộc. 

2 
Khu dân cư Bàu Quyết Thủy, thôn 
An Sơn 

Xã Lộc 
Sơn 

2,40 
Quyết ñịnh số 3408/Qð-UBND ngày 16/11/2021 của UBND huyện về việc phê 
duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình Khu dân cư Bàu Quyết Thủy, thôn An 
Sơn, xã Lộc Sơn. 

3 ðập Quan , thị trấn Phú Lộc 
Thị trấn 
Phú Lộc 

0,60 

Quyết ñịnh 2509/Qð-UBND ngày 30/10/2018 của UBND tỉnh về việc phê duyệt 
báo cáo kinh tế kỹ thuật ñầu tư xây dựng ðập Quan thị trấn Phú Lộc, huyện Phú 
Lộc; 
Nghị quyết số 17/NQ-HðND ngày 30/7/2021 của HðND huyện Phú Lộc về việc 
phê duyệt chủ trương ñầu tư các dự án ñầu tư công trung hạn giai ñoạn 2021-2025 
thuộc nguồn vốn ngân sách tỉnh phân cấp ngân sách huyện quản lý: dự án chỉnh 
trang ñô thị do ngân sách tỉnh hỗ trợ. 
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STT Tên công trình, dự án ðịa ñiểm 
Diện tích 
khoảng 

(ha) 
Căn cứ pháp lý 

4 

Mở rộng trụ sở UBND thị trấn Phú 
Lộc (Hạng mục: Xây dựng hội 
trường, phòng làm việc, nhà vệ 
sinh) 

Thị trấn 
Phú Lộc 

1,40 

Nghị quyết số 82/NQ-HðND ngày 16/12/2020 của HðND huyện Phú Lộc về việc 
phê duyệt chủ trương ñầu tư các công trình ñầu tư công trung hạn giai ñoạn 2022 - 2025; 
Công văn số 3211/UBND-XD ngày 02/8/2021 của UBND huyện Phú Lộc về việc 
thực hiện kế hoạch ñầu tư công năm 2021 lập hồ sơ trình phê duyệt báo cáo kinh tế 
kỹ thuật năm 2022. 

5 ðường giao thông xóm Loài Mộc Sơn 
Thị trấn 
Phú Lộc 

0,40 
Quyết ñịnh số 3875/Qð-UBND ngày 02/12/2020 của UBND huyện Phú Lộc về việc 
phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình ðường giao thông xóm Loài Mộc Sơn, 
Tổ dân phố 4, thị trấn Phú Lộc. 

6 Hệ thống thoát lũ khu vực Cầu Hai  
Thị trấn 
Phú Lộc 

Xã Lộc Trì 
11,50 

Quyết ñịnh số 2466/Qð-UBND ngày 20/10/2021của UBND tỉnh về việc ñiều chỉnh 
phương án phân bổ và giao kế hoạch vốn ñầu tư Xây dựng cơ bản năm 2021 (ñợt 3) 
nguồn kinh phí khắc phục hậu quả thiên tai 2020; 
Quyết ñịnh số 2785/Qð-UBND ngày 02/11/2021 của UBND tỉnh về việc phê duyệt 
chủ trương ñầu tư dự án Hệ Thống thoát lũ khu vực Cầu Hai, huyện Phú Lộc. 

7 
Xử lý khẩn cấp sạt lở bờ sông Nước 
Ngọt xã, Lộc Thủy 

Xã Lộc 
Thủy 

0,10 
Quyết ñịnh số 1156/Qð-UBND ngày 17/5/2021 của UBND tỉnh về việc phê duyệt 
báo cáo kinh tế kỹ thuật ñầu tư xây dựng và kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình 
Xử lý khẩn cấp sạt lở bờ sông Nước Ngọt, xã Lộc Thủy, huyện Phú Lộc. 

8 
ðường từ nhà ông Bình ñến miếu 
xóm Quyết Thủy, xã Lộc Sơn 

Xã Lộc 
Sơn 

0,25 
Quyết ñịnh số 64/Qð-UBND ngày 12/5/2021 của UBND xã Lộc Sơn về việc phê 
duyệt báo cáo kinh tế kỹ và kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình ðường từ nhà 
ông Bình ñến miếu xóm Quyết Thủy, xã Lộc Sơn. 

9 ðường giao thông thôn Vinh Sơn 
Xã Lộc 

Sơn 
0,25 

Quyết ñịnh số 104/Qð-UBND ngày 09/9/2020 của UBND xã Lộc Sơn về việc phê 
duyệt báo cáo kinh tế kỹ và kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình ðường giao 
thông thôn Vinh Sơn, xã Lộc Sơn. 

10 
ðường giao thông nông thôn ñội 4 
thôn La Sơn 

Xã Lộc 
Sơn 

0,14 
Quyết ñịnh số 81/Qð-UBND ngày 09/6/2021 của UBND xã Lộc Sơn về việc phê 
duyệt báo cáo kinh tế kỹ và kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình ðường giao 
thông nông thôn ñội 4 thôn La Sơn, xã Lộc Sơn. 

11 
Hạ tầng nghĩa trang nhân dân xã 
Xuân Lộc (giai ñoạn 1) 

Xã Xuân 
Lộc 

1,63 
Quyết ñịnh số 4027/Qð-UBND ngày 11/12/2020 của UBND huyện Phú Lộc về việc 
phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật ñầu tư xây dựng công trình Hạ tầng nghĩa trang 
nhân dân xã Xuân Lộc (giai ñoạn 1). 

12 
ðường giao thông bản Phúc Lộc (từ 
ñường nhựa ñến nhà ông Hồ Văn 
Xinh) 

Xã Xuân 
Lộc 

0,20 
Quyết ñịnh số 1350/Qð-UBND ngày 28/4/2021 của UBND huyện Phú Lộc về việc 
phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật ñầu tư xây dựng công trình ðường giao thông 
bản Phúc Lộc (từ ñường nhựa ñến nhà ông Hồ Văn Xinh). 
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STT Tên công trình, dự án ðịa ñiểm 
Diện tích 
khoảng 

(ha) 
Căn cứ pháp lý 

13 
ðường giao thông bản Phúc Lộc xã 
Xuân Lộc 

Xã Xuân 
Lộc 

0,15 
Quyết ñịnh số 1323/Qð-UBND ngày 29/4/2020 của UBND huyện Phú Lộc về việc 
phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật ñầu tư xây dựng công trình ðường giao thông 
bản Phúc Lộc xã Xuân Lộc. 

14 
ðường giao thông bản Phúc Lộc (từ 
nhà ông Hồ Văn May ñến nhà ông 
Hồ Văn Phai) 

Xã Xuân 
Lộc 

0,25 

Quyết ñịnh số 1086/Qð-UBND ngày 08/4/2020 của UBND huyện Phú Lộc về việc 
phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật ñầu tư xây dựng công trình ðường giao thông 
bản Phúc Lộc ðường giao thông bản Phúc Lộc (từ nhà ông Hồ Văn May ñến nhà 
ông Hồ Văn Phai). 

15 Xây dựng nhà văn hóa xã Lộc Tiến 
Xã Lộc 

Tiến 
0,15 

Quyết ñịnh số 2707/Qð-UBND ngày 27/8/2021 của UBND huyện Phú Lộc về việc 
phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật ñầu tư xây dựng công trình Xây dựng nhà văn 
hóa xã Lộc Tiến. 

16 
Nâng cấp, sửa chữa hạ tầng kỹ thuật 
Nghĩa trang nhân dân Chân Mây  

Xã Lộc 
Thủy 

1,00 
Quyết ñịnh 2733/Qð-UBND ngày 27/10/2021 của UBND tỉnh về việc bổ sung kế 
hoạch vốn ñầu tư phát triển năm 2021 từ nguồn vượt thu tiền sử dụng ñất năm 2021. 

VIII HUYỆN NAM ðÔNG   15,23   

1 
Nâng cấp hệ thống thoát nước thị 
trấn Khe Tre 

Thị trấn 
Khe Tre 

0,20 

Quyết ñịnh số 321/Qð-UBND ngày 04/02/2021 của UBND tỉnh về việc phê duyệt 
chủ trương ñầu tư công trình Nâng cấp hệ thống thoát nước thị trấn Khe Tre; 
Nghị quyết số 111/NQ-HðND ngày 14/10/2021 của HðND tỉnh về việc giao kế 
hoạch ñầu tư công trung hạn vốn ngân sách Nhà nước 2021-2025 tỉnh Thừa Thiên 
Huế. 

2 
ðường trục chính Cụm công nghiệp 
Hương Phú, huyện Nam ðông 

Xã Hương 
Phú 

3,00 
Quyết ñịnh số 320/Qð-UBND ngày 04/02/2021 của UBND tỉnh về việc phê duyệt 
chủ trương ñầu tư công trình ðường trục chính Cụm công nghiệp Hương Phú, huyện 
Nam ðông. 

3 
ðiểm ñịnh cư tập trung xã Thượng 
Long  

Xã Thượng 
Long 

4,93 

Quyết ñịnh số 406/Qð-UBND ngày 22/02/2021 của UBND tỉnh về việc phê duyệt 
chủ trương ñầu tư công trình ðiểm ñịnh cư tập trung xã Thượng Long; 
Báo cáo số 351/BC-UBND ngày 02/10/2021 của UBND tỉnh về việc Dự kiến kinh 
phí ñầu tư công năm 2021, 2022 thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia phát triển 
kinh tế xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai ñoạn 2021-2025. 

4 
Di dân tái ñịnh cư tập trung thôn 
Lấp, Tà Rinh, A Tin, xã Thượng 
Nhật 

Xã Thượng 
Nhật 

2,60 

Báo cáo số 796/KH-TL ngày 27/8/2021 của Vụ Kế hoạch-Bộ Nông nghiệp và phát 
triển nông thôn về việc báo cáo Kết quả thẩm ñịnh Báo cáo ñề xuất chủ trương ñầu 
tư dự án: Di dời dân cư khẩn cấp khỏi khu vực có nguy cơ cao xảy ra sạt lở ñất, lũ 
ống, lũ quét trong ñó ñể nghị bổ sung thông tin dự án di dời dân cư khẩn cấp khỏi 
khu vực có nguy cơ cao xảy ra sạt lở ñất, lũ ống, lũ quét. Nội dung báo cáo có thể 
hiện nguồn kinh phí do Bộ NN&PTNT ñầu tư xây dựng công trình này trong kế 
hoạch năm 2021 ñến năm 2023. 
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STT Tên công trình, dự án ðịa ñiểm 
Diện tích 
khoảng 

(ha) 
Căn cứ pháp lý 

5 
Khu bảo tồn làng văn hóa truyền 
thống dân tộc Cơ Tu, huyện Nam 
ðông (giai ñoạn 1) 

Xã Thượng 
Lộ 

4,50 

Báo cáo số 351/BC-UBND ngày 02/10/2021 của UBND tỉnh về việc Dự kiến kinh 
phí ñầu tư công năm 2021, 2022 thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia phát triển 
kinh tế xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai ñoạn 2021-2025; 
ðề án số 01/ðA-UBND ngày 19/8/2020 của UBND huyện Nam ðông về việc Bảo 
tồn làng truyền thống dân tộc Cơ tu huyện Nam ðông, tỉnh Thừa Thiên Huế giai 
ñoạn 2020 - 2025; Công văn số 1144/UBND-TCKH ngày 28/8/2021 của UBND 
huyện Nam ðông về việc triển khai ñầu tư dự án Khu bảo tồn làng văn hóa truyền 
thống dân tộc Cơ Tu, huyện Nam ðông. 

IX HUYỆN A LƯỚI   15,63   

1 Nhà văn hóa Thị trấn A Lưới 
Thị trấn A 

Lưới 
0,15 

Quyết ñịnh số 1893/Qð-UBND ngày 29/9/2021 của UBND huyện A Lưới về việc 
phê duyệt chủ trương ñầu tư xây dựng Công trình: Nhà văn hóa thị trấn A Lưới. 

2 
Xây dựng nhà SHCð thôn Ka 
Rôông - A Ho 

Xã A 
Roàng 

0,07 
Quyết ñịnh số 1442/Qð-UBND ngày 3/8/2021 của UBND huyện A Lưới về việc 
phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng Công trình: Xây dựng nhà SHCð thôn 
Ka Rôông - A Ho. 

3 
Tuyến ñường dây 35 KV cấp ñiện 
cho khu Văn phòng Hồng Hạ-Nhà 
máy thủy ñiện A Lưới  

Xã Hồng 
Hạ 

0,96 

Công văn số 1605/TTg-CN ngày 18/10/2005 của Thủ tướng chính phủ về việc ñầu 
tư dự án thủy ñiện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế; 
Quyết ñịnh số 10/2006/Qð-CHP-HðQT ngày 05/8/2006 của Công ty cổ phần Thủy 
ñiện miền trung về việc phê duyệt Dự án ñầu tư xây dựng công trình Công trình: 
Thủy ñiện A Lưới, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế; 
Công văn số 1324/EVNCHP-TCNS ngày 3/8/2021 của Công ty cổ phần Thủy ñiện 
miền Trung về việc ñăng ký công trình có nhu cầu sử dụng ñất trong năm 2022 tại 
xã Hồng Hạ, huyện A Lưới. 

4 
Tuyến ñường dây 22 KV cấp ñiện 
cho xã ñập tràn-Nhà máy Thủy ñiện 
A Lưới 

Xã Quảng 
Nhâm 

7,53 

Công văn số 1605/TTg-CN ngày 18/10/2005 của Thủ tướng chính phủ về việc ñầu 
tư dự án thủy ñiện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế; 
Quyết ñịnh số 10/2006/Qð-CHP-HðQT ngày 05/8/2006 của Công ty cổ phần Thủy 
ñiện miền trung về việc phê duyệt Dự án ñầu tư xây dựng công trình Công trình: 
Thủy ñiện A Lưới, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế; 
Công văn số 1325/EVNCHP-TCNS ngày 3/8/2021 của Công ty cổ phần Thủy ñiện 
miền Trung về việc ñăng ký công trình có nhu cầu sử dụng ñất trong năm 2022 tại 
xã Quảng Nhâm, huyện A Lưới. 

5 
ðường dân sinh từ nhà Quỳnh Hoàn 
ñến nhà ông Cường thôn A Hố 

Xã Hồng 
Vân 

0,30 
Quyết ñịnh số 1192/Qð-UBND ngày 18/6/2021 của UBND huyện A Lưới về việc 
phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng Công trình: ðường dân sinh từ nhà 
Quỳnh Hoàn ñến nhà ông Cường thôn A Hố. 
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STT Tên công trình, dự án ðịa ñiểm 
Diện tích 
khoảng 

(ha) 
Căn cứ pháp lý 

6 
ðường sản xuất vào khu Ka Treo 
Hồng Hạ thôn PaRing-Cân Sâm 

Xã Hồng 
Hạ 

0,10 
Quyết ñịnh số 1855/Qð-UBND ngày 16/9/2021 của UBND huyện A Lưới về việc 
phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng Công trình: ðường sản xuất vào khu 
Ka Treo Hồng Hạ thôn Pa Ring-Cân Sâm, xã Hồng Hạ. 

7 
ðường phục vụ sản xuất nông 
nghiệp thôn ðút 1 

Xã Hồng 
Kim 

0,50 
Quyết ñịnh số 1193/Qð-UBND ngày 18/6/2021 của UBND huyện A Lưới về việc 
phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng Công trình: ðường phục vụ sản xuất 
nông nghiệp thôn ðút 1. 

8 
ðường sản xuất từ ñường Hồ Chí 
Minh cụm A Niêng ñến ñồi A Bung 

Xã Trung 
Sơn 

0,25 
Quyết ñịnh số 1856/Qð-UBND ngày 16/9/2021 của UBND huyện A Lưới về việc 
phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng Công trình: ðường sản xuất từ ñường 
Hồ Chí Minh cụm A Niêng ñến ñồi Cu Bung. 

9 
ðường nối thôn Tân Hối (nhà Lê 
Văn Lai) ñến khu hậu cứ 

Xã Hồng 
Bắc 

0,30 
Quyết ñịnh số 503/Qð-UBND ngày 09/3/2021 của UBND huyện A Lưới về việc 
phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng Công trình: ðường nối thôn Tân Hối 
(nhà Lê Văn Lai) ñến khu hậu cứ. 

10 
Tuyến ñường từ nhà bà Nguyên ñến 
nhà ông Lại thôn Quảng Phú 

Xã Sơn 
Thủy 

0,35 
Quyết ñịnh số 316/Qð-UBND ngày 26/2/2021 của UBND huyện A Lưới về việc 
phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng Công trình: Tuyến ñường từ nhà bà 
Nguyên ñến nhà ông Lại thôn Quảng Phú. 

11 
Dự án ñường dân sinh Y Reo - 
Briềng 

Xã Hồng 
Thái 

0,50 
Quyết ñịnh số 1101/Qð-UBND ngày 3/6/2021 của UBND huyện A Lưới về việc 
phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng Công trình: Dự án ñường dân sinh Y 
Reo - Briềng. 

12 
ðường dân sinh từ cụm Pa Ris - Ka 
Vin - nhà ông Nhíp  

Xã Lâm 
ðớt 

0,70 
Quyết ñịnh số 802/Qð-UBND ngày 07/4/2021 của UBND huyện A Lưới về việc 
phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình ðường dân sinh từ cụm Pa 
Ris - Ka Vin -nhà ông Nhíp. 

13 
ðường nội ñồng vào khu sản xuất 
Pa Re giai ñoạn 2 

Xã ðông 
Sơn 

0,60 
Quyết ñịnh số 1102/Qð-UBND ngày 3/6/2021 của UBND huyện A Lưới về việc 
phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng Công trình: ðường nội ñồng vào khu 
sản xuất Pa Re giai ñoạn 2. 

14 
ðường nội ñồng vào khu sản xuất 
Pa Re 

Xã ðông 
Sơn 

0,60 
Quyết ñịnh số 1103/Qð-UBND ngày 3/6/2021 của UBND huyện A Lưới về việc 
phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng Công trình: ðường nội ñồng vào khu 
sản xuất Pa Re. 

15 
ðường vào khu tái ñịnh cư A Ka - A 
Chi - Hương Sơn  

Xã A 
Roàng 

0,10 

Công văn số: 1698/SNNPTNT-KHTC ngày 13/8/2021 của Sở Nông nghiệp và 
PTNT về việc phân bổ kinh phí thực hiện các dự án bố trí dân cư vùng thiên tai, biên 
giới; 
Công văn số 2749/SKHðT-KTN ngày 19/8/2021 của  Sở Kế hoạch và ðầu tư về 
việc thực hiện các dự án bố trí dân cư vùng thiên tai, biên giới. 
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STT Tên công trình, dự án ðịa ñiểm 
Diện tích 
khoảng 

(ha) 
Căn cứ pháp lý 

16 
ðường liên thôn Kê 2 - La Ngà ñến 
trục chính (giai ñoạn 2) 

Xã Hồng 
Thủy 

0,22 
Quyết ñịnh số 1276/Qð-UBND ngày 30/6/2021 của UBND huyện A Lưới về việc 
phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng Công trình: ðường liên thôn Kê 2 - La 
Ngà ñến trục chính (giai ñoạn 2). 

17 
ðường vào khu sản xuất thôn Tru Pi 
- Kê 1 (nhánh 2)  

Xã Hồng 
Thủy 

0,80 
Quyết ñịnh số 1275/Qð-UBND ngày 30/6/2021 của UBND huyện A Lưới về việc 
phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng Công trình: ðường vào khu sản xuất 
thôn Tru Pi - Kê 1 (nhánh 2). 

18 ðường vào khu sản xuất thôn Ki Tôm 
Xã Hương 

Nguyên 
0,20 

Quyết ñịnh số 1834/Qð-UBND ngày 09/9/2021 của UBND huyện A Lưới về việc 
phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng Công trình: ðường vào khu sản xuất 
thôn Ki Tôm. 

19 ðường vào khu sản xuất thôn A Pró 
Xã Hương 

Nguyên 
1,00 

Quyết ñịnh số 1835/Qð-UBND ngày 09/9/2021 của UBND huyện A Lưới về việc 
phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng Công trình: ðường vào khu sản xuất 
thôn A Pró. 

20 Kênh chống ngập úng thôn A Tia 1 
Xã Hồng 

Kim 
0,10 

Quyết ñịnh số 1254/Qð-UBND ngày 28/6/2021 của UBND huyện A Lưới về việc 
phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng Công trình: Kênh chống ngập úng thôn 
A Tia 1. 

21 
Kênh mương thôn Quảng Lộc, 
Quảng Hợp và Quảng Phú  

Xã Sơn 
Thủy 

0,30 
Quyết ñịnh số 1274/Qð-UBND ngày 30/6/2021 của UBND huyện A Lưới về việc 
phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng Công trình: Kênh mương thôn Quảng 
Lộc, Quảng Hợp và Quảng Phú. 

X CÔNG TRÌNH LIÊN HUYỆN   79,42   

1 

ðường vành ñai 3 (Tổng quy mô dự 
án là 42 ha; trong ñó phần diện tích 
thuộc ñịa bàn thành phố 35,3 ha và 
thị xã Hương Trà là 6,7 ha) 

Thuỷ 
Xuân, 

Phường 
ðúc, 

Hương 
Long, Kim 

Long, 
Hương An  
- TP Huế 
và Thị xã 

Hương Trà 

42,00 

Nghị quyết số 110/NQ-HðND ngày 14/10/2021 của HðND tỉnh Thừa Thiên Huế 
v/v bổ sung vốn từ nguồn tăng thu năm 2021 ñể ñẩy nhanh tiến ñộ thực hiện các dự 
án quan trọng; 
Nghị quyết số 107/NQ-HðND ngày 14/10/2021 của HðND tỉnh Thừa Thiên Huế về 
phê duyệt ñiều chỉnh chủ trương ñầu tư Dự án ðường vành ñai 3; 
Thông báo số 3852/TB-SKHðT ngày 28/10/2021 của Sở Kế hoạch ñầu tư v/v giao 
bổ sung kế hoạch ñầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2021 nguồn vốn: nguồn vượt 
thu tiền sử dụng ñất năm 2021; 
Nghị quyết số 171/NQ-HðND ngày 23/12/2020 của HðND tỉnh Thừa Thiên Huế về 
phê duyệt chủ trương ñầu tư Dự án ðường vành ñai 3. 
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STT Tên công trình, dự án ðịa ñiểm 
Diện tích 
khoảng 

(ha) 
Căn cứ pháp lý 

2 

Khu ñô thị phía ðông ñường Thủy 
Dương - Thuận An (Khu vực Dân 
cư  DV2, LK5 thuộc Khu E - ðô thị 
mới An Vân Dương) (Tổng dự án 
23,53; Thị xã Hương Thuỷ xã Thủy 
Thanh 9,20 ha, Thành Phố Huế 
phường An ðông 14,33 ha) 

Phường An 
ðông, TP 
Huế và  xã 

Thủy 
Thanh, TX 

Hương 
Thủy 

23,53 

 
Quyết ñịnh số 2742/Qð-UBND ngày 29/10/2020 của UBND tỉnh về việc phê duyệt 
kết quả lựa chọn nhà ñầu tư thực hiện dự án ñầu tư có sử dụng ñất Khu ñô thị phía 
ðông ñường Thủy Dương - Thuận An. 

3 

Chỉnh trang khu dân cư tại lô 
CTR11, CTR12 và khai thác quỹ ñất 
xen ghép thuộc khu A -  ñô thị mới 
An Vân Dương (tổng quy mô dự án 
là 13,48 ha trong ñó thuộc thành phố 
Huế 2,8 ha, thuộc ñịa bàn thị xã 
Hương Thủy 10,68 ha) 

An ðông -
TP Huế và 

Thị xã 
Hương 
Thuỷ 

13,48 

Quyết ñịnh số 2686/Qð-UBND ngày 23/10/2020 của UBND tỉnh về việc phê duyệt 
kết quả lựa chọn nhà ñầu tư thực hiện dự án ñầu tư có sử dụng ñất Chỉnh trang khu 
dân cư CTR11, CTR12 và khai thác quỹ ñất xen ghép thuộc khu A ñô thị mới An 
Vân Dương. 

4 

Dự án hoàn thiện lưới ñiện phân 
phối tỉnh Thừa Thiên Huế (ñồng bộ 
dự án KfW3.1)  (Tổng quy mô bổ 
sung công trình là 0,41 ha. Trong ñó 
phần diện tích thuộc ñịa bàn thành 
phố là 0,24 ha; huyện Phong ðiền là 
0,10 ha; Tx Hương Thủy là 0,07 ha) 

 TP Huế và 
huyện 
Phong 

ðiền, TX 
Hương 
Thủy 

0,41 
Quyết ñịnh số 8421/Qð-CREB ngày 29/9/2020 của Tổng công ty ðiện lực miền 
Trung về việc phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi ñầu tư xây dựng công trình dự 
án: Hoàn thiện lưới ñiện phân phối tỉnh Thừa Thiên Huế (ñồng bộ dự án KfW3.1). 

5 Tuyến ñường Mỹ An-Thuận An 

Xã Phú An 
- Phú 
Vang,  

Phường 
Thuận An - 

TP Huế 

17,88 

- Nghị quyết số 173/NQ-HðND ngày 23/12/2020 của HðND tỉnh về chủ trương 
ñầu tư dự án ñường Mỹ An-Thuận An; 
- Nghị quyết số 111/NQ-HðND ngày 14/10/2021 của HðND tỉnh về việc giao kế 
hoạch ñầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai ñoạn 2021-2025 tỉnh 
Thừa Thiên Huế; 
- Thông báo số 4134/TB-SKHðT ngày 11/11/2021 về việc giao  kế hoạch ñầu tư 
vốn ngân sách nhà nước năm 2021 (các dự án chuẩn bị ñầu tư).  

  TỔNG CỘNG   642,17   
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Phụ lục II 
DANH MỤC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN CHUYỂN MỤC ðÍCH SỬ DỤNG  

ðẤT TRỒNG LÚA, ðẤT RỪNG PHÒNG HỘ, ðẤT RỪNG ðẶC DỤNG NĂM 2022 
(Kèm theo Nghị quyết số 130/NQ-HðND ngày 10 tháng 12 năm 2021 của Hội ñồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế) 

 

STT Tên công trình, dự án ðịa ñiểm 
Diện tích 
khoảng 

(ha) 

Trong ñó diện tích xin 
chuyển mục ñích sử dụng 

(ha) 
Căn cứ pháp lý 

ðất 
trồng 
lúa  

ðất 
rừng 

phòng 
hộ 

ðất 
rừng 
ñặc 

dụng 
I HUYỆN PHONG ðIỀN   6,50 2,80 0,00 0,00   

1 Sân vận ñộng  
Xã Phong 

Bình  
1,40 1,40     

Quyết ñịnh số 312/Qð-UBND ngày 27/9/2021 
của UBND xã Phong Bình về việc phê duyệt Báo 
cáo kinh tế - kỹ thuật và kế hoạch lựa chọn nhà 
thầu xây dựng công trình sân vận ñộng xã Phong 
Bình; 

Quyết ñịnh số 2428/Qð-UBND ngày 05/7/2021 
của UBND huyện Phong ðiền về việc bổ sung 
kinh phí xây dựng công trình sân vận ñộng xã 
Phong Bình. 

2 
Mở rộng ñường từ trạm ñiện ñến cửa 
ông Hồ Cho thôn phường Hóp 

Xã Phong 
An 

0,50 0,50     

Quyết ñịnh số 278/Qð-UBND ngày 23/8/2021 
của UBND xã Phong An về việc phê duyệt Báo 
cáo kinh tế - kỹ thuật ñầu tư xây dựng công trình 
Mở rộng ñường từ trạm ñiện ñến cửa ông Cho 
thôn Phường Hóp. 

3 

Dự án thành phần ñầu tư xây dựng ñoạn 
Cam Lộ - La Sơn qua ñịa bàn huyện 
Phong ðiền (Hạng mục: hoàn trả Bia 
tưởng niệm và Hạ tầng kỹ thuật) 

Xã Phong 
Mỹ, Phong 

Xuân, 
Phong Sơn 

1,00 0,05     

Công văn số 7621/UBND-GT ngày 05/10/2018 
của UBND tỉnh về việc phối hợp triển khai công 
tác giải phóng mặt bằng phục vụ dự án ñường Hồ 
Chí Minh Cam Lộ - La Sơn. 



9
4

C
Ô

N
G

 B
Á

O
/S

ố
 7

1
+

7
2
/N

g
ày

 2
7
-1

2
-2

0
2
1
 

 

 

STT Tên công trình, dự án ðịa ñiểm 
Diện tích 
khoảng 

(ha) 

Trong ñó diện tích xin 
chuyển mục ñích sử dụng 

(ha) 
Căn cứ pháp lý 

ðất 
trồng 
lúa  

ðất 
rừng 

phòng 
hộ 

ðất 
rừng 
ñặc 

dụng 

4 

ðường giao thông lâm sinh phục vụ 
phát triển rừng sản xuất, phòng chống 
cháy rừng và phát triển trồng cây ăn quả 
khu vực ðộn Muồng, xã Phong Sơn 

Xã Phong 
Sơn 

3,00 0,25     

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

Quyết ñịnh số 3274/Qð-UBND ngày 31/8/2021 
của UBND huyện Phong ðiền về việc phê duyệt 
Báo cáo kinh tế kỹ thuật ñầu tư xây dựng công 
trình ðường giao thông lâm sinh phục vụ phát 
triển rừng sản xuất, phòng chống cháy rừng và 
phát triển trồng cây ăn quả khu vực ðộn Muồng, 
xã Phong Sơn. 

5 Khu dân cư Nhất Tây - giai ñoạn 1 
Xã ðiền 

Lộc 
0,60 0,60     

Quyết ñịnh số 299/Qð-UBND ngày 12/11/2021 
của UBND xã ðiền Lộc về việc phê duyệt báo 
cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình Khu dân 
cư Nhất Tây - giai ñoạn 1. 

II HUYỆN QUẢNG ðIỀN   8,45 4,30 0,24 0,00   

1 
Khu cải táng mới phía Nam UBND xã 
Quảng An 

Xã Quảng 
An 

0,45 0,45 

  

  

Quyết ñịnh số 271/Qð-UBND ngày 29/07/2021 
của UBND xã Quảng An về việc phê duyệt dự án 
ñầu tư xây dựng công trình: Khu quy hoạch cải 
táng mới phía Nam UBND xã Quảng An; 
Nghị quyết số 14/NQ-HðND ngày 16/07/2021 
của HðND xã Quảng An về việc thống nhất chủ 
trương lập Quy hoạch Tổng mặt bằng dự án Hạ 
tầng Kỹ thuật Khu cải táng mới phía Nam UBND 
xã Quảng An. 
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STT Tên công trình, dự án ðịa ñiểm 
Diện tích 
khoảng 

(ha) 

Trong ñó diện tích xin 
chuyển mục ñích sử dụng 

(ha) 
Căn cứ pháp lý 

ðất 
trồng 
lúa  

ðất 
rừng 

phòng 
hộ 

ðất 
rừng 
ñặc 

dụng 

2 
Xây dựng nhà văn hóa và khu thể thao 
thôn 3 

Xã Quảng 
Công 

0,10 0,10 

  

  

Quyết ñịnh số 13/Qð-UBND ngày 20/04/2021 
của UBND xã Quảng Công về việc phê duyệt dự 
án ñầu tư xây dựng công trình: Nhà văn hóa và 
khu thể thao thôn 3. 

3 
ðường vành ñai bảo vệ rừng xã Quảng 
Ngạn (ðường vào nghĩa trang thôn 1, 2, 3) 

Xã Quảng 
Ngạn 

1,50   0,24   

Quyết ñịnh số 146/Qð-UBND ngày 15/08/2021 
của UBND xã Quảng Ngạn về việc phê duyệt dự 
án ñầu tư xây dựng công trình: ðường vành ñai 
bảo vệ rừng xã Quảng Ngạn (ðường vào nghĩa 
trang thôn 1, 2, 3). 

4 Xây dựng nhà văn hóa thôn 2 
Xã Quảng 

Ngạn 
0,20 0,20 

  
  

Quyết ñịnh số 145/Qð-UBND ngày 15/08/2021 
của UBND xã Quảng Ngạn về việc phê duyệt dự 
án ñầu tư xây dựng công trình: Nhà văn hóa thôn 2. 

5 
Khu nghĩa trang cải táng xã Quảng 
Thành 

Xã Quảng 
Thành 

1,80 1,80 

  

  

Quyết ñịnh số 191/Qð-UBND ngày 17/09/2021 
của UBND xã Quảng Thành về việc phê duyệt 
Báo cáo kinh tế kỹ thuật và kế hoạch lựa chọn 
nhà thầu công trình: Quy hoạch khu nghĩa trang 
cải táng xã Quảng Thành. 

6 
Nâng cấp, sửa chữa trạm bơm Phong 
Sơn, ðông Vinh, Chương - Bình, Vinh 
Phú 

Xã Quảng 
Vinh 

0,30 0,25     

Quyết ñịnh số 2408/Qð-UBND ngày 17/10/2017 
của UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án ñầu tư 
Nâng cấp, sửa chữa trạm bơm Phong Sơn, ðông 
Vinh, Chương - Bình, Vinh Phú thuộc huyện 
Quảng ðiền, Phong ðiền; 
Nghị quyết số 112/NQ-HðND ngày 14/10/2021 
của HðND tỉnh về việc cho ý kiến kế hoạch ñầu 
tư vốn ngân sách nhà nước năm 2022; 
Nghị quyết số 111/NQ-HðND ngày 14/10/2021 
của HðND tỉnh về việc giao kế hoạch ñầu tư 
công trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai ñoạn 
2021-2025 tỉnh Thừa Thiên Huế. 
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STT Tên công trình, dự án ðịa ñiểm 
Diện tích 
khoảng 

(ha) 

Trong ñó diện tích xin 
chuyển mục ñích sử dụng 

(ha) 
Căn cứ pháp lý 

ðất 
trồng 
lúa  

ðất 
rừng 

phòng 
hộ 

ðất 
rừng 
ñặc 

dụng 

7 
Hệ thống trạm bơm (Vụng Trẹn, xã 
Quảng Vinh; Xuân Tùy, Pheo, xã 
Quảng An), huyện Quảng ðiền 

Huyện 
Quảng ðiền 

4,10 1,50     

Quyết ñịnh số 201/Qð-UBND ngày 25/01/2021 
của UBND tỉnh về việc phê duyệt chủ trương ñầu 
tư dự án Hệ thống trạm bơm (Vụng Trẹn, xã 
Quảng Vinh; Xuân Tùy, Pheo, xã Quảng An), 
huyện Quảng ðiền; 
Nghị quyết số 111/NQ-HðND ngày 14/10/2021 
của HðND tỉnh về việc giao kế hoạch ñầu tư 
công trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai ñoạn 
2021-2025 tỉnh Thừa Thiên Huế. 

III THỊ XÃ HƯƠNG TRÀ   11,59 5,14 0,00 0,00   

1 
Nâng cấp, mở rộng ñường cứu nạn nối 
ñường Khe Trái và ñường Nguyên 
Hồng 

Phường 
Hương Vân 

0,27 0,02     

Quyết ñịnh số 1083/Qð-UBND ngày 02/8/2021 
của UBND thị xã Hương Trà về việc phê duyệt 
Báo cáo kinh tế kỹ thuật dự án Nâng cấp, mở 
rộng ñường cứu nạn nối ñường Khe Trái và 
ñường Nguyên Hồng, phường Hương Vân; 

Quyết ñịnh số 1143/Qð-UBND ngày 16/8/2021 
của UBND thị xã Hương Trà về việc phân bổ 
kinh phí hỗ trợ khôi phục các vùng bị ảnh hưởng 
ở nơi có hoạt ñộng khai thác khoáng sản (lần 2). 

2 
ðường ngoài hàng rào khu công nghiệp 
Tứ Hạ (ñoạn nối ðT16 ñến ñường tránh 
Huế), thị xã Hương Trà (phần mở rộng) 

Phường 
Hương Văn 

3,78 0,33     

Quyết ñịnh số 1658/Qð-UBND ngày 09/7/2021 
của UBND tỉnh về việc phê duyệt ñiều chỉnh chủ 
trương ñầu tư công trình ðường ngoài hàng rào 
khu công nghiệp Tứ Hạ (ñoạn nối ðT16 ñến 
ñường tránh Huế). 
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STT Tên công trình, dự án ðịa ñiểm 
Diện tích 
khoảng 

(ha) 

Trong ñó diện tích xin 
chuyển mục ñích sử dụng 

(ha) 
Căn cứ pháp lý 

ðất 
trồng 
lúa  

ðất 
rừng 

phòng 
hộ 

ðất 
rừng 
ñặc 

dụng 

3 
Nâng cấp, mở rộng ñường xóm Bún 
(ñiểm ñầu Trần Văn Trà - ñiểm cuối 
ñường Khe Trái)- 420 m 

Phường 
Hương Vân 

0,26 0,01     

Nghị quyết số 34/NQ-HðND ngày 28/7/2021 của 
HðND thị xã Hương Trà về việc phê duyệt chủ 
trương ñầu tư dự án Nâng cấp, mở rộng ñường 
xóm Bún, phường Hương Vân; 
Quyết ñịnh số 1493/Qð-UBND ngày 15/11/2021 
của UBND thị xã Hương Trà về việc phê duyệt 
Báo cáo kinh tế kỹ thuật dự án Nâng cấp, mở 
rộng ñường xóm Bún, phường Hương Vân. 

4 
Nâng cấp, mở rộng ñường Phan Kế Toại, 
phường Hương Chữ  

Phường 
Hương Chữ 

1,72 0,85     

Nghị quyết số 45/NQ-HðND ngày 30/9/2021 của 
HðND thị xã Hương Trà về phê duyệt chủ trương 
ñầu tư dự án Nâng cấp, mở rộng ñường Phan Kế 
Toại phường Hương Chữ, thị xã Hương Trà; 
Nghị quyết số 43/NQ-HðND ngày 30/9/2021 của 
HðND thị xã Hương Trà về việc bổ sung Kế 
hoạch ñầu tư công năm 2021. 

5 
Quảng trường, nhà văn hóa Trung tâm 
thị xã 

Phường 
Hương Văn 

3,20 2,94     

Quyết ñịnh số 79/Qð-UBND ngày 12/01/2021 
của UBND tỉnh về việc phê duyệt chủ trương ñầu 
tư dự án Quảng trường, nhà văn hóa trung tâm thị 
xã Hương Trà; 
Nghị quyết số 41/NQ-HðND ngày 30/9/2021 của 
HðND thị xã Hương Trà về dự kiến kế hoạch ñầu 
tư công năm 2022 thị xã Hương Trà; (Trong ñó 
bố trí 3,5 tỷ ñối với dự án Quảng trường, nhà văn 
hóa trung tâm thị xã Hương Trà trong năm 2022). 
Nghị quyết số 43/NQ-HðND ngày 30/9/2021 của 
HðND thị xã Hương Trà về việc bổ sung Kế 
hoạch ñầu tư công năm 2021. 
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STT Tên công trình, dự án ðịa ñiểm 
Diện tích 
khoảng 

(ha) 

Trong ñó diện tích xin 
chuyển mục ñích sử dụng 

(ha) 
Căn cứ pháp lý 

ðất 
trồng 
lúa  

ðất 
rừng 

phòng 
hộ 

ðất 
rừng 
ñặc 

dụng 

6 
Nâng cấp mở rộng ñường Tôn Thất Bách 
(từ Tứ Hạ - cổng làng Lai Thành, 
Hương Vân) 

Phường Tứ 
Hạ 

Phường 
Hương Vân 

1,40 0,03     

Nghị quyết số 48/NQ-HðND ngày 30/9/2021 của 
HðND thị xã Hương Trà về việc phê duyệt chủ 
trương ñầu tư dự án Nâng cấp, mở rộng ñường 
Tôn Thất Bách (từ Tứ Hạ ñến cổng làng Lai Thành, 
Hương Vân); 

Nghị quyết số 43/NQ-HðND ngày 30/9/2021 của 
HðND thị xã Hương Trà về việc bổ sung Kế 
hoạch ñầu tư công năm 2021. 

7 
Nâng cấp mở rộng ñường Quê Chữ - 
Giáp Thượng 

Phường 
Hương Chữ 

0,15 0,15     

Quyết ñịnh số 1424/Qð-UBND ngày 26/10/2021 
của UBND thị xã Hương Trà về việc phê duyệt 
chủ trương ñầu tư dự án Nâng cấp, mở rộng 
ñường Quê Chữ - Giáp Thượng, phường Hương 
Chữ; 
Nghị quyết số 41/NQ-HðND ngày 30/9/2021 của 
HðND thị xã Hương Trà về dự kiến kế hoạch ñầu 
tư công năm 2022 thị xã Hương Trà. (Trong ñó 
bố trí 2.0 tỷ ñối với dự án Nâng cấp, mở rộng 
ñường Quê Chữ-Giáp Thượng, phường Hương 
Chữ trong năm 2022). 

8 Nâng cấp mở rộng ñường Quê Chữ  
Phường 

Hương Chữ 
0,61 0,61     

Nghị quyết số 46/NQ-HðND ngày 30/9/2021 của 
HðND thị xã Hương Trà về phê duyệt chủ trương 
ñầu tư dự án Nâng cấp, mở rộng ñường Quê Chữ, 
phường Hương Chữ, thị xã Hương Trà; 

Nghị quyết số 43/NQ-HðND ngày 30/9/2021 của 
HðND thị xã Hương Trà về việc bổ sung Kế 
hoạch ñầu tư công năm 2021. 
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STT Tên công trình, dự án ðịa ñiểm 
Diện tích 
khoảng 

(ha) 

Trong ñó diện tích xin 
chuyển mục ñích sử dụng 

(ha) 
Căn cứ pháp lý 

ðất 
trồng 
lúa  

ðất 
rừng 

phòng 
hộ 

ðất 
rừng 
ñặc 

dụng 

9 
Nâng cấp, sửa chữa các Trạm bơm 
chống hạn Tây Nam Hương Trà 

Phường 
Hương Chữ 

0,20 0,20     

Nghị quyết số 111/NQ-HðND ngày 14/10/2021 
của HðND tỉnh về việc giao kế hoạch ñầu tư 
công trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai ñoạn 
2021-2025 tỉnh Thừa Thiên Huế; 
Nghị quyết số 112/NQ-HðND ngày 14/10/2021 
của HðND tỉnh về việc cho ý kiến kế hoạch ñầu 
tư vốn ngân sách nhà nước năm 2022; 
Nghị quyết số 109/NQ-HðND ngày 14/10/2021 
của HðND tỉnh về việc ñiều chỉnh kế hoạch ñầu 
tư vốn ngân sách nhà nước nguồn ngân sách ñịa 
phương năm 2021; 

IV THÀNH PHỐ HUẾ   117,93 39,28 4,16 0,00   

1 
Dự án khu dân cư Thủy Vân (ký hiệu 
ñất OTT27, OTT28) thuộc khu E - ðô 
thị mới An Vân Dương 

Xã Thủy 
Vân 

9,95 9,80     

Quyết ñịnh số 2773/Qð-UBND ngày 02/11/2020 
của UBND tỉnh về việc phê duyệt kết quả sở 
tuyển lựa chọn nhà ñầu tư thực hiện dự án có sử 
dụng ñất Khu dân cư Thủy Vân thuộc khu E - ðô 
thị mới An Vân Dương, tỉnh Thừa Thiên Huế. 

2 

Xây dựng và nâng cấp hạ tầng giao thông 
ñến ñiện Hòn Chén thuộc dự án Phát triển 
cơ sở hạ tầng du lịch hỗ trợ cho tăng 
trưởng toàn diện khu vực tiểu vùng sông 
Mê Công mở rộng - giai ñoạn 2, dự án 
thành phần Thừa Thiên Huế 

Xã Hương 
Thọ 

3,36 0,82 

  

  

Quyết ñịnh số 1381/Qð-TTg ngày 18/10/2018 
của Thủ tướng chính phủ về việc phê duyệt chủ 
trương ñầu tư Dự án "Phát triển cơ sở hạ tầng du 
lịch hỗ trợ cho tăng trưởng toàn diện khu vực tiểu 
vùng Mê Công mở rộng-giai ñoạn 2", vay vốn ADB; 
Quyết ñịnh số 2389/Qð-UBND ngày 25/10/2018 
của UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án ñầu tư 
xây dựng phát triển cơ sở hạ tầng du lịch hỗ trợ 
cho tăng trưởng toàn diện khu vực tiểu vùng Mê Công 
mở rộng-giai ñoạn 2, dự án thành phần Thừa 
Thiên Huế. 
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STT Tên công trình, dự án ðịa ñiểm 
Diện tích 
khoảng 

(ha) 

Trong ñó diện tích xin 
chuyển mục ñích sử dụng 

(ha) 
Căn cứ pháp lý 

ðất 
trồng 
lúa  

ðất 
rừng 

phòng 
hộ 

ðất 
rừng 
ñặc 

dụng 

3 
Hệ thống thoát nước và vỉa hè 4 phường 
nội thành 

Phường 
Thuận Lộc, 
Tây Lộc, 

Thuận Hoà, 
Thuận Thành 

18,00 0,01     

Quyết ñịnh số 392/Qð-TTg ngày 10/3/2016 của 
Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt danh mục 
dự án Chương trình phát triển các ñô thị loại II;  
Quyết ñịnh 513/Qð-UBND ngày 4/03/2019 của 
UBND tỉnh về phê duyệt ñiều chỉnh dự án và kế 
hoạch lựa chọn nhà thầu. 

4 
 Tuyến ñường bộ ven biển qua tỉnh Thừa 
Thiên Huế và cầu cửa biển Thuận An 

Xã Hải 
Dương, 
Phường 

Thuận An 

32,00 3,20 4,16   

Quyết ñịnh số 2012/Qð-UBND ngày 16/8/2021 
của UBND tỉnh về việc phê duyệt Dự án ñầu tư 
Tuyến ñường bộ ven biển qua tỉnh Thừa Thiên 
Huế và cầu qua cửa Thuận An; 

Thông báo số 3396/TB-SKHðT ngày 29/9/2021 
của Sở kế hoạch và ðầu tư về việc giao nguồn 
vốn ngân sách nhà nước năm 2021. 

5 
ðường vào lăng Trường Phong (chúa 
Nguyễn Phúc Chu) kết hợp trồng cây 
xanh trước lăng vua Gia Long 

Xã Hương 
Thọ 

25,52 0,10     

Công văn số 4298/UBND-XD  ngày 20/7/2021 
của UBND thành phố về việc triển khai thực hiện 
Thông báo số 281/TB-UBND ngày 30/6/2021 của 
UBND tỉnh; 

Nghị quyết số 38/NQ-HðND ngày 11/10/2021 
của HðND thành phố về việc Thống nhất bổ sung 
dự kiến danh mục kế hoạch ñầu tư công trung hạn 
giai ñoạn 2021-2025 và giao UBND thành phố 
Huế quyết ñịnh chủ trương ñầu tư dự án. 
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STT Tên công trình, dự án ðịa ñiểm 
Diện tích 
khoảng 

(ha) 

Trong ñó diện tích xin 
chuyển mục ñích sử dụng 

(ha) 
Căn cứ pháp lý 

ðất 
trồng 
lúa  

ðất 
rừng 

phòng 
hộ 

ðất 
rừng 
ñặc 

dụng 

6 
Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư OTT30, 
SN5 và khu xen ghép tiếp giáp thuộc 
khu E-An Vân Dương 

 Phường 
Thủy Vân 

8,89 8,75     

- Nghị quyết số 11/NQ-HðND ngày 26/02/2021 
của HðND tỉnh về chủ trương ñầu tư dự án hạ 
tầng kỹ thuật khu dân cư OTT30, SN5 và khu ñất 
xen ghép tiếp giáp thuộc khu E - khu ñô thị mới 
An Vân Dương; 

- Nghị quyết số 111/NQ-HðND ngày 14/10/2021 
của HðND tỉnh về việc giao kế hoạch ñầu tư 
công trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai ñoạn 
2021-2025 tỉnh Thừa Thiên Huế; 

- Thông báo số 4134/TB-SKHðT ngày 11/11/2021 
về việc giao  kế hoạch ñầu tư vốn ngân sách nhà 
nước năm 2021 (các dự án chuẩn bị ñầu tư) 

7 
Hạ tầng kỹ thuật khu TðC-02, Tð-03 
thuộc khu B-An Vân Dương   

 Phường 
Thủy Vân 

3,22 2,00     

- Nghị quyết số 10/NQ-HðND ngày 26/02/2021 của 
HðND tỉnh về chủ trương ñầu tư dự án hạ tầng 
kỹ thuật khu TðC-02 và TðC-03 thuộc khu B - 
ðô thị mới An Vân Dương; 

- Nghị quyết số 111/NQ-HðND ngày 14/10/2021 
của HðND tỉnh về việc giao kế hoạch ñầu tư 
công trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai ñoạn 
2021-2025 tỉnh Thừa Thiên Huế; 

- Thông báo số 4134/TB-SKHðT ngày 11/11/2021 
về việc giao  kế hoạch ñầu tư vốn ngân sách nhà 
nước năm 2021 (các dự án chuẩn bị ñầu tư)  
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STT Tên công trình, dự án ðịa ñiểm 
Diện tích 
khoảng 

(ha) 

Trong ñó diện tích xin 
chuyển mục ñích sử dụng 

(ha) 
Căn cứ pháp lý 

ðất 
trồng 
lúa  

ðất 
rừng 

phòng 
hộ 

ðất 
rừng 
ñặc 

dụng 

8 
Hạ tầng kỹ thuật khu TðC-06 thuộc khu 

B-An Vân Dương   

 Phường 

Thủy Vân 
2,48 2,40     

- Quyết ñịnh số 503/Qð-UBND ngày 09/03/2021 

của UBND tỉnh về việc phê duyệt chủ trương ñầu 

tư dự án Hạ tầng kỹ thuật khu TðC-06 thuộc khu 

B - ðô thị mới An Vân Dương; 

- Nghị quyết số 111/NQ-HðND ngày 14/10/2021 

của HðND tỉnh về việc giao kế hoạch ñầu tư 

công trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai ñoạn 

2021-2025 tỉnh Thừa Thiên Huế; 

- Thông báo số 4134/TB-SKHðT ngày 11/11/2021 

về việc giao  kế hoạch ñầu tư vốn ngân sách nhà 

nước năm 2021 (các dự án chuẩn bị ñầu tư)  

9 Hạ tầng kỹ thuật khu tái ñịnh cư Mỹ An 
Xã Phú 

Dương 
3,61 3,50     

- Nghị quyết số 07/NQ-HðND ngày 26/02/2021 

của HðND tỉnh về chủ trương ñầu tư dự án hạ 

tầng kỹ thuật khu tái ñịnh cư Mỹ An, xã Phú Dương, 

huyện Phú Vang (nay thuộc Thành phố Huế); 

- Nghị quyết số 111/NQ-HðND ngày 14/10/2021 

của HðND tỉnh về việc giao kế hoạch ñầu tư 

công trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai ñoạn 

2021-2025 tỉnh Thừa Thiên Huế; 

- Thông báo số 4134/TB-SKHðT ngày 11/11/2021 

về việc giao  kế hoạch ñầu tư vốn ngân sách nhà 

nước năm 2021 (các dự án chuẩn bị ñầu tư). 
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STT Tên công trình, dự án ðịa ñiểm 
Diện tích 
khoảng 

(ha) 

Trong ñó diện tích xin 
chuyển mục ñích sử dụng 

(ha) 
Căn cứ pháp lý 

ðất 
trồng 
lúa  

ðất 
rừng 

phòng 
hộ 

ðất 
rừng 
ñặc 

dụng 

10 
Hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư TðC7 tại 
Khu B - Khu ñô thị mới An Vân Dương 

 Phường 
Thủy Vân 

2,48 1,80     

- Nghị quyết số 79/NQ-HðND ngày 29/11/2021 
của HðND thành phố Huế về chủ trương ñầu tư 
dự án Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư TðC7 tại Khu 
B - Khu ñô thị mới An Vân Dương; 

- Thông báo số 4134/TB-SKHðT ngày 11/11/2021 
của Sở Kế hoạch và ðầu tư về kế hoạch vốn 
chuẩn bị ñầu tư năm 2021 nguồn vốn: Nguồn 
ngân sách tỉnh quản lý (nguồn vượt thu tiền sử 
dụng ñất năm 2021) 

11 
Hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư TðC8 tại 
Khu B - Khu ñô thị mới An Vân Dương 

 Phường An 
ðông 

4,06 3,45     

- Nghị quyết số 66/NQ-HðND ngày 29/11/2021 
của HðND thành phố Huế về chủ trương ñầu tư 
dự án Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư TðC8 tại Khu 
B - Khu ñô thị mới An Vân Dương; 

- Thông báo số 4134/TB-SKHðT ngày 11/11/2021 
của Sở Kế hoạch và ðầu tư về kế hoạch vốn 
chuẩn bị ñầu tư năm 2021 nguồn vốn: Nguồn 
ngân sách tỉnh quản lý (nguồn vượt thu tiền sử 
dụng ñất năm 2021) 

12 
Hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư TðC9 tại 
Khu B - Khu ñô thị mới An Vân Dương 

 Phường An 
ðông 

4,36 3,45     

- Nghị quyết số 68/NQ-HðND ngày 29/11/2021 
của HðND thành phố Huế về chủ trương ñầu tư 
dự án Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư TðC9 tại Khu 
B - Khu ñô thị mới An Vân Dương; 

- Thông báo số 4134/TB-SKHðT ngày 11/11/2021 
của Sở Kế hoạch và ðầu tư về kế hoạch vốn 
chuẩn bị ñầu tư năm 2021 nguồn vốn: Nguồn 
ngân sách tỉnh quản lý (nguồn vượt thu tiền sử 
dụng ñất năm 2021) 
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STT Tên công trình, dự án ðịa ñiểm 
Diện tích 
khoảng 

(ha) 

Trong ñó diện tích xin 
chuyển mục ñích sử dụng 

(ha) 
Căn cứ pháp lý 

ðất 
trồng 
lúa  

ðất 
rừng 

phòng 
hộ 

ðất 
rừng 
ñặc 

dụng 

V THỊ XÃ HƯƠNG THỦY   499,08 26,38 5,38 0,00   

1 
Dự án nhà ở xã hội tại khu ñất XH1 
thuộc khu E 

Phường 
Thủy 

Dương 
3,81 3,81     

Quyết ñịnh số 2879/Qð-UBND ngày 13/11/2020 
của UBND tỉnh  về việc tổ chức thực hiện dự án 
Nhà ở xã hội tại khu ñất XH1 thuộc Khu E - Khu 
ñô thị mới An Vân Dương, tỉnh Thừa Thiên Huế; 
Quyết ñịnh số 235/Qð-UBND ngày 26/01/2019 
của UBND tỉnh về việc bổ sung danh mục và 
công bố thông tin dự án kêu gọi ñầu tư của tỉnh 
Thừa Thiên Huế năm 2019, ñịnh hướng ñến năm 
2020; 
Quyết ñịnh số 588/Qð-UBND ngày 11/03/2019 
của UBND tỉnh về việc ñiều chỉnh (cục bộ) quy 
hoạch phân khu Khu E (tỷ lệ 1/2000) - ðô thị mới 
An Vân Dương tại khu ñất có ký hiệu XH1. 

2 
ðường vào khu quân sự, quân khu 4 và 
Bộ chỉ huy quân sự tỉnh 

Phường 
Thủy 

Dương 
1,50 1,40     

Nghị quyết số 111/NQ-HðND ngày 14/10/2021 
của HðND tỉnh về việc giao kế hoạch ñầu tư công 
trung hạn vốn ngân sách Nhà nước 2021-2025 tỉnh 
Thừa Thiên Huế; 

Công văn số 5987/UBND-XDCB ngày 10/7/2021 
của UBND tỉnh  về việc hoàn thiện thủ tục ñầu tư 
dự án dự kiến bố trí kế hoạch ñầu tư công trung 
hạn giai ñoạn 2021-2025. 

3 
Di dời ñường dây 22 KV qua khu vực 
cánh ñồng Thanh Lam 

Phường 
Thủy 

Phương 
0,01 0,01     

Quyết ñịnh số 7858/Qð-UBND ngày 6/9/2021 
của UBND thị xã Hương Thủy về việc phê duyệt 
Dự án bồi thường, hỗ trợ và tái ñịnh cư. 
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STT Tên công trình, dự án ðịa ñiểm 
Diện tích 
khoảng 

(ha) 

Trong ñó diện tích xin 
chuyển mục ñích sử dụng 

(ha) 
Căn cứ pháp lý 

ðất 
trồng 
lúa  

ðất 
rừng 

phòng 
hộ 

ðất 
rừng 
ñặc 

dụng 

4 
Hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư ñường 
Nguyễn Văn Chư 

Phường 
Thủy 

Phương 
1,61 1,10     

Quyết ñịnh số 2471/Qð-UBND ngày 23/8/2019 
của UBND thị xã Hương Thủy về việc phê duyệt 
Báo cáo kinh tế kỹ thuật ñầu tư xây dựng công 
trình hạ tầng kỹ thuật khu dân cư ñường Nguyễn 
Văn Chư, tổ 8 phường Thủy Phương. 

5 
Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư tổ 6 Thủy 
Lương (gần Cảnh sát cơ ñộng) 

Phường 
Thủy Lương 

4,90 4,00     

Quyết ñịnh số 7524/Qð-UBND ngày 10/8/2021 
của UBND thị xã Hương Thủy về việc phê duyệt 
danh mục công trình Kế hoạch ñầu tư công năm 
2022 nguồn vốn ngân sách thị xã quản lý. 

6 Sân vận ñộng phường Thủy Lương 
Phường 

Thủy Lương 
1,70 0,33     

Quyết ñịnh số 7524/Qð-UBND ngày 10/8/2021 
của UBND thị xã Hương Thủy về việc phê duyệt 
danh mục công trình Kế hoạch ñầu tư công năm 
2022 nguồn vốn ngân sách thị xã quản lý. 

7 ðường Quang Trung, thị xã Hương Thủy 
 Phường Phú 
Bài; Phường 
Thủy Lương 

2,50 1,00     

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

8 
Nâng cấp mở rộng ñường liên xã Thanh 
Vân ( ñoạn từ cầu Thống nhất ñến trạm 
bơm) 

Xã Thủy 
Thanh 

1,00 0,30     

Quyết ñịnh số 7524/Qð-UBND ngày 10/8/2021 
của UBND thị xã Hương Thủy về việc phê duyệt 
danh mục công trình Kế hoạch ñầu tư công năm 
2022 nguồn vốn ngân sách thị xã quản lý. 

9 Công sở xã Thủy Thanh  
Xã Thủy 
Thanh 

0,75 0,75     

Quyết ñịnh số 443/Qð-UBND ngày 01/02/2021 
của UBND thị xã Hương Thuỷ về việc phê duyệt 
Báo cáo kinh tế kỹ thuật ñầu tư xây dựng công 
trình Công sở xã Thủy Thanh. 

10 
Xây dựng trung tâm sinh hoạt cộng ñồng 
thôn Thanh Thủy 

Xã Thủy 
Thanh 

0,50 0,40     

Nghị quyết số 20/NQ-HðND ngày 30/7/2021 của 
HðND xã Thủy Thanh về phê duyệt chủ trương 
ñầu tư Công trình Trung tâm sinh hoạt cộng ñồng 
thôn Thanh Thủy. 
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STT Tên công trình, dự án ðịa ñiểm 
Diện tích 
khoảng 

(ha) 

Trong ñó diện tích xin 
chuyển mục ñích sử dụng 

(ha) 
Căn cứ pháp lý 

ðất 
trồng 
lúa  

ðất 
rừng 

phòng 
hộ 

ðất 
rừng 
ñặc 

dụng 

11 ðường giao thông số 4, xã Thủy Thanh 
Xã Thủy 
Thanh 

1,50 1,45     

Quyết ñịnh số 1744/Qð-UBND ngày 21/5/2021 
của UBND thị xã Hương Thủy về việc phê duyệt 
Báo cáo kinh tế kỹ thuật ñầu tư xây dựng công 
trình ðường giao thông số 4, xã Thủy Thanh. 

12 
Mở rộng ñường từ Nghĩa trang liệt sĩ 
ñến trường Mầm non số 1 xã Thủy Thanh 

Xã Thủy 
Thanh 

0,96 0,30     

Quyết ñịnh số 2231/Qð-UBND ngày 23/6/2021 
của UBND thị xã Hương Thủy về việc phê duyệt 
báo cáo kinh tế kỹ thuật ñầu tư xây dựng công 
trình Mở rộng ñường từ Nghĩa trang liệt sĩ ñến 
trường Mầm non số 1 xã Thủy Thanh. 

13 
ðường cấp phối D3 khu quy hoạch 
Trung tâm xã Thủy Tân giai ñoạn 2 

Xã Thủy 
Tân 

0,60 0,40     

Quyết ñịnh số 3168/Qð-UBND ngày 27/10/2017 
của UBND thị xã Hương Thủy về việc phê duyệt 
báo cáo kinh tế kỹ thuật ñầu tư xây dựng công 
trình ðường cấp phối D3 khu quy hoạch Trung 
tâm xã Thủy Tân giai ñoạn 2. 

14 
Khu xen cư thôn Thanh Thủy Chánh, xã 
Thủy Thanh 

Xã Thủy 
Thanh 

0,30 0,21     

Quyết ñịnh số 228a ngày 14/12/2020 của UBND 
xã Thủy Thanh về việc phê duyệt báo cáo kinh tế 
kỹ thuật ñầu tư xây dựng công trình Khu xen cư 
thôn Thanh Thủy Chánh, xã Thủy Thanh. 

15 
Bệnh viện ña khoa Quốc tế (thuộc ðô thị 
mới An Vân Dương) 

Xã Thủy 
Thanh 

5,60 5,20     

Kế hoạch số 302/KH-UBND ngày 4/10/2021 của 
UBND tỉnh về Kế hoạch Hỗ trợ lựa chọn nhà ñầu 
tư thực hiện dự án Bệnh viện Quốc tế Huế tại khu 
ñất ký hiệu YT1 thuộc khu E - Khu ñô thị mới An 
Vân Dương, tỉnh Thừa Thiên Huế; 
Quyết ñịnh số 187/Qð-UBND ngày 23/01/2019 
của UBND tỉnh ðiều chỉnh danh mục dự án kêu 
gọi ñầu tư và bổ sung thông tin dự án kêu gọi ñầu 
tư của tỉnh Thừa Thiên Huế 2018 và ñịnh hướng 
năm 2019-2020. 
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STT Tên công trình, dự án ðịa ñiểm 
Diện tích 
khoảng 

(ha) 

Trong ñó diện tích xin 
chuyển mục ñích sử dụng 

(ha) 
Căn cứ pháp lý 

ðất 
trồng 
lúa  

ðất 
rừng 

phòng 
hộ 

ðất 
rừng 
ñặc 

dụng 

16 
Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư thôn 8B, xã 
Thủy Phù (giai ñoạn 2) 

Xã Thủy 
Phù 

3,10 3,00     

Quyết ñịnh số 7524/Qð-UBND ngày 10/8/2021 
của UBND thị xã Hương Thủy về việc phê duyệt 
danh mục công trình Kế hoạch ñầu tư công năm 
2022 nguồn vốn ngân sách thị xã quản lý. 

17 

Dự án ðầu tư xây dựng và kinh doanh 
kết cấu hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp 
Gilimex (Dự án xây dựng kinh doanh 
kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Phú Bài 
giai ñoạn III - giai ñoạn IV ñợt 2)" 

Phường Phú 
Bài Xã Thủy 
Phù, thị xã 

Hương Thủy 

460,85 1,12     

Quyết ñịnh số 319/Qð-TTg ngày 10/3/2021 của 
Thủ tướng Chính phủ về việc chủ trương ñầu tư 
dự án ðầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ 
tầng kỹ thuật khu công nghiệp Gilimex. 

18 Bãi chôn lấp rác dự phòng Phú Sơn Xã Phú Sơn 5,38   5,38   

Nghị quyết 14/NQ-HðND ngày 13/11/2020 của 
HðND tỉnh về chủ trương ñầu tư dự án Bãi chôn 
lấp rác dự phòng Phú Sơn; 
Thông báo số 405/TB-SKHðT ngày 08/02/2021 
của Sở kế hoạch và ðầu tư về việc giao kế hoạch 
ñầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2021 (các dự án 
chuẩn bị ñầu tư), nguồn vốn: ngân sách tỉnh quản lý.  

19 
Nâng cấp tuyến ñường nội ñồng ñến cầu 
Kênh, phường Thủy Châu 

Phường 
Thủy Châu 

0,30 0,20     

Quyết ñịnh số 1660/Qð-UBND ngày 09/7/2021  
của UBND thị xã Hương Thuỷ về việc phê duyệt 
phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật ñầu tư xây 
dựng và kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình 
Nâng cấp tuyến ñường nội ñồng ñến cầu Kênh, 
phường Thủy Châu; 
Thông báo số 2272/TB-SKHðT ngày 15/7/2021 
của Sở Kế hoạch và ðầu tư về việc phân bổ kinh 
phí khắc phục hậu quả thiên tai năm 2020 (ñợt 2); 
Quyết ñịnh số 2389/Qð-UBND ngày 30/6/2021 
của UBND thị xã Hương Thủy về việc phê duyệt 
Dự án giải phóng mặt bằng công trình Nâng cấp tuyến 
ñường nội ñồng ñến cầu Kênh, phường Thủy Châu. 
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STT Tên công trình, dự án ðịa ñiểm 
Diện tích 
khoảng 

(ha) 

Trong ñó diện tích xin 
chuyển mục ñích sử dụng 

(ha) 
Căn cứ pháp lý 

ðất 
trồng 
lúa  

ðất 
rừng 

phòng 
hộ 

ðất 
rừng 
ñặc 

dụng 

20 
Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư tổ 7 

phường Thủy Lương (Phần bổ sung) 

Phường 

Thủy 

Lương 

0,30 0,25     

Nghị quyết số 22/Qð-UBND ngày 10/11/2020 

của HðND thị xã Hương Thủy về việc phê duyệt 

chủ trương ñầu tư công trình HTKT Khu dân cư 

tổ 7 phường Thủy Lương; 

Quyết ñịnh số 761/Qð-UBND ngày 09/3/2021 

của UBND thị xã Hương Thủy về việc phê duyệt 

Báo cáo kinh tế kỹ thuật ñầu tư xây dựng công trình 

HTKT Khu dân cư tổ 7 phường Thủy Lương. 

21 
Nâng cấp, mở rộng ñường tỉnh lộ 10E 

(ñoạn Km0+900-Km1+500) 

Phường 

Thủy 

Lương 

0,23 0,02     

Quyết ñịnh số 616/Qð-UBND ngày 20/4/2021 

của Sở GTVT tỉnh về việc phê duyệt Báo cáo 

kinh tế kỹ thuật công trình: Sửa chữa hư hỏng 

nền, mặt ñường Km0+900 – Km1+500 ñường 

tỉnh 10E; Km1+300 – Km2+100 ñường tỉnh 2; 

Km6+400 – Km8+000 ñường tỉnh 25; 

Quyết ñịnh số 7452/Qð-UBND ngày 04/8/2021 

của UBND thị xã Hương Thủy về việc phê duyệt 

dự án bồi thường, hỗ trợ và tái ñịnh cư khi Nhà 

nước thu hồi ñất ñể thực hiện dự án Nâng cấp, mở 

rộng ñường tỉnh lộ 10E (ñoạn Km0+900-

Km1+500) tại phường Thủy Lương, thị xã Hương Thủy. 
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STT Tên công trình, dự án ðịa ñiểm 
Diện tích 
khoảng 

(ha) 

Trong ñó diện tích xin 
chuyển mục ñích sử dụng 

(ha) 
Căn cứ pháp lý 

ðất 
trồng 
lúa  

ðất 
rừng 

phòng 
hộ 

ðất 
rừng 
ñặc 

dụng 

22 
ðường trung tâm xã Thủy Tân (dự án 
LRAMP) 

Phường 
Thủy 

Lương - xã 
Thủy Tân 

1,18 0,64     

Quyết ñịnh số 716/Qð-UBND ngày 17/3/2020 
của UBND tỉnh về việc phê duyệt danh mục các 
tuyến ñường thuộc kế hoạch năm thứ ba, hợp phần 
khôi phục cải tạo ñường ñịa phương (dự án LRAMP); 
Quyết ñịnh số 7489/Qð-UBND ngày 06/8/2021 
của UBND thị xã Hương Thủy về việc phê duyệt 
dự án bồi thường, hỗ trợ và tái ñịnh cư khi Nhà 
nước thu hồi ñất ñể thực hiện dự án ðường Trung 
tâm xã Thủy Tân (dự án LRAMP) tại phường 
Thủy Lương và xã Thủy Tân, thị xã Hương Thủy. 

23 
Trường Mầm non Thủy Lương hạng 
mục: 04 phòng học, thiết bị 

Phường 
Thủy 

Lương 
0,50 0,50     

Nghị quyết số 15/NQ-HðND ngày 12/3/2021 của 
HðND thị xã Hương Thủy về phê duyệt chủ 
trương ñầu tư công trình Trường Mầm non Thủy 
Lương; hạng mục: 04 phòng học, thiết bị; 
Quyết ñịnh số 2191/Qð-UBND ngày 21/6/2021 
của UBND thị xã Hương Thuỷ về việc phê duyệt 
phân bổ kinh phí từ nguồn vượt thu tiền sử dụng 
ñất và tiết kiệm chi XDCB năm 2019, năm 2020 
chuyển nguồn sang năm 2021. 

VI HUYỆN PHÚ VANG   32,06 22,60 0,00 0,00   

1 Nâng cấp ðê An Truyền, Phú An Xã Phú An 1,10 1,10     

Quyết ñịnh số 4388/Qð-UBND ngày 25/12/2020 
của UBND huyện Phú Vang về việc phê duyệt 
báo cáo kinh tế kỹ thuật ñầu tư xây dựng công 
trình: Nâng cấp ñê An Truyền. 

2 
Hệ thống tưới tự chảy Vùng Triều 
Thủy, Phú An 

Xã Phú An 1,00 1,00     

Quyết ñịnh số 3272/Qð-UBND ngày 30/9/2021 
của UBND huyện Phú Vang về việc phê duyệt 
báo cáo kinh tế kỹ thuật ñầu tư xây dựng công 
trình: Hệ thống tưới tự chảy Vùng Triều Thủy, 
Phú An.  
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STT Tên công trình, dự án ðịa ñiểm 
Diện tích 
khoảng 

(ha) 

Trong ñó diện tích xin 
chuyển mục ñích sử dụng 

(ha) 
Căn cứ pháp lý 

ðất 
trồng 
lúa  

ðất 
rừng 

phòng 
hộ 

ðất 
rừng 
ñặc 

dụng 

3 
Trục ñường chính Khu quy hoạch hạ 
tầng thôn 3, Vinh Thanh (gñ1) 

Xã Vinh 
Thanh 

1,00 0,50     

Quyết ñịnh số 4408/Qð-UBND ngày 25/12/2020 
của UBND huyện Phú Vang về việc phê duyệt 
báo cáo kinh tế kỹ thuật ñầu tư xây dựng công 
trình: Trục ñường chính Khu quy hoạch hạ tầng 
thôn 3, Vinh Thanh (gñ1). 

4 
ðường quy hoạch Vinh Thanh từ Tỉnh 
lộ 18 ñến ñường Nội thị 5 

Xã Vinh 
Thanh 

0,80 0,20     
Nghị quyết số 85/NQ-HðND ngày 26/8/2021 của 
HðND tỉnh về việc phê duyệt chủ trương ñầu tư 
dự án Hạ tầng ñô thị Vinh Thanh, huyện Phú Vang. 

5 ðường quy hoạch trung tâm 
Xã Vinh 
Thanh 

3,50 0,30     
Nghị quyết số 85/NQ-HðND ngày 26/8/2021 của 
HðND tỉnh về việc phê duyệt chủ trương ñầu tư 
dự án Hạ tầng ñô thị Vinh Thanh, huyện Phú Vang. 

6 
Hệ thống ñiện chiếu sáng Tỉnh lộ 10 A 
huyện Phú Vang 

Xã Phú An 
xã Phú Mỹ 

Xã Phú Xuân 
Xã Phú Lương 

xã Phú Hồ 
TT Phú ða 

0,20 0,80     

Quyết ñịnh số 3486/Qð-UBND ngày 14/10/2021 
của UBND huyện Phú Vang về việc phê duyệt 
báo cáo kinh tế kỹ thuật ñầu tư xây dựng công 
trình: Hệ thống ñiện chiếu sáng Tỉnh lộ 10 A 
huyện Phú Vang; 

Nghị quyết số 48/NQ-HðND ngày 01/7/2021 của 
HðND huyện Phú Vang về việc phê duyệt chủ 
trương ñầu tư Công trình: Hệ thống ñiện chiếu 
sáng ñường Tỉnh lộ 10A huyện Phú Vang. 
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STT Tên công trình, dự án ðịa ñiểm 
Diện tích 
khoảng 

(ha) 

Trong ñó diện tích xin 
chuyển mục ñích sử dụng 

(ha) 
Căn cứ pháp lý 

ðất 
trồng 
lúa  

ðất 
rừng 

phòng 
hộ 

ðất 
rừng 
ñặc 

dụng 

7 

Hệ thống kênh thoát lũ cách ly Phú 
Lương, Diêm Tụ - Phú Gia và nâng cấp 
ñê Trường Lưu Phú ða 2, ñê ðại Giang 
ñoạn từ hói Trường Lưu về cầu ðại 
Giang, huyện Phú Vang 

TT Phú ða 
Xã Phú Gia 

Xã Phú 
Lương 

8,50 8,50     

Nghị quyết số 111/NQ-HðND ngày 14/10/2020 
của HðND tỉnh về việc giao kế hoạch ñầu tư 
công trung hạn  vốn ngân sách nhà nước năm 
2021-2025 tỉnh Thừa Thiên Huế; 
Quyết ñịnh số 437/Qð-UBND ngày 26/2/2021 
của UBND tỉnh về việc phê duyệt chủ trương ñầu 
tư dự án Hệ thống kênh thoát lũ cách ly Phú 
Lương, Diêm Tụ - Phú Gia và nâng cấp ñê 
Trường Lưu Phú ða 2, ñê ðại Giang ñoạn từ hói 
Trường Lưu về cầu ðại Giang, huyện Phú Vang. 

8 
Chỉnh trang nút giao QL49B và TL18 
(giai ñoạn 1) 

Xã Vinh 
Thanh 

1,50 0,20     

Nghị quyết số 75/NQ-HðND ngày 11/11/2021 
của HðND huyện về việc cho ý kiến danh mục 
công trình ñầu tư 2022 thuộc nguồn vốn ngân 
sách huyện quản lý; 
Thông báo số 335/TB-UBND ngày 10/9/2021 của 
UBND huyện Phú Vang về việc giao nhiệm vụ 
chuẩn bị ñầu tư 2022. 

9 
Xây dựng kênh cấp 2 TB Thanh Lam 
Phú ða 

TT Phú ða 2,20 2,20     

Nghị quyết số 75/NQ-HðND ngày 11/11/2021 
của HðND huyện về việc cho ý kiến danh mục 
công trình ñầu tư 2022 thuộc nguồn vốn ngân 
sách huyện quản lý; 
Thông báo số 335/TB-UBND ngày 10/9/2021 của 
UBND huyện Phú Vang về việc giao nhiệm vụ 
chuẩn bị ñầu tư 2022. 

10 
Trục ñường chính khu quy hoạch Sư Lỗ 
Phú Hồ (giai ñoạn 1) (bổ sung); 

Xã Phú Hồ 0,50 0,50     

Quyết ñịnh số 4409/Qð-UBND ngày 25/12/2020 
của UBND huyện Phú Vang về việc phê duyệt 
báo cáo kinh tế kỹ thuật ñầu tư xây dựng công 
trình: Trục ñường chính khu quy hoạch Sư Lỗ 
Phú Hồ (giai ñoạn 1); 
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STT Tên công trình, dự án ðịa ñiểm 
Diện tích 
khoảng 

(ha) 

Trong ñó diện tích xin 
chuyển mục ñích sử dụng 

(ha) 
Căn cứ pháp lý 

ðất 
trồng 
lúa  

ðất 
rừng 

phòng 
hộ 

ðất 
rừng 
ñặc 

dụng 

11 

Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư thôn Mong 
An, xã Phú Mỹ (Hạ tầng kỹ thuật khu 
xen ghép CTR10 thuộc E - khu ñô thị 
mới An Vân Dương ) 

Xã Phú Mỹ 3,61 3,42     

Nghị quyết số 75/NQ-HðND ngày 11/11/2021 
của HðND huyện về việc cho ý kiến danh mục 
công trình ñầu tư 2022 thuộc nguồn vốn ngân 
sách huyện quản lý; 

Nghị quyết số 06/NQ-HðND ngày 26/02/2021 
của HðND tỉnh về chủ trương ñầu tư dự án Hạ 
tầng kỹ thuật khu xen ghép  CTR10 thuộc E - khu 
ñô thị mới An Vân Dương; 

Thông báo số 350/TB-UBND ngày 29/9/2021 của 
UBND huyện Phú Vang về việc giao nhiệm vụ 
chuẩn bị ñầu tư 2022. 

12 
ðường ra khu bảo vệ nguồn lợi thủy sản 
Cồn Chim, Phú Gia 

Xã Phú Gia 0,50 0,03     

Quyết ñịnh số 4414/Qð-UBND ngày 25/12/2020 
của UBND huyện Phú Vang về việc phê duyệt 
báo cáo kinh tế kỹ thuật ñầu tư xây dựng công 
trình: ðường ra khu bảo vệ nguồn lợi thủy sản 
Cồn Chìm, Phú Gia. 

13 
ðường giao thông nội ñồng thôn Mong A, 
Mong B, Hà Trữ, Thanh Lam 

Xã Phú Gia 0,50 0,50     

Nghị quyết số 75/NQ-HðND ngày 11/11/2021 
của HðND huyện về việc cho ý kiến danh mục 
công trình ñầu tư 2022 thuộc nguồn vốn ngân 
sách huyện quản lý; 

Thông báo số 373/TB-UBND ngày 21/10/2021 
của UBND huyện Phú Vang về việc giao nhiệm 
vụ chuẩn bị ñầu tư 2022. 
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STT Tên công trình, dự án ðịa ñiểm 
Diện tích 
khoảng 

(ha) 

Trong ñó diện tích xin 
chuyển mục ñích sử dụng 

(ha) 
Căn cứ pháp lý 

ðất 
trồng 
lúa  

ðất 
rừng 

phòng 
hộ 

ðất 
rừng 
ñặc 

dụng 

14 
Nâng cấp ñường bê tông liên xã Phú 
An - Phú Mỹ 

Xã Phú An 0,65 0,65     

Nghị quyết số 75/NQ-HðND ngày 11/11/2021 
của HðND huyện về việc cho ý kiến danh mục 
công trình ñầu tư 2022 thuộc nguồn vốn ngân 
sách huyện quản lý; 
Thông báo số 373/TB-UBND ngày 21/10/2021 
của UBND huyện Phú Vang về việc giao nhiệm 
vụ chuẩn bị ñầu tư 2022. 

15 Chợ thủy hải sản Vinh Thanh 
Xã Vinh 
Thanh 

2,00 1,20     

Nghị quyết số 75/NQ-HðND ngày 11/11/2021 
của HðND huyện về việc cho ý kiến danh mục 
công trình ñầu tư 2022 thuộc nguồn vốn ngân 
sách huyện quản lý; 
Thông báo số 373/TB-UBND ngày 21/10/2021 
của UBND huyện Phú Vang về việc giao nhiệm 
vụ chuẩn bị ñầu tư 2022. 

16 Nhà thi ñấu ña năng huyện Phú Vang 
Thị trấn 
Phú ða 

1,00 1,00     

Nghị quyết số 75/NQ-HðND ngày 11/11/2021 
của HðND huyện về việc cho ý kiến danh mục 
công trình ñầu tư 2022 thuộc nguồn vốn ngân 
sách huyện quản lý;  
Thông báo số 373/TB-UBND ngày 21/10/2021 
của UBND huyện Phú Vang về việc giao nhiệm 
vụ chuẩn bị ñầu tư 2022. 

17 

ðường liên thôn Xuân Thiên Hạ ñến Kế 
Võ, xã Vinh Xuân (Tuyến ñường dân 
sinh Vinh Xuân, huyện Phú Vang gñ1) 
bổ sung 

Xã Vinh 
Xuân 

3,50 0,50     

Công văn số 640/UBND-KTHT ngày 7/7/2021 
của UBND huyện về việc thống nhất phương án 
hoàn trả ñường dân sinh, huyện Phú Vang;  
Công văn số 94/2020/CV/CPTG ngày 03/10/2020 
của Công ty CP Vui chơi giải trí tổng hợp Tam 
Giang về việc xin chủ trương hoàn trả tuyến 
ñường dân sinh bị ảnh hưởng bởi dự án tại Vinh 
Xuân. 
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STT Tên công trình, dự án ðịa ñiểm 
Diện tích 
khoảng 

(ha) 

Trong ñó diện tích xin 
chuyển mục ñích sử dụng 

(ha) 
Căn cứ pháp lý 

ðất 
trồng 
lúa  

ðất 
rừng 

phòng 
hộ 

ðất 
rừng 
ñặc 

dụng 
VII HUYỆN PHÚ LỘC   43,21 19,88 0,05 0,00   

1 
Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư ðồng 
Thanh Niên  

Thị trấn 
Phú Lộc 

1,50 1,50     

Quyết ñịnh số 3409/Qð-UBND ngày 16/11/2021 
của UBND huyện về việc phê duyệt báo cáo kinh 
tế kỹ thuật công trình hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư 
ðồng Thanh niên, thị trấn Phú Lộc. 

2 
Khu dân cư Bàu Quyết Thủy, thôn An 
Sơn 

Xã Lộc Sơn 2,40 2,00     

Quyết ñịnh số 3408/Qð-UBND ngày 16/11/2021 
của UBND huyện về việc phê duyệt báo cáo kinh 
tế kỹ thuật công trình Khu dân cư Bàu Quyết 
Thủy, thôn An Sơn, xã Lộc Sơn. 

3 Hệ thống thoát lũ khu vực Cầu Hai  
Thị trấn 
Phú Lộc 

Xã Lộc Trì 
11,50 9,50     

Quyết ñịnh 2466/Qð-UBND ngày 20/10/2021 
của UBND tỉnh về việc ñiều chỉnh phương án 
phân bổ và giao kế hoạch vốn ñầu tư Xây dựng 
cơ bản năm 2021 (ñợt 3) nguồn kinh phí khắc 
phục hậu quả thiên tai 2020; 
Quyết ñịnh số 2785/Qð-UBND ngày 02/11/2021 
của UBND tỉnh về việc phê duyệt chủ trương ñầu 
tư dự án Hệ Thống thoát lũ khu vực Cầu Hai, 
huyện Phú Lộc. 

4 Xây dựng nhà văn hóa xã Lộc Tiến 
Xã Lộc 

Tiến 
0,15 0,15     

Quyết ñịnh số 2707/Qð-UBND ngày 27/8/2021 
của UBND huyện Phú Lộc về việc phê duyệt báo 
cáo kinh tế kỹ thuật ñầu tư xây dựng công trình 
Xây dựng nhà văn hóa xã Lộc Tiến. 

5 
Nâng cấp, sửa chữa hạ tầng kỹ thuật 
Nghĩa trang nhân dân Chân Mây  

Xã Lộc 
Thủy 

1,00 0,50     

Quyết ñịnh 2733/Qð-UBND ngày 27/10/2021 
của UBND tỉnh về việc bổ sung kế hoạch vốn ñầu 
tư phát triển năm 2021 từ nguồn vượt thu tiền sử 
dụng ñất năm 2021. 
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STT Tên công trình, dự án ðịa ñiểm 
Diện tích 
khoảng 

(ha) 

Trong ñó diện tích xin 
chuyển mục ñích sử dụng 

(ha) 
Căn cứ pháp lý 

ðất 
trồng 
lúa  

ðất 
rừng 

phòng 
hộ 

ðất 
rừng 
ñặc 

dụng 

6 Mở rộng chợ Mỹ Lợi  
Xã Vinh 

Mỹ 
0,15 0,15     

Nghị quyết số 82/NQ-HðND ngày 16/12/2020 
của HðND huyện Phú Lộc về việc phê duyệt chủ 
trương ñầu tư các công trình ñầu tư công trung 
hạn giai ñoạn 2022 - 2025. 

Công văn số 3211/UBND-XD ngày 02/8/2021 
của UBND huyện Phú Lộc về việc thực hiện kế 
hoạch ñầu tư công năm 2021 lập hồ sơ trình phê 
duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật năm 2022. 

7 

Cải tạo, chỉnh trang hệ thống cây xanh 
cảnh quan, ñiện chiếu sáng, nút giao 
tuyến ñường nối Quốc lộ 1A - cảng 
Chân Mây 

Xã Lộc 
Tiến 

0,32 0,32     

Quyết ñịnh số 747/Qð-UBND ngày 8/4/2021 của 
UBND tỉnh về việc phê duyệt chủ trương ñầu tư 
dự án Cải tạo, chỉnh trang hệ thống cây xanh cảnh 
quan, ñiện chiếu sáng, nút giao tuyến ñường nối 
Quốc lộ 1A - cảng Chân Mây; 

Nghị quyết số 112/NQ-HðND ngày 14/10/2021 
của HðND tỉnh về việc cho ý kiến kế hoạch ñầu 
tư vốn ngân sách nhà nước năm 2022. 

8 
San lấp mặt bằng khu ñất ký hiệu KT3 
và Khu ñất cạnh khu ñất ký hiệu KT3 

Xã Lộc 
Vĩnh 

16,20 5,60     

Quyết ñịnh số 501/Qð-UBND ngày 9/3/2021 của 
UBND tỉnh về việc phê duyệt chủ trương ñầu tư 
San lấp mặt bằng khu ñất ký hiệu KT3 và Khu ñất 
cạnh khu ñất ký hiệu KT3. 

9 ðường giao thông xóm Loài Mộc Sơn 
Thị trấn 
Phú Lộc 

0,40 0,12     

Quyết ñịnh số 3875/Qð-UBND ngày 02/12/2020 
của UBND huyện Phú Lộc về việc phê duyệt báo 
cáo kinh tế kỹ thuật công trình ðường giao thông 
xóm Loài Mộc Sơn, Tổ dân phố 4, thị trấn Phú 
Lộc. 
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STT Tên công trình, dự án ðịa ñiểm 
Diện tích 
khoảng 

(ha) 

Trong ñó diện tích xin 
chuyển mục ñích sử dụng 

(ha) 
Căn cứ pháp lý 

ðất 
trồng 
lúa  

ðất 
rừng 

phòng 
hộ 

ðất 
rừng 
ñặc 

dụng 

10 
Nâng cấp tuyến ñường vào Thiền Viện 
Trúc Lâm Bạch Mã 

Xã Lộc 
ðiền, Lộc 

Hoà 
9,59 0,04 0,05   

Quyết ñịnh số 2389/Qð-UBND ngày 25/10/2018 
của UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án ñầu tư 
xây dựng phát triển cơ sở hạ tầng du lịch hỗ trợ 
cho tăng trưởng toàn diện khu vực tiểu vùng Mê 
Công mở rộng - giai ñoạn 2 , dự án thành phần 
Thừa Thiên Huế; 

Công văn số 9679/UBND-ðC ngày 15/10/2021 
của UBND tỉnh về công tác giải phóng mặt bằng 
hạng mục: Nâng cấp tuyến ñường vào Thiền viện 
Trúc Lâm Bạch Mã 

VIII HUYỆN A LƯỚI   19,30 0,46 7,77 0,00   

1 
Tuyến ñường dây 22 KV cấp ñiện cho 
xã ñập tràn-Nhà máy Thủy ñiện A Lưới 

Xã Quảng 
Nhâm 

7,53 0,13     

Công văn số 1605/TTg-CN ngày 18/10/2005 của 
Thủ tướng chính phủ về việc ñầu tư dự án thủy 
ñiện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế; 

Quyết ñịnh số 10/2006/Qð-CHP-HðQT ngày 
05/8/2006 của Công ty cổ phần Thủy ñiện miền 
trung về việc phê duyệt Dự án ñầu tư xây dựng 
công trình Công trình: Thủy ñiện A Lưới, huyện 
A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế; 

Công văn số 1325/EVNCHP-TCNS ngày 
3/8/2021 của Công ty cổ phần Thủy ñiện miền 
Trung về việc ñăng ký công trình có nhu cầu sử 
dụng ñất trong năm 2022 tại xã Quảng Nhâm, 
huyện A Lưới. 



C
Ô

N
G

 B
Á

O
/S

ố
 7

1
+

7
2
/N

g
ày

 2
7
-1

2
-2

0
2
1

1
1
7

 
 

 

STT Tên công trình, dự án ðịa ñiểm 
Diện tích 
khoảng 

(ha) 

Trong ñó diện tích xin 
chuyển mục ñích sử dụng 

(ha) 
Căn cứ pháp lý 

ðất 
trồng 
lúa  

ðất 
rừng 

phòng 
hộ 

ðất 
rừng 
ñặc 

dụng 

2 
ðường từ ðồn Biên phòng Nhâm ra 
biên giới 

Xã Quảng 
Nhâm 

10,00   7,00   

Quyết ñịnh số 3488/Qð-BQP ngày 05/10/2021 
của Bộ Quốc phòng về việc phê duyệt chủ trương 
ñầu tư dự án: ðường từ ðồn Biên phòng Nhâm ra 
biên giới; 

Công văn số 7298/UBND-GT ngày 16/8/2021 
của UBND tỉnh về việc thống nhất hướng tuyến 
Dự án ðường từ ðồn Biên phòng Nhâm ra biên 
giới, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế. 

3 
ðường dân sinh từ cụm Pa Ris - Ka Vin - nhà 
ông Nhíp  

Xã Lâm 
ðớt 

0,70 0,03     

Quyết ñịnh số 802/Qð-UBND ngày 07/4/2021 
của UBND huyện A Lưới về việc phê duyệt báo 
cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình ðường 
dân sinh từ cụm Pa Ris - Ka Vin -nhà ông Nhíp. 

4 
Kênh mương thôn Quảng Lộc, Quảng Hợp 
và Quảng Phú  

Xã Sơn 
Thủy 

0,30 0,30     

Quyết ñịnh số 1274/Qð-UBND ngày 30/6/2021 
của UBND huyện A Lưới về việc phê duyệt Báo 
cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng Công trình: Kênh 
mương thôn Quảng Lộc, Quảng Hợp và Quảng Phú. 

5 
Gia cố ñiểm sạt lở ñất km 91+750 Quốc 
lộ 49, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên 
Huế 

Xã Hồng 
Thủy 

0,77   0,77   

Quyết ñịnh số 1844/Qð-UBND ngày 14/9/2021 
của UBND huyện A Lưới về việc phê duyệt tiểu 
dự án giải phóng mặt bằng công trình:Gia cố 
ñiểm sạt lở ñất km 91+750 Quốc lộ 49, huyện A 
Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế. 
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STT Tên công trình, dự án ðịa ñiểm 
Diện tích 
khoảng 

(ha) 

Trong ñó diện tích xin 
chuyển mục ñích sử dụng 

(ha) 
Căn cứ pháp lý 

ðất 
trồng 
lúa  

ðất 
rừng 

phòng 
hộ 

ðất 
rừng 
ñặc 

dụng 

IX CÔNG TRÌNH LIÊN HUYỆN   32,97 11,26 0,00 0,00   

1 

Dự án hoàn thiện lưới ñiện phân phối 
tỉnh Thừa Thiên Huế (ñồng bộ dự án 
KfW3.1)  (Tổng quy mô bổ sung công 
trình là 0,41 ha. Trong ñó phần diện tích 
thuộc ñịa bàn thành phố là 0,24 ha; 
huyện Phong ðiền là 0,10 ha; Tx 
Hương Thủy là 0,07 ha) 

 TP Huế và 
huyện 
Phong 

ðiền, TX 
Hương 
Thủy 

0,41 0,04     

Quyết ñịnh số 8421/Qð-CREB ngày 29/9/2020 
của Tổng công ty ðiện lực miền Trung về việc 
phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi ñầu tư xây 
dựng công trình dự án: Hoàn thiện lưới ñiện phân 
phối tỉnh Thừa Thiên Huế (ñồng bộ dự án 
KfW3.1). 

2 

Chỉnh trang khu dân cư tại lô CTR11, 
CTR12 và khai thác quỹ ñất xen ghép 
(ðổi ký hiệu LK10, LK11, LK12, và 
LK13 ) thuộc khu A -  ñô thị mới An 
Vân Dương (tổng quy mô dự án là 
13,48 ha trong ñó thuộc thành phố Huế 
2,8 ha, thuộc ñịa bàn thị xã Hương Thủy 
10,68 ha 

An ðông -
TP Huế và 

Thị xã 
Hương 
Thủy 

13,48 7,28     

Quyết ñịnh số 2686/Qð-UBND ngày 23/10/2020 
của UBND tỉnh về việc phê duyệt kết quả lựa 
chọn nhà ñầu tư thực hiện dự án ñầu tư có sử 
dụng ñất Chỉnh trang khu dân cư CTR11, CTR12 
và khai thác quỹ ñất xen ghép thuộc khu A ñô thị 
mới An Vân Dương. 

3 

ðường liên phường Hương An - Hương 
Chữ (từ ñường trung tâm phường 
Hương An (giai ñoạn 2) ñến Bàu Sen, 
phường Hương Chữ (Tổng quy mô dự 
án là 1.2 ha. Trong ñó phần diện tích 
thuộc ñịa bàn thành phố Huế là 0.98 ha 
và thị xã Hương Trà là 0,22 ha) 

Phường 
Hương An, 
thành phố 
Huế và thị 
xã Hương 

Trà 

1,20 0,44 

    

Quyết ñịnh 1778/Qð-UBND ngày 18/12/2020 
của UBND thị xã Hương Trà về việc phê duyệt 
Báo cáo kinh tế kỹ thuật dự án ðường liên 
phường Hương An - Hương Chữ (từ ñường trung 
tâm phường Hương An (giai ñoạn 2) ñến Bàu Sen, 
phường Hương Chữ. 
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STT Tên công trình, dự án ðịa ñiểm 
Diện tích 
khoảng 

(ha) 

Trong ñó diện tích xin 
chuyển mục ñích sử dụng 

(ha) 
Căn cứ pháp lý 

ðất 
trồng 
lúa  

ðất 
rừng 

phòng 
hộ 

ðất 
rừng 
ñặc 

dụng 

4 Tuyến ñường Mỹ An-Thuận An 

Xã Phú An 
- Phú Vang,  

Phường 
Thuận An - 

TP Huế 

17,88 3,50     

- Nghị quyết số 173/NQ-HðND ngày 23/12/2020 
của HðND tỉnh về chủ trương ñầu tư dự án 
ñường Mỹ An-Thuận An; 
- Nghị quyết số 111/NQ-HðND ngày 14/10/2021 
của HðND tỉnh về việc giao kế hoạch ñầu tư 
công trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai ñoạn 
2021-2025 tỉnh Thừa Thiên Huế; 
- Thông báo số 4134/TB-SKHðT ngày 11/11/2021 
về việc giao  kế hoạch ñầu tư vốn ngân sách nhà 
nước năm 2021 (các dự án chuẩn bị ñầu tư).  

  TỔNG CỘNG   771,09 132,10 17,60 0,00   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Xem tiếp Công báo số 73 + 74) 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VĂN PHÒNG UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ XUẤT BẢN 

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

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

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




