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VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 
 
 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ  

 
Số: 76/2021/Qð-UBND 

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

 
Thừa Thiên Huế, ngày 21 tháng  12 năm 2021 

 
QUYẾT ðỊNH 

Bãi bỏ Quyết ñịnh số 17/2010/Qð-UBND ngày 31/5/2010 của Ủy ban nhân dân 
tỉnh Thừa Thiên Huế về việc ban hành giá thuê nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước 

cho các ñối tượng tái ñịnh cư, ñối tượng chính sách; giá thuê nhà ở công vụ  
trên ñịa bàn thành phố Huế 

 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

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

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

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

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

Căn cứ Nghị ñịnh số 34/2016/Nð-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ 
quy ñịnh chi tiết một số ñiều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm 
pháp luật; 

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

Theo ñề nghị của Sở Xây dựng tại Tờ trình số 4506/TTr-SXD ngày 29 tháng 11 
năm 2021. 

QUYẾT ðỊNH: 

ðiều 1. Bãi bỏ toàn bộ Quyết ñịnh số 17/2010/Qð-UBND ngày 31/5/2010 của 
Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc ban hành giá thuê nhà ở thuộc sở hữu 
Nhà nước cho các ñối tượng tái ñịnh cư, ñối tượng chính sách; giá thuê nhà ở công vụ 
trên ñịa bàn thành phố Huế. 
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ðiều 2.  Quy ñịnh chuyển tiếp 

1. ðối với giá thuê nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước cho các ñối tượng tái ñịnh cư 
trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 

Căn cứ vào nhu cầu, tình hình cho thuê nhà ở thực tế hiện nay và các quy ñịnh 
của pháp luật hiện hành; ñơn vị ñược giao quản lý vận hành nhà ở tái ñịnh cư ñề xuất 
tham mưu giá cho thuê cho từng ñối tượng theo quy ñịnh tại ðiều 13 Thông tư số 
19/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện một số nội 
dung của Luật Nhà ở và 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 ðiều của Luật Nhà ở hoặc 
các văn bản sửa ñổi, bổ sung, thay thế (nếu có); gửi cơ quan có chuyên môn thẩm ñịnh, 
trình UBND tỉnh phê duyệt ñể áp dụng. 

2. ðối với giá cho thuê nhà ở công vụ trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 

Tiếp tục áp dụng theo quy ñịnh tại Quyết ñịnh số 23/2016/Qð-UBND 
ngày 21/4/2016 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế quy ñịnh giá thuê nhà ở công vụ 
trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 

ðiều 3.  Hiệu lực thi hành 

Quyết ñịnh này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2022. 

ðiều 4. Trách nhiệm thi hành  

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám ñốc các Sở, ban, ngành cấp tỉnh; 
Thủ trưởng các cơ quan Trung ương ñược tổ chức theo ngành dọc ñóng trên ñịa bàn 
tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Huế và các tổ chức, cá nhân có 
liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết ñịnh này./. 

 
 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 

Phan Quý Phương 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ  

 
Số: 77/2021/Qð-UBND 

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

 
Thừa Thiên Huế, ngày 21 tháng 12 năm 2021 

 
QUYẾT ðỊNH 

Bãi bỏ Quyết ñịnh số 44/2020/Qð-UBND ngày 14/8/2020 của Ủy ban nhân dân  
tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quy ñịnh ñơn giá cây trồng, vật nuôi thủy sản  

làm cơ sở xác ñịnh giá trị bồi thường, hỗ trợ khi nhà nước thu hồi ñất  
trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

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

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

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

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

Căn cứ Nghị ñịnh số 34/2016/Nð-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ 
quy ñịnh chi tiết một số ñiều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm 
pháp luật; 

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

Theo ñề nghị của Giám ñốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình 
số 2850/TTr-SNNPTNT ngày 02 tháng 12 năm 2021. 

QUYẾT ðỊNH: 

ðiều 1. Bãi bỏ toàn bộ Quyết ñịnh số 44/2020/Qð-UBND ngày 14/8/2020 của 
Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quy ñịnh ñơn giá cây trồng, vật nuôi 
thủy sản làm cơ sở xác ñịnh giá trị bồi thường, hỗ trợ khi nhà nước thu hồi ñất trên 
ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 

ðiều 2. Hiệu lực thi hành 

1. Quyết ñịnh này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01tháng 01 năm 2022. 

2. Trường hợp các công trình, dự án ñã có quyết ñịnh thu hồi ñất và có phương 
án bồi thường, hỗ trợ, tái ñịnh cư ñược phê duyệt theo quy ñịnh của pháp luật về ñất 
ñai trước ngày Quyết ñịnh này có hiệu lực thi hành thì tiếp tục thực hiện theo phương 
án ñã phê duyệt. 
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ðiều 3. Trách nhiệm thi hành 

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám ñốc các Sở: Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn, Tư pháp, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường; Trưởng Ban 
quản lý Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, 
thành phố Huế; Thủ trưởng các cơ quan, ñơn vị và tổ chức, hộ gia ñình, cá nhân có 
liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết ñịnh này./. 

 
 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 

Phan Quý Phương 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

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

 Số: 78/2021/Qð-UBND  Thừa Thiên Huế, ngày 21 tháng 12 năm 2021 

 

QUYẾT ðỊNH 

Ban hành Quy chế quản lý việc xuất cảnh, nhập cảnh của cán bộ, 
công chức, viên chức trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 

 
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

 

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

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

 Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 5 năm 2015;  

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

 Căn cứ Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam ngày 22 tháng 11 
năm 2019; 

 Căn cứ Luật Cán bộ, công chức ngày 13 tháng 11 năm 2008; 

 Căn cứ Luật Viên chức ngày 15 tháng 11 năm 2010; 

 Căn cứ Luật sửa ñổi bổ sung một số ñiều của Luật Cán bộ, công chức và Luật 
Viên chức ngày 25 tháng 11 năm 2019; 

 Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020; 

 Căn cứ Nghị ñịnh số 10/2019/Nð-CP ngày 30 tháng 01 năm 2019 của Chính phủ 
về thực hiện quyền, trách nhiệm của ñại diện chủ sở hữu nhà nước; 

 Căn cứ Nghị ñịnh số 159/2020/Nð-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ 
về quản lý người giữ chức danh, chức vụ và người ñại diện phần vốn nhà nước tại 
doanh nghiệp; 

 Căn cứ Thông tư số 04/2020/TT-BNG ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Bộ 
Ngoại giao Hướng dẫn việc cấp, gia hạn, hủy giá trị sử dụng hộ chiếu ngoại giao, 
hộ chiếu công vụ và cấp công hàm ñề nghị phía nước ngoài cấp thị thực; 

 Theo ñề nghị của Giám ñốc Sở Ngoại vụ. 
 

QUYẾT ðỊNH: 
 

 ðiều 1. Ban hành kèm theo Quyết ñịnh này Quy chế quản lý việc xuất cảnh, 
nhập cảnh của cán bộ, công chức, viên chức trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 
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 ðiều 2. Hiệu lực thi hành 

 Quyết ñịnh này có hiệu lực kể từ ngày  01 tháng  01 năm 2022 và thay thế 
Quyết ñịnh số 14/2020/Qð-UBND ngày 11 tháng 3 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh 
ban hành Quy chế quản lý việc ra nước ngoài của cán bộ, công chức, viên chức tỉnh 
Thừa Thiên Huế.  

 ðiều 3. Trách nhiệm thi hành 

 Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám ñốc các Sở: Ngoại vụ, Nội vụ; 
Giám ñốc Công an tỉnh, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch Ủy ban 
nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Huế và các cơ quan, ñơn vị, cá nhân có liên quan 
chịu trách nhiệm thi hành Quyết ñịnh này./. 

 
 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 
 
 

Nguyễn Văn Phương 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

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

 

QUY CHẾ 
Quản lý việc xuất cảnh, nhập cảnh của cán bộ, công chức, viên chức  

trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế  
(Kèm theo Quyết ñịnh số 78/2021/Qð-UBND ngày 21 tháng 12 năm 2021 

 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế) 
 

Chương I 
QUY ðỊNH CHUNG 

 

 ðiều 1. Phạm vi ñiều chỉnh 

 Quy chế này quy ñịnh việc quản lý xuất cảnh, nhập cảnh của cán bộ, 
công chức, viên chức trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 

 ðiều 2. ðối tượng áp dụng 

 1. Cán bộ, công chức làm việc tại các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban 
nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện. 

 2. Cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn. 

 3. Viên chức làm việc tại các ñơn vị sự nghiệp công lập thuộc Ủy ban nhân dân 
cấp tỉnh, cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (sau ñây gọi chung là Sở), 
chi cục và tương ñương thuộc Sở, Ủy ban nhân dân cấp huyện và tổ chức hành chính 
khác thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.  

 4. Người ñứng ñầu, cấp phó của người ñứng ñầu và người làm việc trong các 
tổ chức do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thành lập mà không phải là ñơn vị 
sự nghiệp công lập. 

 5. Chủ tịch Hội ñồng thành viên; Chủ tịch công ty (ñối với công ty không có 
Hội ñồng thành viên); Thành viên Hội ñồng thành viên; Tổng Giám ñốc; Giám ñốc; 
Phó Tổng Giám ñốc; Phó Giám ñốc; Kế toán trưởng tại các Doanh nghiệp do 
Nhà nước nắm giữ 100% vốn ñiều lệ và phần vốn nhà nước ñầu tư; Doanh nghiệp do 
Nhà nước nắm trên 50% vốn ñiều lệ hoặc tổng số cổ phần có quyền biểu quyết; 
doanh nghiệp do Nhà nước nắm không quá 50% vốn ñiều lệ hoặc tổng số cổ phần có 
quyền biểu quyết do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết ñịnh thành lập hoặc ñược giao 
quản lý theo quy ñịnh của pháp luật. 

 6. Áp dụng Quy chế này ñối với cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại các 
Hội ñược giao biên chế. 
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 ðiều 3. Việc quản lý xuất cảnh, nhập cảnh và sử dụng, quản lý hộ chiếu, 
giấy thông hành của cán bộ, công chức, viên chức thực hiện theo Luật Xuất cảnh, 
nhập cảnh của công dân Việt Nam ngày 22 tháng 11 năm 2019 và Thông tư số 
04/2020/TT-BNG ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Bộ Ngoại giao về hướng dẫn việc 
cấp, gia hạn, sửa ñổi, bổ sung hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ và cấp công hàm 
ñề nghị cấp thị thực. 
 

Chương II 
QUY ðỊNH QUẢN LÝ VIỆC XUẤT CẢNH, NHẬP CẢNH 

 CỦA CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC 
 

 ðiều 4. Quy ñịnh về xuất cảnh, nhập cảnh của cán bộ, công chức, viên chức 
nhà nước xuất cảnh việc riêng  

  1. Xuất cảnh việc riêng ñược quy ñịnh tại Quy chế này như sau:  

 Xuất cảnh với mục ñích cá nhân hoặc xuất cảnh bằng kinh phí do cá nhân 
tự chi trả. 

 2. ðối với các chức vụ lãnh ñạo của các Sở, ban, ngành cấp tỉnh; Ủy ban 
nhân dân các huyện, thị xã và thành phố Huế, xuất cảnh việc riêng phải có Quyết ñịnh 
cho phép của Ủy ban nhân dân tỉnh. Quy trình thủ tục ñược áp dụng theo quy ñịnh 
chung về xuất cảnh, nhập cảnh của cán bộ, công chức, viên chức nhà nước xuất cảnh 
về việc công. 

 3. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ủy quyền cho Thủ trưởng các Sở, ban, 
ngành cấp tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và thành phố Huế 
ban hành quyết ñịnh cho phép cán bộ, công chức, viên chức thuộc quyền quản lý 
xuất cảnh về việc riêng.  

 ðiều 5. Quy ñịnh về xuất cảnh, nhập cảnh của cán bộ, công chức, viên chức 
nhà nước xuất cảnh việc công  

 Ủy ban nhân dân tỉnh thống nhất quản lý và ban hành quyết ñịnh cử cán bộ, 
công chức, viên chức trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế xuất cảnh về việc công. 

 1. Cơ quan có nhu cầu cử cán bộ, công chức, viên chức ñi công tác nước ngoài 
phải tuân theo các quy ñịnh sau: 

 a) Lựa chọn và ñề cử nhân sự ñi công tác nước ngoài. 

 b) Thủ trưởng các cơ quan, ñơn vị phải có văn bản ñề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh 
ra quyết ñịnh cử cán bộ, công chức, viên chức thuộc quyền quản lý ñi công tác nước ngoài 
trình Ủy ban nhân dân tỉnh, ñồng gửi Sở Ngoại vụ. 
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 c) Văn bản phải có chữ ký trực tiếp của lãnh ñạo và ñóng dấu của cơ quan.  

 d) Văn bản bao gồm các nội dung chính sau: 

 Họ tên, ngày tháng năm sinh, giới tính, chức vụ, số hộ chiếu, ngày cấp, mã 
ngạch, bậc, hệ số lương, ñảng viên (nếu có) của người ñược cử hoặc cho phép ñi 
nước ngoài.  

 Trường hợp có ñề nghị cấp hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ cần nêu rõ tại 
văn bản ñề nghị. 

 Nước ñến, thời gian ñến, mục ñích công tác ở nước ngoài, kinh phí 
chuyến ñi. 

 ñ) ðối với các ñoàn có thành phần tham gia từ nhiều cơ quan, ñơn vị, phải có 
một ñơn vị chủ trì làm thủ tục xuất cảnh, nhập cảnh cho cả ñoàn theo quy ñịnh. 
Trưởng ñoàn thuộc cơ quan có thẩm quyền ban hành Quyết ñịnh xuất cảnh nào thì 
cơ quan ñó có trách nhiệm ban hành quyết ñịnh xuất cảnh cho cả ñoàn. Khi ra thông 
báo hoặc quyết ñịnh của cấp có thẩm quyền cho phép xuất cảnh, nhập cảnh, cơ quan 
ban hành sao gửi 01 bản cho Sở Ngoại vụ ñể theo dõi, tổng hợp. 

 Trường hợp nhân sự ñề nghị cấp hộ chiếu ngoại giao, công vụ thì ngoài 
quyết ñịnh chung của ñoàn cần phải có thêm Quyết ñịnh của cơ quan chủ quản có 
thẩm quyền ban hành quyết ñịnh. 

 2. Ủy ban nhân dân tỉnh là cơ quan có thẩm quyền ban hành Quyết ñịnh 
xuất cảnh, nhập cảnh cho tất cả các ñoàn xuất cảnh sử dụng kinh phí bằng ngân sách 
của tỉnh. 

 3. Nơi tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả cho phép/cử cán bộ, công chức, viên chức 
ñi công tác nước ngoài của Ủy ban nhân dân tỉnh: Trung tâm Phục vụ Hành chính công 
tỉnh Thừa Thiên Huế.  

 
Chương III 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN 
 

 ðiều 6. Trách nhiệm của các cơ quan, cá nhân có liên quan 

 1. Sở Ngoại vụ: 

 a) Sở Ngoại vụ là cơ quan chuyên môn giúp Ủy ban nhân dân tỉnh tổng hợp, 
báo cáo tình hình xuất cảnh, nhập cảnh; quản lý và sử dụng hộ chiếu ngoại giao, 
hộ chiếu công vụ của cán bộ, công chức, viên chức trên ñịa bàn tỉnh.  

 b) Tiếp nhận và thẩm ñịnh hồ sơ của các cơ quan, ñơn vị, cá nhân ñề nghị Ủy ban 
nhân dân tỉnh giải quyết cho phép cán bộ, công chức, viên chức xuất cảnh.  
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 c) ðối với các ñoàn ñi nước ngoài từ cấp Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh 
trở lên, Sở Ngoại vụ thông báo nội dung, chương trình hoạt ñộng của ñoàn cho 
cơ quan ñại diện ngoại giao nơi ñoàn ñến và ñồng thời thông báo Bộ Ngoại giao theo 
quy ñịnh. 

 d) Chịu trách nhiệm hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra ñột xuất hoặc ñịnh kỳ 
việc tổ chức thực hiện Quy chế. ðịnh kỳ 06 tháng, 01 năm tổng hợp, báo cáo Ủy ban 
nhân dân tỉnh về tình hình xuất cảnh, nhập cảnh của cán bộ, công chức, viên chức và 
việc thực hiện Quy chế này. 

 2. Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh: 

 a) Chủ trì, phối hợp với Sở Ngoại vụ tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh trình 
xin ý kiến Ban Thường vụ Tỉnh ủy ñối với cán bộ xuất cảnh thuộc diện quản lý của 
Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo Quyết ñịnh số 132-Qð/TU ngày 01 tháng 3 năm 2021 
của Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế về ban hành Quy chế quản lý thống nhất các hoạt ñộng 
ñối ngoại trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Khi có văn bản cho phép của cấp có 
thẩm quyền, Sở Ngoại vụ tham mưu trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết ñịnh. 

 b) Phối hợp với Sở Ngoại vụ thông báo nội dung, chương trình hoạt ñộng của 
các ñoàn ñi nước ngoài từ cấp Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh trở lên cho cơ quan 
ñại diện ngoại giao nơi ñoàn ñến và Bộ Ngoại giao theo quy ñịnh. 

 3. Thủ trưởng các Sở, ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã 
và thành phố Huế: 

 a) Quản lý mục ñích, chương trình, kế hoạch xuất cảnh của cán bộ công chức, 
viên chức; hướng dẫn cán bộ, công chức, viên chức thuộc quyền xuất cảnh thực hiện 
theo ñúng quy ñịnh của Nhà nước. 

 b) Ban hành quy chế quản lý việc xuất cảnh, nhập cảnh về việc riêng của cán bộ, 
công chức, viên chức do mình quản lý. Ban hành Quyết ñịnh cho phép cán bộ, 
công chức, viên chức thuộc quyền quản lý xuất cảnh về việc riêng theo thẩm quyền, 
ñồng gửi Sở Ngoại vụ ñể theo dõi, tổng hợp. 

 c) ðịnh kỳ 06 tháng, 01 năm báo cáo chi tiết bằng văn bản (trong ñó nêu rõ 
họ tên, ngày tháng năm sinh, chức vụ, mục ñích, thời gian, nước ñến, kinh phí chuyến ñi) 
cho Ủy ban nhân dân tỉnh (thông qua Sở Ngoại vụ) tình hình xuất cảnh, nhập cảnh về 
việc riêng (nếu có) của cán bộ, công chức, viên chức thuộc quyền quản lý. Thời gian 
báo cáo vào ngày 15 của tháng cuối kỳ. 

 4. Cán bộ, công chức, viên chức ñược phép xuất cảnh, nhập cảnh: 

 a) Thực hiện ñúng mục ñích, chương trình, kế hoạch và thời gian xuất cảnh, 
nhập cảnh. Tuân thủ các quy ñịnh của ðảng, Nhà nước khi ñi công tác nước ngoài, 
pháp luật của nước sở tại. Chấp hành nghiêm túc các quy ñịnh về bảo vệ bí mật nhà nước. 
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 b) Xuất cảnh về việc công: Cán bộ, công chức, viên chức ñược phép xuất cảnh 
chậm nhất là 05 (năm) ngày sau khi về nước phải có văn bản báo cáo kết quả 
chuyến ñi gửi Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Ngoại vụ và cơ quan chủ quản ñể quản lý 
theo Quy chế.  

 c) Xuất cảnh về việc riêng: Cán bộ, công chức, viên chức ñược phép xuất cảnh, 
nhập cảnh chậm nhất là 05 (năm) ngày sau khi về nước phải có văn bản báo cáo 
kết quả chuyến ñi cho cơ quan chủ quản ñể theo dõi, quản lý theo Quy chế.  

 Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có những vấn ñề khó khăn, vướng mắc, 
Thủ trưởng các Sở, ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã 
và thành phố Huế và các ñơn vị liên quan phản ánh về Sở Ngoại vụ ñể tổng hợp, 
trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, sửa ñổi, bổ sung Quy chế cho phù hợp./. 
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    ỦY BAN NHÂN DÂN             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM         
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ                      ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  Số: 79/2021/Qð-UBND                   Thừa Thiên Huế, ngày 24 tháng 12 năm 2021  

 

 

QUYẾT ðỊNH 
Quy ñịnh quản lý hoạt ñộng kinh doanh vận tải hành khách công cộng  

bằng xe taxi trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

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

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

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

Căn cứ Luật Giao thông ñường bộ ngày 13 tháng 11 năm 2008; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 10/2020/Nð-CP ngày 17 tháng 01 năm 2020 của Chính phủ 

Quy ñịnh kinh doanh và ñiều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô; 

Căn cứ Thông tư số 12/2020/TT-BGTVT ngày 07 tháng 11 năm 2014 của Bộ 

trưởng Bộ Giao thông vận tải quy ñịnh về tổ chức, quản lý hoạt ñộng vận tải bằng xe 

ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải ñường bộ;  

Căn cứ Thông tư số 02/2021/TT-BGTVT ngày 04 tháng 02 năm 2021 của Bộ 

Giao thông vận tải Sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Thông tư số 12/2020/TT-BGTVT 

ngày 29 tháng 5 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy ñịnh về tổ chức, 

quản lý hoạt ñộng vận tải bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải ñường bộ; 

Theo ñề nghị của Giám ñốc Sở Giao thông vận tải tại Tờ trình số 2113/TTr-SGTVT 

ngày 30/11/2021.  

QUYẾT ðỊNH: 

ðiều 1. Ban hành kèm theo Quyết ñịnh này Quy ñịnh quản lý hoạt ñộng kinh doanh 

vận tải hành khách công cộng bằng xe taxi trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.  

ðiều 2. Hiệu lực thi hành 

Quyết ñịnh này có hiệu lực kể từ ngày  05 tháng 01 năm 2022.  
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ðiều 3. Trách nhiệm thi hành 

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám ñốc Công an tỉnh; Giám ñốc các 

Sở: Giao thông vận tải, Tài chính, Kế hoạch và ðầu tư, Xây dựng, Thông tin và 

Truyền thông, Tài nguyên và Môi trường, Du lịch, Lao ñộng thương Binh và Xã hội; 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và thành phố Huế; Hiệp hội Taxi tỉnh 

Thừa Thiên Huế; Thủ trưởng các cơ quan, ñơn vị và các tổ chức, cá nhân có liên quan 

chịu trách nhiệm thi hành Quyết ñịnh này./. 

 
 

 
 

 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
        KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

          Hoàng Hải Minh 
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    ỦY BAN NHÂN DÂN                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ                               ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

QUY ðỊNH 

Quy ñịnh quản lý hoạt ñộng kinh doanh vận tải hành khách công cộng  
bằng xe taxi trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 

(Kèm theo Quyết ñịnh số 79/2021/Qð-UBND ngày 24 tháng 12 năm 2021  
của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế) 

 

Chương I 

QUY ðỊNH CHUNG 

ðiều 1. Phạm vi ñiều chỉnh 

Quy ñịnh quản lý hoạt ñộng kinh doanh vận tải hành khách bằng xe taxi trên 
ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.  

ðiều 2. ðối tượng áp dụng 

1. Doanh nghiệp, Hợp tác xã ñăng ký kinh doanh vận tải hành khách công cộng 
bằng xe taxi theo quy ñịnh của pháp luật (sau ñây gọi tắt là doanh nghiệp taxi). 

2.  Cơ quan quản lý nhà nước về giao thông vận tải; các tổ chức và cá nhân 
khác có liên quan ñến quản lý hoạt ñộng kinh doanh vận tải hành khách bằng xe taxi. 

3. Lái xe taxi. 

4. Hành khách ñi xe taxi.  

ðiều 3. Giải thích từ ngữ 

1. Cơ quan quản lý ñường bộ có thẩm quyền là Sở Giao thông vận tải và Ủy ban 
nhân dân cấp huyện, cấp xã ñược Ủy ban nhân dân tỉnh phân cấp, ủy quyền quản lý. 

2. Trung tâm giám sát, ñiều hành của ngành giao thông vận tải Thừa Thiên Huế 
là Trung tâm ñược xây dựng trên cơ sở ứng dụng hệ thống giao thông thông minh 
ñể quản lý, ñiều hành toàn bộ hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông (ñèn tín hiệu, 
ñiểm dừng ñỗ công cộng,…) và phương tiện vận chuyển hành khách công cộng 
thông qua việc kết nối với dữ liệu phần mềm tại các trung tâm, tuyến ñường, cơ quan 
quản lý nhà nước, ñơn vị vận tải và người dân trên ñịa bàn Thừa Thiên Huế.  

3. ðiểm dừng ñón, trả khách; ñiểm ñỗ công cộng do nhà nước hoặc doanh nghiệp 
quản lý cho xe taxi ñược hiểu là hạng mục công trình ñường bộ ñược bố trí, thiết kế và 
công bố cho xe taxi dừng ñón, trả khách, ñỗ theo quy ñịnh của cơ quan có thẩm quyền.  
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Chương II  

QUẢN LÝ HOẠT ðỘNG VẬN TẢI HÀNH KHÁCH BẰNG XE TAXI 

ðiều 4. ðăng ký hoạt ñộng kinh doanh vận tải hành khách bằng xe taxi 

Doanh nghiệp, Hợp tác xã kinh doanh vận tải bằng xe ô tô ñược thành lập theo 
quy ñịnh của pháp luật (có ñịa chỉ trụ sở chính hoặc chi nhánh ñóng trên ñịa bàn tỉnh 
Thừa Thiên Huế), có phương án kinh doanh và ñiều kiện ñáp ứng quy ñịnh của 
Khoản 1 ðiều 67 Luật giao thông ñường bộ; các ðiều 12, ñiểm a, d Khoản 1 ðiều 13 
và ðiều 34 Nghị ñịnh số 10/2020/Nð-CP ngày 17/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ 
quy ñịnh kinh doanh và ñiều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô; ðiều 38 Thông tư 
số 12/2020/TT-BGTVT ngày 29/05/2020 của Bộ Giao thông vận tải quy ñịnh về 
tổ chức, quản lý hoạt ñộng vận tải bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải ñường bộ; 
Khoản 8 ðiều 1 Thông tư số 02/2021/TT-BGTVT ngày 04/02/2021 của Bộ Giao thông 
vận tải sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Thông tư số 12/2020/TT-BGTVT ngày 
29/05/2020 của Bộ Giao thông vận tải quy ñịnh về tổ chức, quản lý hoạt ñộng vận tải 
bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải ñường bộ, có nhu cầu tham gia kinh doanh vận tải 
hành khách bằng xe taxi trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế nộp hồ sơ ñăng ký theo 
quy ñịnh về Sở Giao thông vận tải (qua Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh 
Thừa Thiên Huế) ñể ñược cấp Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô, theo loại hình 
kinh doanh vận tải hành khách bằng xe taxi. 

ðiều 5. Quy ñịnh ñối với doanh nghiệp taxi 

1. Thực hiện quy ñịnh tại ðiều 40 Thông tư số 12/2020/TT-BGTVT ngày 29 
tháng 5 năm 2020. 

2. Ngoài những ñiểm ñỗ công cộng dành cho xe taxi trên ñịa bàn tỉnh, doanh nghiệp 
taxi có trách nhiệm ký kết hợp ñồng ñiểm ñỗ xe với các ñơn vị khai thác ñiểm ñỗ, 
ñảm bảo cho phương tiện của ñơn vị dừng, ñỗ, ñón khách ñúng quy ñịnh, không cản trở 
hoạt ñộng của phương tiện khác ñang lưu thông, gây mất trật tự an toàn giao thông và 
mỹ quan ñô thị.   

3. Tiếp nhận, giải quyết các khiếu nại, phản ánh, góp ý của hành khách và 

người dân. Công khai số ñiện thoại ñường dây nóng ñể tiếp nhận phản ánh của hành khách. 

4. Thực hiện tháo bỏ biểu trưng (logo), thiết bị thông tin liên lạc, gỡ bỏ ứng dụng 

phần mềm dùng chung của taxi Thừa Thiên Huế, phù hiệu, hộp ñèn, ñồng hồ tính cước, 

thiết bị in hóa ñơn,...  ñối với xe taxi ngừng hoạt ñộng hoặc hết thời gian khai thác.  

5. Phổ biến, hướng dẫn và thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở lái xe taxi thực hiện 

ñúng nội dung trong Quy ñịnh này. 
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6. Khuyến khích doanh nghiệp taxi: 

a) ðưa xe taxi chưa qua sử dụng vào hoạt ñộng trên ñịa bàn Thừa Thiên Huế và 

sử dụng xe taxi có thời hạn ñến 5 năm.   

b) Xây dựng Ứng dụng taxi của doanh nghiệp trong quản lý, ñiều hành, giao tiếp 

với khách hàng, có khả năng dễ dàng kết nối với Ứng dụng dùng chung của taxi 

Thừa Thiên Huế.  

c) Có chiến lược xây dựng thương hiệu và thực hiện nghiêm túc các quy ñịnh 

về quản lý hoạt ñộng kinh doanh vận tải hành khách công cộng bằng xe taxi. 

ðiều 6. Quy ñịnh về người lái xe taxi 

1. Người lái xe taxi có ñủ các tiêu chuẩn theo quy ñịnh tại ðiều 58, 59 và 

ðiều 60 Luật Giao thông ñường bộ.  

2. Thực hiện các quy ñịnh tại ðiều 41 Thông tư số 12/2020/TT-BGTVT ngày 29 

tháng 5 năm 2020. 

ðiều 7. Quyền hạn, trách nhiệm của hành khách ñi xe taxi 

Thực hiện các quy ñịnh tại ðiều 42 Thông tư số 12/2020/TT-BGTVT ngày 29 

tháng 5 năm 2020. 

ðiều 8. Quy ñịnh phát triển số lượng xe taxi và Doanh nghiệp taxi 

Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế thống nhất quản lý về số lượng xe taxi 

và số lượng doanh nghiệp taxi hoạt ñộng trên ñịa bàn tỉnh, phù hợp với kết cấu hạ tầng 

giao thông và tổ chức giao thông trên ñịa bàn tỉnh.  

ðiều 9. Quy ñịnh về ñiểm ñón, trả khách, ñiểm ñỗ xe taxi công cộng, ñiểm ñỗ 

xe taxi của doanh nghiệp taxi 

1. Quy ñịnh chung 

ðiểm dừng ñón, trả khách công cộng, ñiểm ñỗ xe taxi do doanh nghiệp taxi tổ chức, 

quản lý; ñiểm ñỗ xe taxi công cộng do cơ quan quản lý nhà nước của ñịa phương tổ chức 

quản lý ñược thực hiện theo quy ñịnh tại ðiều 39 Thông tư số 12/2020/TT-BGTVT. 

2. Quy ñịnh cụ thể 

a) Bến xe, nhà ga, sân bay, bến cảng, khu du lịch, ñiểm du lịch, cơ sở lưu trú 

du lịch, ñiểm tham quan du lịch, ñịa ñiểm văn hóa, thể thao, trung tâm thương mại 

phải bố trí ñiểm dừng ñón, trả khách cho xe taxi. 
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b) ðiểm dừng ñón, trả khách cho xe taxi ñược trang bị màn hình ñiện tử (hoặc 

ñèn báo hiệu) ñể gọi xe và các trang thiết bị hỗ trợ khác phục vụ công tác quản lý, 

giám sát. 

c) Xe taxi ñược dừng ñón, trả khách tại ñiểm ñón trả khách cho xe taxi trong 

thời gian không quá 03 (ba) phút, trừ các trường hợp dừng, ñón, trả khách là 

bệnh nhân, người cao tuổi, người khuyết tật, phụ nữ có thai, trẻ em và các trường hợp 

ñặc biệt khác. Sau thời gian 03 phút, xe taxi phải di chuyển khỏi ñiểm dừng ñón, 

trả khách. 

d) Các ñiểm dừng ñón, trả khách cho xe taxi phải ñảm bảo an toàn giao thông 

và ñược báo hiệu bằng biển báo, tại khu vực ñường ñô thị, ngoài biển báo phải có 

thêm vạch sơn kẻ ñường theo quy ñịnh. Các phương tiện khác không ñược dừng 

ñón trả khách tại các ñiểm này. 

3. Quy ñịnh về ñiểm ñỗ công cộng cho xe taxi 

ðiểm ñỗ xe taxi công cộng có thể ñược bố trí riêng biệt hoặc xen lẫn với các 

ñiểm ñỗ xe công cộng khác. Các ñiểm dừng, ñỗ xe công cộng trên ñịa bàn căn cứ vào 

ñiều kiện nhu cầu thực tế ñể bố trí vị trí dành cho xe taxi (tùy vào quy mô ñiểm ñỗ). 

4. Quy ñịnh về ñiểm ñỗ xe taxi của doanh nghiệp taxi 

a) ðiểm ñỗ cho xe taxi phải ñảm bảo trật tự, an toàn giao thông và không gây 

ùn tắc giao thông; ñáp ứng yêu cầu về phòng chống cháy, nổ và vệ sinh môi trường. 

b) Doanh nghiệp taxi phải có nơi ñỗ xe ñảm bảo diện tích phù hợp với số 

lượng xe và phương án kinh doanh của ñơn vị. 

ðiều 10. Quy ñịnh về phần mềm dùng chung của taxi Thừa Thiên Huế 

1. Phần mềm dùng chung của taxi trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế là phần 

mềm ñược ứng dụng ñể hỗ trợ việc quản lý, kết nối và ñiều hành giữa hành khách, lái xe 

và ñơn vị taxi thông qua các thiết bị thông minh (ñiện thoại thông minh, máy tính bảng), 

kết nối tín hiệu giám sát hành trình, kết nối tín hiệu camera,… do Hiệp hội Taxi tỉnh 

Thừa Thiên Huế xây dựng và quản lý. 

2. Kinh phí ñể duy trì hoạt ñộng và nâng cấp phần mềm taxi dùng chung do các 

thành viên của Hiệp hội taxi tỉnh Thừa Thiên Huế ñóng góp theo thỏa thuận. 

3. Nhà nước hỗ trợ việc duy trì hoạt ñộng và phát triển phần mềm taxi trên cơ sở 

hỗ trợ công nghệ trên nền GiSHue. 
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ðiều 11. Quy ñịnh về Bộ Quy tắc ứng xử văn minh của tổ chức kinh doanh 
taxi và người lái xe taxi trên ñịa bàn Thừa Thiên Huế 

1. Hiệp hội taxi tỉnh Thừa Thiên Huế chủ trì, phối hợp với các doanh nghiệp 
taxi và Sở Giao thông vận tải xây dựng và ban hành Bộ Quy tắc ứng xử văn minh 
của tổ chức kinh doanh taxi và người lái xe taxi trên ñịa bàn Thừa Thiên Huế. 

2. Hàng năm tổng kết, rút kinh nghiệm báo cáo về Sở Giao thông vận tải và 
Ủy ban nhân dân tỉnh ñể theo dõi và chỉ ñạo. 

3. Trong quá trình thực hiện có vướng mắc, phát sinh những nội dung mới cần 
nhanh chóng xử lý, bổ sung vào Bộ Quy tắc. 

Chương III 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

ðiều 12. Trách nhiệm của các Sở, Ban ngành, ñịa phương 

1. Sở Giao thông vận tải 

- Quản lý, cấp, thu hồi Giấy phép kinh doanh vận tải bằng ô tô và phù hiệu 
“Taxi” theo quy ñịnh. 

- Tổ chức hướng dẫn, phê duyệt phương án kinh doanh, ñăng ký chất lượng 
dịch vụ của các ñơn vị taxi theo các quy ñịnh của pháp luật hiện hành và quy ñịnh này. 

- Tổ chức thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy ñịnh về kinh 
doanh và ñiều kiện kinh doanh của ñơn vị taxi trên ñịa bàn toàn tỉnh theo quy ñịnh 
của pháp luật và quy ñịnh tại Quy chế này. 

- Sắp xếp, bố trí các ñiểm ñỗ, ñiểm dừng ñón, trả khách cho xe taxi tại các ñịa 
phương một cách hợp lý, tạo ñiều kiện cho phương tiện ñỗ, dừng ñón, trả khách ñúng 
quy ñịnh ñảm bảo phù hợp với quy hoạch chung của từng ñịa phương, ñáp ứng nhu 
cầu của nhân dân, ñảm bảo trật tự an toàn giao thông và mỹ quan ñô thị. 

- Chủ trì, phối hợp các ñơn vị liên quan trong việc bố trí nguồn vốn ñể thực 
hiện công tác sắp xếp, bố trí và duy tu duy trì các ñiểm ñỗ, ñiểm dừng ñón, trả khách 
cho xe taxi. Khuyến khích dùng nguồn vốn xã hội hóa ñể thực hiện việc xây dựng, 
bố trí, quản lý và duy tu duy trì ñối với các ñiểm ñỗ, ñiểm dừng ñón, trả khách cho 
xe taxi. 

2. Sở Tài chính 

- Phối hợp với Sở Giao thông vận tải, Sở Kế hoạch và ðầu tư, Cục Thuế tham mưu 
Ủy ban nhân dân tỉnh về các chính sách hỗ trợ của tỉnh ñối với doanh nghiệp vận tải 
hành khách bằng xe taxi trên ñịa bàn tỉnh theo quy ñịnh pháp luật hiện hành. 

- Phối hợp với Sở Giao thông vận tải, Cục Thuế kiểm tra, giám sát việc thực hiện 
giá cước vận tải hành khách bằng xe taxi do các doanh nghiệp ñăng ký, kê khai. 
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3. Sở Kế hoạch và ðầu tư 

- Thông báo danh sách doanh nghiệp công bố thành lập, giải thể, phá sản 
doanh nghiệp, các thông tin về pháp luật trong ñăng ký kinh doanh vận tải hành 
khách bằng xe taxi ñến Sở Tài chính, Sở Giao thông vận tải và Cục Thuế ñể phối hợp 
quản lý. 

- ðịnh hướng cho các doanh nghiệp, hợp tác xã khi ñăng ký ngành nghề kinh 
doanh vận tải hành khách bằng xe taxi phù hợp quy ñịnh tại ðiều 8 quy ñịnh này. 

4. Sở Xây dựng: Chủ trì, phối hợp thẩm ñịnh các quy hoạch xây dựng ñô thị 
có xét ñến quy hoạch vị trí hạ tầng phục vụ hoạt ñộng vận tải bằng xe taxi.  

5. Sở Thông tin và Truyền thông 

- Phối hợp với Sở Giao thông vận tải trong việc triển các dịch vụ giao thông 
thông minh trên môi trường Internet, mạng viễn thông. 

- Phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao hướng dẫn và quản lý việc tổ chức 
quảng cáo trên phương tiện và tại các khu vực ñiểm dừng ñỗ của xe taxi. 

6. Sở Tài nguyên và Môi trường 

- Phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp huyện trong quá trình thẩm ñinh quy hoạch 
sử dụng ñất cấp huyện cần xem xét việc bố trí quỹ ñất xây dựng ñiểm dừng ñỗ xe taxi. 

- Chủ trì, phối hợp với các Sở, Ngành, Ủy ban nhân dân huyện, thị xã và thành 
phố Huế hướng dẫn doanh nghiệp vận tải, chủ dự án lập thủ tục giao ñất hoặc cho 
thuê ñất ñể phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng phục vụ xe taxi.  

- Hướng dẫn, kiểm tra thực thi các quy ñịnh của pháp luật liên quan ñến quản lý 
sử dụng ñất ñai phục vụ hoạt ñộng vận tải bằng xe taxi, xe chở người bốn bánh có 
gắn ñộng cơ. 

7. Sở Du lịch: Thường xuyên mở lớp Tập huấn nghiệp vụ du lịch cho ñội ngũ 
lái xe và nhân viên phục vụ cho ñơn vị ñược phép hoạt ñộng chở khách du lịch bằng 
xe chở người bốn bánh có gắn ñộng cơ.     

8. Công an tỉnh  

- Phối hợp với Sở Giao thông vận tải kiểm tra, xử lý doanh nghiệp taxi và lái xe 
vi phạm các quy ñịnh về Luật Giao thông ñường bộ, các quy ñịnh của pháp luật về 
kinh doanh vận tải bằng xe ô tô và Quy ñịnh này theo ñúng thẩm quyền. 

- Chủ trì, phối hợp với Sở Giao thông vận tải và các Sở, ngành liên quan hướng 

dẫn các doanh nghiệp taxi thực hiện các quy ñịnh về phòng chống cháy nổ tại trụ sở 

và tại các ñiểm ñỗ, bãi ñỗ xe của ñơn vị. 

9. Sở Lao ñộng - Thương binh và Xã hội: Phối hợp với các ngành liên quan 

xử lý những vấn ñề liên quan ñến người lao ñộng tại các doanh nghiệp taxi. 
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10. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Huế 

- Tuyên truyền, phổ biến, quán triệt Quy ñịnh này ñến mọi tổ chức, cá nhân 

khai thác, sử dụng xe taxi.  

- Căn cứ tình hình thực tế ñảm bảo an toàn giao thông tại ñịa phương, thống 

nhất với Sở Giao thông vận tải các ñiểm ñể lắp ñặt các biển báo cho phép xe taxi 

dừng ñỗ, ñầu tư hạ tầng hoạt ñộng xe taxi tại các ñô thị của ñịa phương. 

- ðầu tư hạ tầng hoạt ñộng xe taxi trong ñịa bàn thành phố Huế (ñối với UBND 

thành phố Huế).  

11. Hiệp hội taxi tỉnh Thừa Thiên Huế 

- Tích cực phối hợp với Sở Giao thông vận tải triển khai, phổ biến các quy ñịnh 

pháp luật trong hoạt ñộng kinh doanh vận tải hành khách bằng xe taxi tới các 

doanh nghiệp. 

- Thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn nghiệp vụ cho ñội ngũ lái xe taxi theo 

quy ñịnh; tổ chức ñào tạo, bồi dưỡng và ñào tạo lại cho ñội ngũ lái xe taxi ñủ tiêu 

chuẩn, nâng cao trình ñộ giao tiếp./. 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

 
Số: 80/2021/Qð-UBND 

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

 
Thừa Thiên Huế, ngày 24 tháng 12 năm 2021 

 

QUYẾT ðỊNH 

Bãi bỏ Quyết ñịnh số 50/2016/Qð-UBND ngày 05 tháng 8 năm 2016  

của Ủy ban nhân dân tỉnh về ban hành quy ñịnh trình tự thực hiện ñăng ký 
các công trình, dự án có nhu cầu sử dụng ñất và lập kế hoạch  

sử dụng ñất hàng năm cấp huyện 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 

 

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 Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015; Luật sửa ñổi, 
bổ sung một số ñiều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2020; 

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

Căn cứ Nghị ñịnh số 134/2020/Nð-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ 
sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Nghị ñịnh số 34/2016/Nð-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 
của Chính phủ quy ñịnh chi tiết một số ñiều và biện pháp thi hành Luật Ban hành 
văn bản quy phạm pháp luật; 

Xét ñề nghị của Giám ñốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 
565/TTr-STNMT-QLðð ngày 13 tháng 12 năm 2021, Tờ trình số 523/TTr-STNMT-QLðð 
ngày 19 tháng 11 năm 2021 và Báo cáo thẩm ñịnh dự thảo văn bản quy phạm pháp luật 
số 2375/BC-STP ngày 07 tháng 12 năm 2021 của Sở Tư pháp. 

QUYẾT ðỊNH: 

ðiều 1. Bãi bỏ Quyết ñịnh số 50/2016/Qð-UBND ngày 05 tháng 8 năm 2016 
của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về ban hành quy ñịnh trình tự thực hiện 
ñăng ký các công trình, dự án có nhu cầu sử dụng ñất và lập kế hoạch sử dụng ñất 
hàng năm cấp huyện. 
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ðiều 2. Hiệu lực thi hành  

Quyết ñịnh này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05 tháng 01 năm 2022. 

ðiều 3. Tổ chức thực hiện 

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám ñốc các Sở: Tài nguyên và 
Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, Kế hoạch và ðầu tư, 
Xây dựng, Giao thông Vận tải; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành 
phố Huế; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn; Thủ trưởng các cơ quan 
có liên quan và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành 
Quyết ñịnh này./. 

 
  
   
 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 

Phan Quý Phương 
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VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ  

 
Số: 3345/Qð-UBND 

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

 
Thừa Thiên Huế, ngày 21 tháng 12 năm 2021 

 
QUYẾT ðỊNH 

Về việc ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 
giai ñoạn 2021-2025 tỉnh Thừa Thiên Huế 

 
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH  

 

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

Tổ chức chính quyền ñịa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 
Căn cứ Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí ngày 26 tháng 11 năm 2013; 
Căn cứ Nghị ñịnh số 84/2014/Nð-CP ngày 08 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ 

quy ñịnh chi tiết một số ñiều của Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; 
Căn cứ Quyết ñịnh số 1845/Qð-TTg ngày 02 tháng 11 năm 2021 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc ban hành Chương trình tổng thể của Chính phủ về thực hành 
tiết kiệm, chống lãng phí giai ñoạn 2021 - 2025; 

Theo ñề nghị của Giám ñốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 4202/TTr-STC ngày 02 
tháng 12 năm 2021. 

 
QUYẾT ðỊNH: 

 
ðiều 1. Ban hành kèm theo Quyết ñịnh này Chương trình thực hành tiết kiệm, 

chống lãng phí giai ñoạn 2021-2025 tỉnh Thừa Thiên Huế. 
ðiều 2. Quyết ñịnh này có hiệu lực từ ngày ký. 
ðiều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Thủ trưởng các Sở, ban, 

ngành, cơ quan, ñơn vị cấp tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và thành 
phố Huế; Giám ñốc các Công ty trách nhiệm hữu hạn Nhà nước một thành viên thuộc 
tỉnh quản lý; Người ñại diện phần vốn nhà nước tại các Công ty Cổ phần trên ñịa bàn 
tỉnh và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết ñịnh này./. 
 

CHỦ TỊCH 
 

Nguyễn Văn Phương 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ  

 

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

 
 

CHƯƠNG TRÌNH 
Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai ñoạn 2021-2025 tỉnh Thừa Thiên Huế 

 (Ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 3345/Qð-UBND ngày 21 tháng 12 năm 2021 
 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế) 

 

I. MỤC TIÊU, YÊU CẦU, NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM CỦA THỰC HÀNH 
TIẾT KIỆM, CHỐNG LÃNG PHÍ GIAI ðOẠN 2021 - 2025 

1. Mục tiêu 

Mục tiêu của thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (sau ñây viết tắt là “THTK, CLP”) 
giai ñoạn 2021 - 2025 là triệt ñể THTK, CLP trong các lĩnh vực, góp phần huy ñộng, 
phân bổ, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực ñể phòng, chống, ngăn chặn ñại dịch 
Covid-19, ñảm bảo phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, phấn ñấu hoàn thành 
các chỉ tiêu Nghị quyết ðại hội ðại biểu toàn quốc lần thứ XIII của ðảng, 
Chương trình tổng thể của Chính phủ về Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai ñoạn 
2021 - 2025, Nghị quyết ðại hội ðảng bộ tỉnh lần thứ XVI và Kế hoạch phát triển 
kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025 của tỉnh. 

2. Yêu cầu 

- THTK, CLP phải bám sát chủ trương, ñịnh hướng tại các Nghị quyết của ðảng, 
Quốc hội, ñặc biệt phải gắn với việc thực hiện 06 nhiệm vụ trọng tâm, 03 ñột phá 
chiến lược và 12 giải pháp tại Nghị quyết ðại hội ðại biểu toàn quốc lần thứ XIII 
của ðảng; phấn ñấu hoàn thành các chỉ tiêu chủ yếu về kinh tế, xã hội ñề ra tại 
Nghị quyết ðại hội ðảng bộ tỉnh lần thứ XVI và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 
5 năm 2021 - 2025 của tỉnh. 

- THTK, CLP phải ñảm bảo thúc ñẩy việc huy ñộng, quản lý, khai thác, sử dụng 
có hiệu quả các nguồn lực của nền kinh tế cho phát triển kinh tế - xã hội. 

- THTK, CLP phải ñược xác ñịnh là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, mang 
tính thường xuyên của các Sở, ban, ngành, cơ quan, ñơn vị, doanh nghiệp nhà nước 
thuộc tỉnh, các tổ chức và cá nhân trong thực hiện nhiệm vụ ñược giao, gắn với ñề cao 
trách nhiệm của người ñứng ñầu trong chỉ ñạo ñiều hành và tổ chức thực hiện; ñảm bảo 
phân công, phân cấp cụ thể, rõ ñầu mối thực hiện. 

- Các chỉ tiêu THTK, CLP trong các lĩnh vực phải ñược lượng hóa tối ña, 
bảo ñảm thực chất, có cơ sở cho việc ñánh giá, kiểm tra, giám sát kết quả thực hiện 
theo quy ñịnh. 

- THTK, CLP phải gắn với tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, 
giám sát, thúc ñẩy cải cách hành chính, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, 
phòng chống tham nhũng, tiêu cực. 



CÔNG BÁO/Số 77/Ngày 29-12-2021 27

3. Nhiệm vụ trọng tâm 

Việc xây dựng và thực hiện Chương trình THTK, CLP giai ñoạn 2021 - 2025 là một 
giải pháp quan trọng nhằm tạo nguồn lực góp phần khắc phục hậu quả của dịch bệnh, 
thiên tai, biến ñổi khí hậu, tạo ñà khôi phục và phát triển kinh tế ñất nước, ñảm bảo 
hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai ñoạn 2021 - 2025 của tỉnh. Vì vậy, 
công tác THTK, CLP giai ñoạn 2021 - 2025 cần tập trung và triển khai làm tốt các 
nhiệm vụ trọng tâm sau ñây: 

a) Thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu trong các lĩnh vực ñể 
khôi phục và phát triển kinh tế, phấn ñấu thực hiện cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ 
phát triển kinh tế - xã hội ñã ñược HðND ñề ra ñể góp phần ñưa tốc ñộ tăng trưởng 
(GRDP) bình quân/năm ñạt khoảng 7,5% - 8,5%, GRDP bình quân ñầu người ñến 
năm 2025 ñạt 3.500 - 4.000 USD, Thu ngân sách nhà nước tăng bình quân 12 - 13%/năm; 
phấn ñấu cân bằng ngân sách vào năm 2025; Giá trị kim ngạch xuất khẩu ñến năm 2025 
ñạt 1,2 tỷ USD, bằng 75-80% so kinh ngạch toàn tỉnh; Vốn ñầu tư toàn xã hội tăng 
bình quân 12%/năm và các chỉ tiêu khác ñặt ra tại Nghị quyết ðại hội ðảng bộ tỉnh 
lần thứ XVI. 

b) Siết chặt kỷ luật, kỷ cương tài chính, ngân sách; tăng cường quản lý thu, thực 
hiện quyết liệt các giải pháp chống thất thu, chuyển giá, trốn thuế, thu hồi nợ thuế. 
Tiếp tục quán triệt nguyên tắc công khai, minh bạch và yêu cầu triệt ñể tiết kiệm, 
chống lãng phí trong triển khai nhiệm vụ, dự án, ñề án. Chỉ trình cấp có thẩm quyền 
ban hành chính sách, ñề án, nhiệm vụ mới khi thực sự cần thiết và có nguồn bảo ñảm. 
Thực hiện ñúng dự toán ngân sách nhà nước ñược Quốc hội quyết ñịnh, kiểm soát 
bội chi ngân sách nhà nước, ñảm bảo theo yêu cầu của Chính phủ. 

c) Tăng cường quản lý, ñẩy nhanh tiến ñộ thực hiện, giải ngân vốn ñầu tư công 
ñể góp phần thúc ñẩy tăng trưởng kinh tế, tạo việc làm, thu nhập cho người lao ñộng, 
ñồng thời tạo ra năng lực sản xuất mới, thu hút ñầu tư phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, 
trong ñó tập trung ñầu tư các công trình kết cấu hạ tầng trọng ñiểm. 

d) ðẩy mạnh triển khai thi hành Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và các văn bản 
quy ñịnh chi tiết thi hành Luật, góp phần quản lý chặt chẽ, sử dụng tiết kiệm, khai thác 
có hiệu quả tài sản công, phòng, chống thất thoát, lãng phí, tham nhũng, phát huy 
nguồn lực nhằm tái tạo tài sản và phát triển kinh tế - xã hội. 

ñ) Chống lãng phí trong quản lý, sử dụng tài nguyên thiên nhiên, trong xử lý 
ô nhiễm môi trường. Hoàn thiện ñồng bộ hệ thống luật pháp, cơ chế, chính sách, công cụ 
thúc ñẩy quản lý, sử dụng tiết kiệm và hiệu quả tài nguyên thiên nhiên. Tăng cường 
quản lý việc thăm dò, khai thác, chế biến, sử dụng khoáng sản ñảm bảo nguyên tắc 
hoạt ñộng khoáng sản theo quy ñịnh tại Luật Khoáng sản, phù hợp với thực tế quy mô 
và hiệu quả ñầu tư. 

e) ðổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước, ñẩy nhanh ứng dụng 
khoa học, công nghệ, ñổi mới sáng tạo, quản trị theo chuẩn mực quốc tế, bảo ñảm 
doanh nghiệp nhà nước là một lực lượng vật chất quan trọng của kinh tế nhà nước. 
ðẩy mạnh cơ cấu lại, cổ phần hóa, thoái vốn; nâng cao hiệu quả ñầu tư vốn nhà nước 
tại doanh nghiệp.  
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g) Tiếp tục thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ cải cách chính sách tiền lương và 
bảo hiểm xã hội. Kiên quyết ñổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy, giảm ñầu mối, tránh 
chồng chéo, tinh giản biên chế gắn với cơ cấu lại ñội ngũ công chức, viên chức, 
hướng tới mục tiêu tăng năng suất lao ñộng xã hội bình quân 6,5%/năm. Triển khai 
quyết liệt công tác sắp xếp, tổ chức lại các ñơn vị sự nghiệp công lập bảo ñảm tinh gọn, 
có cơ cấu hợp lý, có năng lực tự chủ, quản trị tiên tiến, hoạt ñộng hiệu lực, hiệu quả, 
giữ vai trò chủ ñạo trong thị trường dịch vụ sự nghiệp công theo yêu cầu của Chính phủ; 
cung ứng dịch vụ sự nghiệp công cơ bản, thiết yếu có chất lượng ngày càng cao. 

h) Tích cực ñẩy nhanh quá trình chuyển ñổi số quốc gia, gắn các mục tiêu thực 
hiện chuyển ñổi số với các mục tiêu THTK, CLP giai ñoạn 2021 - 2025 của tỉnh. 

i) Nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, các cán bộ, công chức, viên chức 
trong chỉ ñạo ñiều hành và tổ chức thực hiện các chỉ tiêu, giải pháp về THTK, CLP. 
Tăng cường công tác phổ biến, tuyên truyền cũng như thanh tra, kiểm tra về THTK, 
CLP gắn với cơ chế khen thưởng, kỷ luật kịp thời nhằm tạo sự chuyển biến rõ nét về 
nhận thức và tổ chức thực hiện ở các cơ quan, ñơn vị, ñịa phương. 

II. MỘT SỐ CHỈ TIÊU TIẾT KIỆM, CHỐNG LÃNG PHÍ TRONG CÁC 
LĨNH VỰC 

THTK, CLP giai ñoạn 2021 - 2025 ñược thực hiện trên tất cả các lĩnh vực theo 
quy ñịnh của Luật THTK, CLP, trong ñó tập trung vào một số lĩnh vực cụ thể sau: 

1. Trong quản lý, sử dụng kinh phí chi thường xuyên của ngân sách nhà nước 
Thực hiện siết chặt kỷ luật tài khóa - ngân sách nhà nước; bảo ñảm chi ngân sách 

nhà nước tiết kiệm, hiệu quả và theo ñúng dự toán ñược thông qua, trong ñó chú trọng 
các nội dung sau: 

a) Kinh phí chi thường xuyên 

- Triệt ñể tiết kiệm các khoản chi thường xuyên của ngân sách nhà nước (không 
kể tiền lương và các khoản có tính chất lương) ñể ưu tiên tăng chi ñầu tư phát triển, 
hướng tới mục tiêu giảm dần tỷ trọng chi thường xuyên trong tổng chi ngân sách 
nhà nước. Rà soát các nhiệm vụ chi chưa thực sự cấp thiết; hạn chế tối ña bổ sung 
ngân sách nhà nước ngoài dự toán, tổ chức lễ hội, hội nghị, hội thảo, khánh tiết, ñi 
công tác nước ngoài..., dành nguồn phòng chống, khắc phục hậu quả của dịch bệnh, 
thiên tai, biến ñổi khí hậu, thực hiện các nhiệm vụ chi an sinh xã hội, ñảm bảo an ninh, 
quốc phòng và cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội. 

- Hoàn thiện hệ thống an sinh xã hội bền vững, trong ñó bảo hiểm xã hội là 
trụ cột chính, huy ñộng các nguồn lực ñể hỗ trợ các ñối tượng yếu thế, giảm nghèo 
ña chiều; làm tốt hơn công tác ñền ơn ñáp nghĩa. Quản lý mạng lưới an sinh xã hội 
thống nhất trên nền tảng số, kết nối liên thông, tích hợp các hệ thống dữ liệu về bảo 
hiểm xã hội, dân cư... tránh trục lợi chính sách. 

- Kiên quyết cắt giảm các chương trình, dự án, ñề án ñã ñược cấp có thẩm quyền 
quyết ñịnh nhưng kém hiệu quả. Không ñề xuất mới chương trình, dự án, ñề án có nội 
dung trùng lặp, thiếu tính khả thi, không thực sự cần thiết và chưa bố trí ñược nguồn 
kinh phí bảo ñảm thực hiện. 
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b) Kinh phí khoa học công nghệ 

 ðổi mới mạnh mẽ cơ chế quản lý ngân sách nhà nước về khoa học trên tinh thần 
tiết kiệm, hiệu quả; xây dựng rõ trọng tâm, trọng ñiểm nghiên cứu; tập trung giải quyết 
dứt ñiểm từng việc, không dàn trải, kéo dài làm lãng phí nguồn lực; hướng tới phục vụ 
sản xuất, kinh doanh, lấy doanh nghiệp làm trọng tâm, thúc ñẩy ñổi mới sáng tạo; 
khơi thông nguồn lực ñầu tư cho khoa học công nghệ và ñổi mới sáng tạo; ưu tiên 
nghiên cứu, ứng dụng công nghệ phòng, chống dịch Covid-19, truyền cảm hứng, tôn 
trọng, tôn vinh trí thức, các nhà khoa học. Có cơ chế phân chia lợi ích hợp lý ñối với 
kết quả nghiên cứu khoa học sử dụng ngân sách nhà nước, tạo ñiều kiện thúc ñẩy quá 
trình thương mại hóa ứng dụng kết quả nghiên cứu. Thực hiện công khai về nội dung 
thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo quy ñịnh pháp luật.  

c) Kinh phí thực hiện nhiệm vụ giáo dục và ñào tạo 

Sử dụng hiệu quả kinh phí ngân sách nhà nước thực hiện nhiệm vụ giáo dục và 
ñào tạo theo phương châm lấy học sinh làm trọng tâm, nhà trường làm nền tảng, giáo viên 
là ñộng lực, ñổi mới tư duy từ trang bị kiến thức sang trang bị năng lực, phẩm chất 
toàn diện cho học sinh, lấy hiệu quả và sự hài lòng của người dân làm thước ño. 
ðẩy mạnh cơ chế tự chủ ñối với các cơ sở giáo dục ñại học, giáo dục nghề nghiệp. 
Ngân sách nhà nước tập trung ưu tiên cho phát triển giáo dục mầm non và giáo dục 
phổ thông. Tiếp tục ñẩy mạnh xã hội hóa, trước hết ở ñịa bàn có khả năng xã hội hóa cao 
nhằm thu hút các nguồn lực ngoài nhà nước ñầu tư cho giáo dục, ñào tạo, phát triển 
nhân lực chất lượng cao. 

d) Kinh phí y tế 

Sử dụng hiệu quả kinh phí ngân sách nhà nước cấp cho sự nghiệp y tế. ðẩy mạnh 
xã hội hóa, huy ñộng tổng thể các nguồn lực cho ñầu tư phát triển hệ thống y tế, 
nhất là y tế dự phòng, y tế cơ sở. Từng bước chuyển chi thường xuyên từ ngân sách 
nhà nước cấp trực tiếp cho cơ sở khám, chữa bệnh sang hỗ trợ người tham gia bảo hiểm 
y tế gắn với lộ trình tính ñúng, tính ñủ giá dịch vụ y tế. Xây dựng cơ chế giá dịch vụ, 
thanh toán bảo hiểm y tế theo hướng ngân sách nhà nước, bảo hiểm y tế bảo ñảm 
chi trả cho các dịch vụ ở mức cơ bản, người sử dụng dịch vụ chi trả cho phần vượt mức. 
Hoàn thiện cơ chế, tháo gỡ khó khăn cho các hình thức hợp tác công tư, liên doanh, 
liên kết cung ứng dịch vụ y tế. 

d) Trong thực hiện ñổi mới cơ chế tự chủ của ñơn vị sự nghiệp công lập 

Quyết liệt ñổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả 
hoạt ñộng ñơn vị sự nghiệp công lập theo tinh thần Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 
25/10/2017 của Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương ðảng khóa XII. 
Hoàn thành việc giao quyền tự chủ toàn diện cho khu vực sự nghiệp công lập theo 
quy ñịnh tại Nghị ñịnh số 60/2021/Nð-CP ngày 21/6/2021 của Chính phủ về cơ chế 
tự chủ tài chính của ñơn vị sự nghiệp công lập trên cơ sở tính ñúng, tính ñủ giá dịch vụ 
công theo lộ trình, ñảm bảo công khai, minh bạch. 

2. Trong quản lý ngân sách nhà nước 

- Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý thuế, chống thất thoát, gian lận thuế; tăng 
cường công tác chống chuyển giá. 
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 - ðẩy mạnh việc quản lý tài chính - ngân sách nhà nước trung hạn, ñảm bảo sự 
ñồng bộ, thống nhất giữa kế hoạch ñầu tư công trung hạn với kế hoạch nợ công, kế 
hoạch tài chính trung hạn, thực hiện thống nhất kế hoạch tài chính trung hạn 03 năm 
(cuốn chiếu) theo quy ñịnh của Luật Ngân sách nhà nước và thông lệ quốc tế. 

 - Tiếp tục ñổi mới phương thức quản lý chi thường xuyên, tăng cường ñấu thầu, 
ñặt hàng, khoán kinh phí, khuyến khích phân cấp, phân quyền, giao quyền tự chủ cho 
các ñơn vị sử dụng ngân sách nhà nước, gắn với tăng cường trách nhiệm của các Sở, 
ban, ngành, ñịa phương, cơ quan, ñơn vị, doanh nghiệp nhà nước thuộc tỉnh và các 
ñơn vị sử dụng ngân sách nhà nước, cá thể hóa trách nhiệm cá nhân trong quản lý, 
sử dụng ngân sách nhà nước và các nguồn lực tài chính công. 

3. Trong quản lý nợ công  

- Gắn kết chặt chẽ quản lý ngân sách nhà nước, ngân sách ñịa phương và nợ công 
với quản lý ngân quỹ nhà nước nhằm nâng cao hiệu quả quản lý các nguồn lực tài chính 
của Nhà nước. Kiểm soát chặt chẽ các khoản bảo lãnh mới ñảm bảo ñúng quy ñịnh và 
hiệu quả, phát triển thị trường vốn trong nước ñể tăng khả năng huy ñộng vốn, tăng cường 
thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, công khai minh bạch về nợ công. 

- ðổi mới phương thức và công cụ quản lý nợ nước ngoài của quốc gia theo 
hướng tách bạch quản lý nợ nước ngoài của khu vực công và khu vực tư nhân, phù hợp 
với thông lệ quốc tế và yêu cầu phát triển của nền kinh tế. 

 - Tăng cường năng lực quản lý nợ công, ñổi mới mô hình tổ chức, nâng cao 
chất lượng cán bộ, xây dựng cơ sở dữ liệu, nguyên tắc thống kê theo thông lệ quốc tế; 
ñẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý nợ công. 

4. Trong quản lý, sử dụng vốn ñầu tư công 

- Tiếp tục quán triệt, thực hiện có hiệu quả các quy ñịnh của Luật ðầu tư công 
số 39/2019/QH14 và các văn bản hướng dẫn Luật ñể vốn ñầu tư công thực sự ñóng 
vai trò dẫn dắt, thu hút tối ña các nguồn lực từ các thành phần kinh tế khác theo 
phương châm “ñầu tư công dẫn dắt ñầu tư tư”, nguồn lực bên trong là cơ bản, lâu dài, 
quyết ñịnh, nguồn lực bên ngoài là quan trọng ñể phục vụ các mục tiêu phát triển 
kinh tế - xã hội của tỉnh, ñặc biệt là ñầu tư phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng theo 
phương thức ñối tác công tư. 

- Thực hiện tiết kiệm từ chủ trương ñầu tư, chỉ quyết ñịnh chủ trương ñầu tư các 
dự án có hiệu quả và phù hợp với khả năng cân ñối nguồn vốn ñầu tư công; ñảm bảo 
100% các dự án ñầu tư công có ñầy ñủ thủ tục theo quy ñịnh của Luật ðầu tư công; 
Nâng cao chất lượng công tác chuẩn bị và tổ chức thực hiện dự án ñầu tư công, bảo 
ñảm phù hợp với thực tế, hạn chế phải ñiều chỉnh trong quá trình triển khai; kiểm soát 
chặt chẽ phạm vi, quy mô, tổng mức ñầu tư của từng dự án. 

- Việc bố trí vốn ñầu tư công phải phù hợp với ñịnh hướng mục tiêu, kế hoạch 
phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025 của tỉnh, Nghị quyết số 54-NQ/TW 
ngày 10/12/2019 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế ñến 
năm 2030, tầm nhìn ñến năm 2045. 
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- ðảm bảo thực hiện ñúng thứ tự ưu tiên quy ñịnh tại Luật ðầu tư công, Nghị quyết 
số 973/2020/UBTVQH14 ngày 08/7/2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy ñịnh 
về các nguyên tắc, tiêu chí và ñịnh mức phân bổ vốn ñầu tư nguồn ngân sách nhà nước 
giai ñoạn 2021 - 2025 và Quyết ñịnh số 26/2020/Qð-TTg ngày 14/9/2020 của Thủ tướng 
Chính phủ quy ñịnh chi tiết thi hành một số ñiều của Nghị quyết số 973/2020/UBTVQH14.  

- ðối với các nguồn vốn vay ñể ñầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, phải 
ñược kiểm soát một cách chặt chẽ về mục tiêu, hiệu quả ñầu tư, kế hoạch trả nợ và 
những tác ñộng của vay vốn ñến ổn ñịnh kinh tế vĩ mô. 

- Kiên quyết khắc phục tình trạng ñầu tư dàn trải, lãng phí, kém hiệu quả; thực hiện 
cắt bỏ những dự án chưa thực sự cần thiết, cấp bách; kiểm soát số lượng các dự án 
khởi công mới, bảo ñảm từng dự án khởi công mới phải có giải trình cụ thể về sự 
cần thiết, hiệu quả ñầu tư và sự tuân thủ các quy ñịnh pháp luật.  

- Tạm ứng, thanh toán vốn ñầu tư theo ñúng quy ñịnh của pháp luật ñảm bảo 
tiến ñộ thực hiện dự án và thời hạn giải ngân, sử dụng vốn hiệu quả. Tăng cường 
công tác quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước, xử lý dứt ñiểm 
tình trạng tồn ñọng quyết toán dự án hoàn thành. 

- Tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác lựa chọn nhà thầu, quản lý ñấu thầu, 
ñẩy mạnh thực hiện ñấu thầu qua mạng ñể giảm bớt chi phí hành chính. ðổi mới, 
nâng cao vai trò công tác giám sát, ñánh giá ñầu tư trong hoạt ñộng quản lý ñầu tư 
theo hướng giảm các hoạt ñộng tiền kiểm và tăng cường hậu kiểm. Khuyến khích, tạo 
ñiều kiện cho các giải pháp thiết kế, thi công áp dụng công nghệ tiên tiến, tiết kiệm 
năng lượng và hạn chế khí thải, góp phần phát triển bền vững và bảo vệ môi trường. 

- Hoàn thành việc lập, phê duyệt quy hoạch các cấp theo quy ñịnh của Luật 
Quy hoạch ñể làm cơ sở triển khai kế hoạch ñầu tư công trung hạn và hàng năm của 
các dự án. 

- Xây dựng phương pháp, tiêu chí ñánh giá hiệu quả ñầu tư các chương trình, 
dự án ñầu tư công; gắn trách nhiệm của người ñứng ñầu trong việc thực hiện kế hoạch 
ñầu tư công; tăng cường phân cấp, phân quyền nhưng phải ñảm bảo tính tự chịu trách 
nhiệm “cá thể hóa” vai trò cá nhân của người ñứng ñầu trong quản lý, ñiều hành; có 
chế tài xử lý trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân người ñứng ñầu trong việc ñể kéo dài, 
chậm tiến ñộ ñưa vào sử dụng các dự án ñầu tư công gây thất thoát, lãng phí. 

- ðẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, tin học hoá trong công tác giám sát, 
ñánh giá ñầu tư. 

5. Trong quản lý chương trình mục tiêu quốc gia 

- Rà soát, tích hợp các chế ñộ, chính sách có cùng mục ñích, ñối tượng, phạm vi 
giữa các Chương trình mục tiêu quốc gia nhằm thực hiện hiệu quả các mục tiêu của 
Chương trình; hạn chế ñến mức tối thiểu tình trạng trùng lặp, dàn trải, nâng cao 
trách nhiệm của các cơ quan, ñơn vị quản lý, thực hiện Chương trình. 

- Việc bố trí kinh phí thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia giai ñoạn 
2021 - 2025 thực hiện theo khả năng cân ñối của ngân sách nhà nước và tuân thủ các 
quy ñịnh của Luật Ngân sách nhà nước, Luật ðầu tư công; sử dụng kinh phí các 
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Chương trình mục tiêu quốc gia phải ñảm bảo theo ñúng mục tiêu, ñối tượng, 
nguyên tắc, tiêu chí, ñịnh mức, nội dung hỗ trợ ñầu tư và tỷ lệ vốn ñối ứng của ngân sách 
ñịa phương của chương trình, ñảm bảo tiết kiệm và hiệu quả. 

6. Trong quản lý, sử dụng tài sản công 

- Tiếp tục triển khai ñồng bộ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và các văn bản 
hướng dẫn nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng tài sản công và khai thác hợp lý 
nguồn lực từ tài sản công theo Chỉ thị số 32/CT-TTg ngày 10/12/2019 của Thủ tướng 
Chính phủ. 

- Tổ chức rà soát, sắp xếp lại tài sản công, ñặc biệt là ñối với các cơ sở nhà, ñất 
bảo ñảm sử dụng ñúng mục ñích, tiêu chuẩn, ñịnh mức theo chế ñộ quy ñịnh và 
phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ; kiên quyết thu hồi các tài sản sử dụng sai ñối tượng, 
sai mục ñích, vượt tiêu chuẩn, ñịnh mức; tổ chức xử lý tài sản ñúng pháp luật, công khai, 
minh bạch, không ñể lãng phí, thất thoát tài sản công. Thực hiện nghiêm quy ñịnh 
pháp luật về ñấu giá khi bán, chuyển nhượng tài sản công; xử lý nghiêm các sai phạm. 

- Hoàn thiện các cơ chế quản lý, sử dụng và khai thác ñối với các loại tài sản kết cấu 
hạ tầng theo quy ñịnh của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và các quy ñịnh pháp luật 
chuyên ngành có liên quan, làm cơ sở ñể tổ chức khai thác có hiệu quả nguồn lực 
tài chính từ các loại tài sản này. Việc thực hiện quản lý, bảo trì, khai thác tài sản kết 
cấu hạ tầng bảo ñảm công khai, minh bạch theo quy ñịnh của pháp luật về ñấu thầu, 
ñấu giá. 

- Thực hiện mua sắm tài sản theo ñúng tiêu chuẩn, ñịnh mức và chế ñộ quy ñịnh 
ñảm bảo tiết kiệm, hiệu quả, công khai, minh bạch; triển khai ñồng bộ, có hiệu quả 
phương thức mua sắm tập trung, mua sắm qua mạng ñấu thầu quốc gia. Hạn chế mua 
xe ô tô công và trang thiết bị ñắt tiền. 

- Xây dựng cơ chế quản lý chặt chẽ, hiệu quả việc sử dụng tài sản công vào mục ñích 
kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết. Chỉ sử dụng tài sản công vào mục ñích cho 
thuê, kinh doanh, liên doanh, liên kết trong các trường hợp ñược pháp luật quy ñịnh, 
có ðề án ñược cấp có thẩm quyền phê duyệt và phải ñảm bảo theo các yêu cầu quy 
ñịnh tại Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và văn bản hướng dẫn nhằm phát huy 
công suất và hiệu quả sử dụng tài sản; kiên quyết chấm dứt, thu hồi tài sản công sử dụng 
vào mục ñích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết không ñúng quy ñịnh. 

- Tăng cường quản lý tài sản ñược hình thành thông qua việc triển khai thực hiện 
nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng vốn nhà nước, ñẩy mạnh việc thương mại 
hóa kết quả nghiên cứu ñể tăng nguồn thu cho ngân sách nhà nước. Thực hiện xử lý 
kịp thời tài sản của các dự án sử dụng vốn nhà nước sau khi dự án kết thúc theo ñúng 
quy ñịnh của pháp luật, tránh làm thất thoát, lãng phí tài sản. 

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc quản lý, sử dụng tài sản công tại 
các cơ quan, tổ chức, ñơn vị; kiểm ñiểm trách nhiệm, xử lý nghiêm theo quy ñịnh của 
pháp luật liên quan ñối với các tổ chức, cá nhân thuộc thẩm quyền quản lý có hành vi 
vi phạm. 
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7. Trong quản lý, khai thác, sử dụng tài nguyên 

- Quản lý chặt chẽ, nâng cao hiệu quả sử dụng, phát huy nguồn lực kinh tế, tài chính 
từ ñất ñai cho phát triển kinh tế, giam khiếu kiện trong lĩnh vực ñất ñai. Tăng cường 
thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực thi chính sách, pháp luật về ñất ñai theo hướng 
phối hợp chặt chẽ từ cơ sở, tập trung vào những vấn ñề ñang bức xúc như: các dự án 
chậm ñưa vào sử dụng ñể lãng phí ñất ñai, quản lý ñất ñai trong cổ phần hóa 
doanh nghiệp... Thực hiện nghiêm việc xử lý, thu hồi các diện tích ñất ñai, mặt nước 
sử dụng không ñúng quy ñịnh của pháp luật, sử dụng ñất sai mục ñích, sai quy hoạch, 
kế hoạch sử dụng ñất, sử dụng lãng phí, kém hiệu quả, bỏ hoang hóa và lấn chiếm ñất 
trái quy ñịnh. 

- Thực hiện ñảm bảo ðề án tổng kiểm kê tài nguyên nước quốc gia ñược phê 
duyệt tại Quyết ñịnh số 1383/Qð-TTg ngày 04/8/2021 của Thủ tướng Chính phủ; 
quản lý và khai thác bền vững, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả nguồn tài nguyên nước 
theo yêu cầu của Chính phủ. 

- Kiểm soát chặt chẽ việc khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng; cân ñối 
giữa khai thác và dự trữ khoáng sản, phát triển bền vững công nghiệp khai khoáng 
gắn với bảo vệ môi trường và ñảm bảo quốc phòng, an ninh. Thực hiện nghiêm các 
quy ñịnh về ñánh giá tác ñộng môi trường ñối với các dự án khai thác khoáng sản. 

- Tiếp tục ñẩy mạnh bảo vệ và phát triển rừng, nhất là rừng phòng hộ ven biển, 
rừng ñầu nguồn, rừng ñặc dụng, thực hiện nghiêm việc ñóng cửa rừng tự nhiên và các 
quy ñịnh về bảo vệ, phát triển rừng, bảo tồn ña dạng sinh học ñể ñạt tỷ lệ che phủ 
rừng ổn ñịnh ở mức 56-57%. 

- ðẩy mạnh nghiên cứu, ñiều tra cơ bản về tài nguyên và môi trường biển và 
hải ñảo; phát triển kinh tế bền vững, kiểm soát các nguồn ô nhiễm môi trường nước biển, 
trên các ñảo; bảo tồn cảnh quan và ña dạng sinh học biển; tăng cường khả năng 
chống chịu của các hệ sinh thái biển trước tác ñộng của biến ñổi khí hậu. 

- Khuyến khích phát triển năng lượng tái tạo và sử dụng tiết kiệm năng lượng; 
ñẩy mạnh nghiên cứu và xây dựng các dự án sử dụng công nghệ tái chế nước thải và 
chất thải; các dự án sử dụng năng lượng gió, năng lượng mặt trời. 

- Xử lý triệt ñể các cơ sở sử dụng lãng phí năng lượng, tài nguyên, gây ô nhiễm 
môi trường nghiêm trọng; kiểm soát chặt chẽ cơ sở tiềm ẩn nguy cơ gây ô nhiễm 
môi trường và các nguồn xả thải; tập trung xử lý rác thải ñô thị, nông thôn, nhân rộng 
mô hình xử lý rác thải hiệu quả, bền vững; ñảm bảo toàn bộ khu công nghiệp, khu 
chế xuất ñang hoạt ñộng có hệ thống xử lý nước thải tập trung ñạt tiêu chuẩn môi trường, 
tỷ lệ cơ sở ô nhiễm môi trường nghiêm trọng ñược xử lý ñạt 100%, tỷ lệ thu gom và 
xử lý chất thải rắn sinh hoạt ñô thị bảo ñảm tiêu chuẩn, quy chuẩn ñạt 90%. 

- Giảm cường ñộ năng lượng trong các ngành nghề, lĩnh vực kinh tế; tiết kiệm 
năng lượng trở thành hoạt ñộng thường xuyên ñối với các cơ sở sử dụng năng lượng 
trọng ñiểm và các ngành kinh tế trọng ñiểm tiêu thụ nhiều năng lượng. 



34 CÔNG BÁO/Số 77/Ngày 29-12-2021

- Tăng cường tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm và 
nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật về quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường và ứng 
phó với biến ñổi khí hậu. ðẩy mạnh thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm 
pháp luật. 
 - Bảo ñảm sử dụng ñất ñai hiệu quả, tiết kiệm và bền vững; tăng nguồn thu từ 
ñất ñai phục vụ cho ñầu tư phát triển; giảm khiếu nại, khiếu kiện về ñất ñai, ñảm bảo 
công khai, minh bạch, sát thị trường, phù hợp với những quy ñịnh mới của Luật 
Quy hoạch, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và Luật Ngân sách nhà nước. 

8. Trong quản lý các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách 

- ðẩy mạnh việc rà soát, sắp xếp và tăng cường quản lý các quỹ tài chính nhà 
nước ngoài ngân sách theo quy ñể giảm dần số lượng, ñồng thời nâng cao hiệu quả 
hoạt ñộng của các quỹ tài chính nhà nước, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nguồn 
lực tài chính quốc gia. Xây dựng lộ trình cơ cấu lại, sáp nhập, dừng hoạt ñộng hoặc 
giải thể ñối với các quỹ hoạt ñộng không hiệu quả, không ñúng mục tiêu. 

- Tăng cường công khai, minh bạch trong quản lý, sử dụng các quỹ tài chính 
nhà nước ngoài ngân sách. 

- Tăng cường công tác quản lý, thanh tra, kiểm tra, kiểm toán và giám sát hoạt 
ñộng của các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách; xây dựng, kiện toàn bộ máy 
quản lý và nâng cao năng lực cán bộ nhằm quản lý, sử dụng nguồn lực của các quỹ có 
hiệu quả, ñảm bảo công khai, minh bạch. 

- Thực hiện nghiêm chế ñộ báo cáo, công khai trong xây dựng; thực hiện kế 
hoạch tài chính của các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách theo quy ñịnh của 
Luật Ngân sách nhà nước năm 2015 và các văn bản pháp luật có liên quan. 

9. Trong thực hiện cơ chế tài chính ñối với ñơn vị sự nghiệp công lập 

- Rà soát, sửa ñổi, bổ sung các cơ chế, chính sách, thúc ñẩy xã hội hóa thuộc 
thẩm quyền trong việc cung cấp các dịch vụ sự nghiệp công. Chuyển mạnh cơ chế 
cấp phát theo dự toán sang cơ chế thanh toán theo ñặt hàng, nhiệm vụ gắn với số lượng, 
chất lượng sản phẩm dịch vụ, giá cung cấp dịch vụ và nhu cầu sử dụng; có lộ trình cụ 
thể thực hiện cơ chế ñấu thầu cung cấp dịch vụ, giảm dần phương thức giao nhiệm vụ 
nhằm tạo sự cạnh tranh bình ñẳng trong cung cấp dịch vụ sự nghiệp công, nâng cao 
chất lượng và ña dạng hóa dịch vụ sự nghiệp công. 

- ðổi mới phương thức quản lý, nâng cao năng lực quản trị ñơn vị sự nghiệp 
công lập thuộc phạm vi quản lý, bảo ñảm chặt chẽ, hiệu quả, góp phần nâng cao chất 
lượng hoạt ñộng cung ứng các dịch vụ sự nghiệp công, ñáp ứng yêu cầu của xã hội. 

10. Trong quản lý, sử dụng vốn và tài sản của Nhà nước tại doanh nghiệp 

- Tiếp tục ñẩy mạnh tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước theo các ñịnh hướng 
ñề ra tại các Nghị quyết, Kết luận của ðảng và các cơ chế, chính sách pháp luật của 
Nhà nước; thu gọn ñối tượng doanh nghiệp nhà nước trong nền kinh tế, tập trung 
nguồn lực ñầu tư nhà nước vào các doanh nghiệp nhà nước có vị trí quan trọng. 
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- Tập trung hoàn thành mục tiêu cổ phần hóa và thoái vốn nhà nước theo ñúng lộ 
trình và quy ñịnh của pháp luật, bảo ñảm các nguyên tắc và cơ chế thị trường; minh 
bạch, công khai thông tin. ðổi mới cách thức thực hiện cổ phần hóa, thoái vốn nhà 
nước tại doanh nghiệp nhà nước, trong ñó, tập trung các giải pháp ñẩy nhanh tiến ñộ 
gắn với giám sát chặt chẽ việc xác ñịnh giá trị quyền sử dụng ñất, tài sản cố ñịnh, 
thương hiệu và giá trị truyền thống của doanh nghiệp cổ phần hóa. 

- Rà soát, xử lý các tồn tại, yếu kém của doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp 
có vốn nhà nước; xử lý cơ bản xong những yếu kém, thất thoát của các tập ñoàn, tổng 
công ty nhà nước. Thực hiện có hiệu quả các quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của chủ sở hữu 
nhà nước ñối với doanh nghiệp nhà nước và vốn nhà nước tại doanh nghiệp. 

- Tăng cường công tác ñánh giá, xếp loại doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp 
có vốn Nhà nước theo quy ñịnh pháp luật. Thực hiện minh bạch báo cáo tài chính, 
thông tin tài chính, kinh doanh, ñiều hành của doanh nghiệp nhà nước, tăng cường 
trách nhiệm của Hội ñồng thành viên, Ban ñiều hành và giám sát, kiểm tra của chủ sở hữu 
nhà nước ñối với doanh nghiệp nhà nước. 

- Tăng cường quản lý, sử dụng hiệu quả nguồn thu từ cổ phần hóa, thoái vốn 
nhà nước tại doanh nghiệp. 

11. Trong quản lý, sử dụng lao ñộng và thời gian lao ñộng 

- Tiếp tục ñổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt 
ñộng hiệu lực, hiệu quả. Phân ñịnh rõ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của từng cơ 
quan, tổ chức, khắc phục tình trạng chồng chéo, trùng lắp hoặc bỏ sót chức năng, 
nhiệm vụ giữa các cơ quan, tổ chức. ðẩy mạnh tinh giản biên chế, cải cách quản lý 
biên chế theo vị trí việc làm, chức danh và chức vụ lãnh ñạo. 

- Thực hiện ñồng bộ, hiệu quả các giải pháp, nhiệm vụ ñể nâng cao năng suất 
lao ñộng theo Nghị quyết số 27-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII và 
Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 04/02/2020 của Thủ tướng Chính phủ về giải pháp tăng 
năng suất lao ñộng quốc gia. 

- ðẩy mạnh cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính, gắn kết 
chặt chẽ với việc kiện toàn tổ chức, tinh giản biên chế, bảo ñảm dân chủ, công khai, 
minh bạch, chuyên nghiệp, phục vụ nhân dân. Xây dựng Chính quyền ñiện tử phục vụ 
người dân và doanh nghiệp hướng tới Chính quyền số, nền kinh tế số và xã hội số. 
Cơ bản hoàn thành chuyển ñổi số trong các cơ quan ñảng, nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, 
các tổ chức chính trị - xã hội.  

- ðổi mới mạnh mẽ quy trình, phương thức và thực hiện công khai, minh bạch, 
dân chủ trong quy hoạch, ñề bạt, bổ nhiệm cán bộ và tuyển dụng, sử dụng công chức, 
viên chức ñể thu hút ñược người có năng lực, trình ñộ, nâng cao chất lượng ñội ngũ 
cán bộ, công chức, viên chức. 
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III. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN MỤC TIÊU, CHỈ TIÊU TIẾT KIỆM, 
CHỐNG LÃNG PHÍ 

1. Tăng cường công tác lãnh ñạo, chỉ ñạo về THTK, CLP 

 Thống nhất công tác chỉ ñạo THTK, CLP từ UBND tỉnh ñến các Sở, ban, 
ngành, ñịa phương, cơ qan, ñơn vị, doanh nghiệp nhà nước thuộc tỉnh. Thủ trưởng 
các Sở, ban, ngành, ñịa phương, cơ quan, ñơn vị, doanh nghiệp nhà nước thuộc tỉnh 
trong phạm vi quản lý của mình có trách nhiệm chỉ ñạo, quán triệt việc thực hiện các 
mục tiêu, chỉ tiêu THTK, CLP của giai ñoạn 2021 – 2025, xác ñịnh ñây là nhiệm vụ 
quan trọng, xuyên suốt cả nhiệm kỳ công tác, xây dựng kế hoạch thực hiện cụ thể; 
tăng cường kiểm tra, ñôn ñốc việc thực hiện THTK, CLP; xác ñịnh kiết quả THTK, 
CLP là tiêu chí ñánh giá công tác thi ñua, khen thưởng và bổ nhiệm cán bộ, công chức, 
viên chức. 

2. ðẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức trong 
THTK, CLP 

 Thực hiện có hiệu quả công tác ñẩy mạnh thông tin, phổ biến pháp luật về 
THTK, CLP và các chủ trương, chính sách của ðảng và Nhà nước có liên quan ñến 
THTK, CLP với các hình thức ña dạng nhằm nâng cao, thống nhất nhận thức, trách 
nhiệm về mục tiêu, yêu cầu, ý nghĩa của công tác THTK, CLP. Qua ñó nâng cao 
trách nhiệm, thống nhất nhận thức và hành ñộng của từng cấp, từng ngành và mỗi 
cán bộ, công chức, viên chức ñặc biệt là trách nhiệm người ñứng ñầu trong THTK, 
CLP; Kịp thời biểu dương, khen thưởng những gương ñiển hình trong THTK, CLP 
theo quy ñịnh pháp luật về thi ñua khen thưởng. 

3. ðẩy mạnh thực hiện công khai, nâng cao hiệu quả giám sát THTK, CLP 

a) Các Sở, ban, ngành, ñịa phương, cơ qan, ñơn vị, doanh nghiệp nhà nước 
thuộc tỉnh chỉ ñạo, hướng dẫn các ñơn vị thuộc phạm vi quản lý thực hiện các quy 
ñịnh về công khai minh bạch ñể tạo ñiều kiện cho việc kiểm tra, thanh tra, giám sát 
THTK, CLP. 

b) Người ñứng ñầu các Sở, ban, ngành, ñịa phương, cơ qan, ñơn vị, doanh nghiệp 
nhà nước thuộc tỉnh phải thực hiện trách nhiệm công khai theo ñúng quy ñịnh của 
Luật THTK, CLP và các luật chuyên ngành; trong ñó, chú trọng thực hiện công khai 
việc sử dụng ngân sách nhà nước và các nguồn tài chính ñược giao, công khai thông tin 
về nợ công và các nội dung ñầu tư công theo quy ñịnh pháp luật. 

c) Phát huy vai trò giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và các tổ chức, 
ñoàn thể trong mỗi cơ quan, ñơn vị ñể kịp thời phát hiện các hành vi vi phạm về 
THTK, CLP. Nâng cao công tác phối hợp giữa các Sở, ban, ngành, ñịa phương, cơ quan, 
ñơn vị, doanh nghiệp nhà nước thuộc tỉnh; phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan ðảng, 
Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các ñoàn thể ñể thực hiện kiểm tra, giám sát, 
phản biện các chính sách, chương trình, dự án, ñề án nhằm nâng cao hiệu quả công tác 
THTK, CLP. 

d) Thực hiện công khai hành vi lãng phí, kết quả xử lý hành vi lãng phí theo quy ñịnh. 
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4. Kiểm tra, thanh tra, xử lý nghiêm các vi phạm quy ñịnh về THTK, CLP 

ðẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra việc xây dựng và thực hiện Chương trình 
THTK, CLP; thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy ñịnh của pháp luật trong các 
lĩnh vực theo quy ñịnh của Luật THTK, CLP và pháp luật chuyên ngành. Các bộ, 
ngành, ñịa phương xây dựng kế hoạch kiểm tra, thanh tra cụ thể liên quan ñến THTK, 
CLP, trong ñó: 

a) Xây dựng kế hoạch và tập trung tổ chức kiểm tra, thanh tra một số nội dung, 
lĩnh vực trọng ñiểm, cụ thể cần tập trung vào các lĩnh vực sau: 

- Quản lý, sử dụng ñất ñai; 

- Tình hình triển khai thực hiện các dự án ñầu tư công; 

- Quản lý, sử dụng trụ sở làm việc; 

- Mua sắm, trang bị, quản lý, sử dụng phương tiện ñi lại; trang thiết bị làm việc; 
trang thiết bị y tế, thuốc phòng bệnh, chữa bệnh phục vụ hoạt ñộng của các cơ sở y tế 
do ngân sách nhà nước cấp kinh phí; 

- Thực hiện chính sách, pháp luật về cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước; 

- Sử dụng tài sản công vào mục ñích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết; 

- Quản lý, sử dụng và khai thác tài nguyên, khoáng sản. 

b) Thủ trưởng các ñơn vị chủ ñộng xây dựng kế hoạch kiểm tra, tự kiểm tra tại 
các ñơn vị mình và chỉ ñạo công tác kiểm tra, tự kiểm tra tại ñơn vị cấp dưới trực thuộc. 

c) ðối với những vi phạm ñược phát hiện qua công tác thanh tra, kiểm tra, 
thủ trưởng ñơn vị phải khắc phục, xử lý hoặc ñề xuất, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền 
có biện pháp xử lý. Thực hiện nghiêm các quy ñịnh pháp luật về xử lý vi phạm ñối với 
người ñứng ñầu cơ quan, ñơn vị và các cá nhân ñể xảy ra lãng phí. Quyết liệt trong 
xử lý kết quả thanh tra, kiểm tra ñể thu hồi tối ña cho Nhà nước tiền, tài sản bị vi 
phạm, chiếm ñoạt, sử dụng sai quy ñịnh, lãng phí phát hiện qua công tác thanh tra, 
kiểm tra. ðồng thời có cơ chế khen thưởng, biểu dương kịp thời các cá nhân, tổ chức 
có ñóng góp cho công tác THTK, CLP, tạo tính lan tỏa sâu rộng. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

Giám ñốc các Sở, ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, 
thị xã và thành phố Huế; Giám ñốc các ñơn vị, doanh nghiệp nhà nước thuộc tỉnh có 
trách nhiệm:  

1. Căn cứ Chương trình Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai ñoạn 2021-2025 
của tỉnh và các quy ñịnh của Bộ Tài chính (Hiện nay là Thông tư số 188/2014/TT-BTC 
ngày 10/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số ñiều của Nghị ñịnh 
số 84/2014/Nð-CP ngày 8/9/2014 của Chính phủ quy ñịnh chi tiết một số ñiều của 
Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và Thông tư số 129/2017/TT-BTC của Bộ 
trưởng Bộ Tài chính quy ñịnh tiêu chí ñánh giá kết quả THTKCLP trong chi thường 
xuyên) ñể xây dựng Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của cả giai 
ñoạn 2021 - 2025 và từng năm của giai ñoạn 2021 - 2025 của ngành, cơ quan, ñơn vị, 
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ñịa phương mình thật rõ ràng, cụ thể các chỉ tiêu phải thực hành tiết kiệm, chống lãng 
phí và tổ chức triển khai, quán triệt thực hiện ñến từng cơ sở; trong ñó từng ñơn vị 
cơ sở phải xây dựng Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của cả giai ñoạn 
2021 - 2025 và từng năm của giai ñoạn 2021 - 2025 của ñơn vị mình thật rõ ràng, cụ thể 
các chỉ tiêu phải thực hành tiết kiệm, chống lãng phí ñể làm cơ sở tổ chức triển khai 
thưc hiện (Hệ thống các chỉ tiêu kế hoạch thực hành tiết kiệm, chống lãng phí theo 
các Phụ lục số 02, 03 ban hành kèm theo Thông tư số 188/2014/TT-BTC). Xác ñịnh 
rõ nhiệm vụ trọng tâm cũng như những giải pháp, biện pháp cần thực hiện thuộc 
phạm vi quản lý, ñiều hành và hoạt ñộng chuyên môn của Sở, ban, ngành; ñịa phương, 
cơ quan, ñơn vị mình ñể xây dựng kế hoạch phù hợp nhằm thực hiện ñảm bảo 
mục tiêu, chỉ tiêu tiết kiệm chung ñã ñề ra tại Chương trình này. 

2. Quán triệt, chỉ ñạo thực hiện Chương trình, trong ñó tập trung vào các nội 
dung sau: 

- Tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ ñược giao trong Chương trình THTK, CLP 
của Chính phủ và Chương trình THTK, CLP của ngành, cơ quan, ñơn vị, ñịa phương 
mình và của từng ñơn vị cơ sở trực thuộc. 

- Tổ chức triển khai các biện pháp THTK, CLP, trong ñó tập trung và các giải 
pháp ñể ñạt ñược mục tiêu, chỉ tiêu tiết kiệm và yêu cầu chống lãng phí của các 
nhiệm vụ trọng tâm, trọng ñiểm trong từng giai ñoạn. 

- Chỉ ñạo, giám sát, kiểm tra các cơ quan, tổ chức trực thuộc thực hiện chỉ tiêu 
tiết kiệm ñã ñăng ký; hàng năm tổng hợp gửi UBND tỉnh và Sở Tài chính ñể tổng hợp. 

3. Tổ chức triển khai toàn diện công tác THTK, CLP trong phạm vi ngành, lĩnh vực, 
cơ quan, ñơn vị, ñịa phương quản lý, trong ñó tập trung vào:  

- Thực hiện nghiêm các quy ñịnh của Luật THTK, CLP; các quy ñịnh trong sử dụng 
ngân sách nhà nước, vốn nhà nước, tài sản nhà nước, lao ñộng, thời gian lao ñộng 
trong khu vực nhà nước, quản lý, khai thác sử dụng tài nguyên và hoạt ñộng sản xuất, 
kinh doanh của tổ chức, hộ gia ñình và cá nhân.  

- Nâng cao trách nhiệm của người ñứng ñầu của cơ quan, tổ chức trong việc thực 
hiện kiểm tra, kịp thời làm rõ lãng phí khi có thông tin phát hiện ñể xử lý nghiêm ñối 
với các tổ chức, cá nhân trong phạm vi quản lý có hành vi lãng phí. 

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc xây dựng và thực hiện Chương trình 
THTK, CLP; thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy ñịnh của pháp luật về THTK, 
CLP và việc thực hiện Chương trình THTK, CLP trong phạm vi quản lý. 

- ðẩy mạnh thực hiện công khai trong THTK, CLP, ñặc biệt là công khai các 
hành vi lãng phí và kết quả xử lý hành vi lãng phí. 

4. Tiếp tục chỉ ñạo tuyên truyền, phổ biến pháp luật THTK, CLP thông qua tổ chức 
các chương trình tập huấn, sinh hoạt chuyên ñề hoặc phổ biến thông tin pháp luật về 
THTK, CLP trên các phương tiện thông tin ñại chúng, Cổng thông tin ñiện tử hoặc 
Trang thông tin ñiện tử. 

- Thực hiện việc bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho ñội ngũ báo cáo viên pháp luật, 
cán bộ, công chức, viên chức ñể làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về 
THTK, CLP. 
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- Tổ chức phổ biến sâu rộng trong cán bộ, công nhân viên chức, người lao ñộng 
và trong nhân dân ñể nâng cao nhận thức về tiết kiệm, chống lãng phí, thực hiện 
chương trình THTK, CLP trong dân cư, ñồng thời làm tốt vai trò giám sát của các 
cấp, các ngành trong THTK, CLP. 

- ðăng tải, cập nhật kịp thời trên Cổng thông tin ñiện tử, Trang thông tin ñiện tử 
của Sở, ban, ngành, ñịa phương, cơ quan, ñơn vị mình các tài liệu phổ biến, giáo dục 
pháp luật về THTK, CLP do trung ương và ñịa phương ban hành, chỉ ñạo, hướng dẫn. 

5. Báo cáo kết quả THTK, CLP: 

- Báo cáo kết quả THTK, CLP ñược thực hiện theo quy ñịnh tại Luật THTK, CLP, 
và các quy ñịnh khác có liên quan của Nhà nước. Các Sở, ban, ngành, ñịa phương, 
cơ quan, ñơn vị, doanh nghiệp nhà nước thuộc tỉnh báo cáo tình hình và kết quả thực 
hiện THTK, CLP hàng năm gửi UBND tỉnh và Sở Tài chính ñể tổng hợp báo cáo 
Chính phủ vào ñầu năm sau theo quy ñịnh. 

- Giao Sở Tài chính hàng năm hướng dẫn về nội dung, hình thức, thời gian thực 
hiện ñối với báo cáo tình hình, kết quả THTK, CLP và yêu cầu Thủ trưởng các Sở, 
ban, ngành, cơ quan, ñơn vị, doanh nghiệp Nhà nước thuộc tỉnh, Chủ tịch Ủy ban 
nhân dân các huyện, thị xã và thành phố Huế báo cáo tình hình, kết quả thực hiện 
THTK, CLP tại Sở, ban, ngành, ñịa phương, cơ quan, ñơn vị mình theo ñúng quy ñịnh. 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các các Sở, ban, ngành, cơ quan, 
ñơn vị, doanh nghiệp nhà nước thuộc tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã 
và thành phố Huế triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Chương trình này./. 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

 
Số: 25/CT-UBND 

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

 
Thừa Thiên Huế, ngày 15 tháng 12 năm 2021 

 
CHỈ THỊ 

Về việc phát ñộng phong trào thi ñua thực hiện thắng lợi  
kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 

 

Năm 2022 là năm thứ hai triển khai thực hiện Nghị quyết ðại hội ñại biểu 
ðảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025; là năm có ý nghĩa quan trọng, tạo 
nền tảng thực hiện các mục tiêu của Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai 
ñoạn 2021-2025; ñồng thời phải tập trung xây dựng Thừa Thiên Huế sớm trở thành 
thành phố trực thuộc Trung ương theo Nghị quyết 54-NQ/TW ngày 10/12/2019 của 
Bộ Chính trị và Nghị quyết số 83/NQ-CP ngày 27/5/2020 của Chính phủ ban hành 
Chương trình hành ñộng của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 54-NQ/TW về 
“Xây dựng và phát triển Thừa Thiên Huế ñến 2030, tầm nhìn ñến năm 2045”; ñây cũng 
là năm ñầu tiên triển khai các cơ chế, chính sách ñặc thù của tỉnh theo Nghị quyết số 
38/2021/QH15 ngày 13/11/2021 của Quốc hội. Trong bối cảnh gặp nhiều khó khăn, 
thách thức, nhất là ñại dịch Covid-19 ảnh hưởng ñến tình hình phát triển kinh tế của 
tỉnh, ñược sự quan tâm chỉ ñạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các Bộ 
ngành Trung ương; sự lãnh ñạo của Tỉnh ủy, Hội ñồng nhân dân tỉnh; Ủy ban nhân dân 
tỉnh Thừa Thiên Huế ñã tích cực, tập trung triển khai nghiêm túc, ñồng bộ, quyết liệt, 
có hiệu quả Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2021 của Chính phủ, các chỉ ñạo 
của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống và kiểm soát dịch Covid-19, 
vừa tập trung hỗ trợ, thúc ñẩy phát triển kinh tế - xã hội. 

ðể thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022, ñưa 
phong trào thi ñua lan tỏa sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân nhằm mang lại hiệu 
quả thiết thực, tạo ñộng lực phát triển kinh tế - xã hội, góp phần xây dựng Thừa 
Thiên Huế phát triển nhanh, mạnh và bền vững, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu 
cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và thành phố Huế, Thủ trưởng các 
sở, ban, ngành, ñoàn thể, các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, ñơn vị ñóng trên ñịa 
bàn tỉnh: 

1. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chị thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ 
Chính trị về việc “tiếp tục ñổi mới công tác thi ñua, khen thưởng”; Chỉ thị số 19/CT-
TTg ngày 16/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc “phát ñộng thi ñua thực hiện 
thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội hàng năm và Kế hoạch 5 năm (2021-2025) 
theo Nghị quyết ðại hội ñại biểu toàn quốc lần thứ XIII của ðảng”. Quán triệt sâu sắc 
Lời kêu gọi thi ñua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và các chủ trương, chính sách 
của ðảng, Nhà nước về công tác thi ñua, khen thưởng, phát huy vai trò lãnh ñạo, 
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chỉ ñạo của cấp ủy, chính quyền các cấp gắn với việc thực hiện có hiệu quả cuộc vận 
ñộng “ðẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, ñạo ñức, phong cách Hồ Chí Minh”, 
trong ñó chú trọng ñổi mới cả nội dung, hình thức và phương pháp tổ chức các 
phong trào thi ñua nhằm nâng cao chất lượng có hiệu quả trong công tác thi ñua, 
khen thưởng ñể thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 
với chủ ñề “Năm thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả ñại dịch Covid-19; 
phục hồi tăng trưởng và ñẩy mạnh phát triển kinh tế”. 

2. Tổ chức triển khai và thực hiện có hiệu quả các phong trào thi ñua yêu nước 
năm 2022 gắn với nội dung trọng tâm là thực hiện thắng lợi Nghị quyết ðại hội 
ðảng bộ tỉnh lần thứ XVI và Kế hoạch số 282/KH-UBND ngày 07/9/2021 về tổ chức 
phong trào thi ñua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội hàng năm và 
Kế hoạch 5 năm (2021-2025) theo Nghị quyết ðại hội ðảng bộ tỉnh Thừa Thiên Huế 
lần thứ XVI. Trong ñó, tập trung chỉ ñạo các phong trào thi ñua trọng tâm do Thủ tướng 
Chính phủ phát ñộng: Phong trào thi ñua ñặc biệt “Cả nước ñoàn kết, chung sức, 
ñồng lòng thi ñua phòng, chống và chiến thắng ñại dịch Covid-19”; phong trào thi ñua 
“Cả nước chung tay xây dựng nông thôn mới”; phong trào thi ñua “Doanh nghiệp 
Việt Nam hội nhập và phát triển”; phong trào thi ñua “Cả nước chung tay vì 
người nghèo - không ñể ai bị bỏ lại phía sau”; phong trào thi ñua “Cán bộ, công chức, 
viên chức thi ñua thực hiện văn hóa công sở”, gắn với phong trào thi ñua “ðẩy mạnh 
học tập và làm theo tư tưởng, ñạo ñức, phong cách Hồ Chí Minh” và phong trào 
thi ñua do Tỉnh phát ñộng như “Toàn dân xây dựng Thừa Thiên Huế sáng - xanh - sạch, 
không rác thải”; “Ngày Chủ nhật xanh - Hãy hành ñộng ñể Thừa Thiên Huế thêm 
xanh - sạch - sáng”; “Thừa Thiên Huế ñoàn kết, chung sức, ñồng lòng thi ñua phòng, 
chống và chiến thắng ñại dịch Covid-19”... và các phong trào trên lĩnh vực y tế; 
giáo dục và ñào tạo; an ninh - quốc phòng; phong trào thi ñua trong các cơ quan 
ñảng, chính quyền, ñoàn thể, các tổ chức xã hội... 

3. Quyết tâm thực hiện Nghị quyết 54-NQ/TW ngày 10/12/2019 của Bộ Chính trị 
và Nghị quyết số 83/NQ-CP ngày 27/5/2020 của Chính phủ ban hành Chương trình 
hành ñộng của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 54-NQ/TW về “Xây dựng và 
phát triển Thừa Thiên Huế ñến 2030, tầm nhìn ñến năm 2045”; trong ñó, ñặc biệt là 
Nghị quyết số 38/2021/QH15 ngày 13/11/2021 của Quốc hội về thí ñiểm một số cơ chế, 
chính sách ñặc thù phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế. Qua ñó, huy ñộng mọi nguồn lực, 
phát huy tiềm năng, lợi thế, phát triển kinh tế nhanh và bền vững, phấn ñấu xây dựng 
Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trên nền tảng bảo tồn, 
phát huy giá trị di sản cố ñô và bản sắc văn hóa Huế, với ñặc trưng văn hóa, di sản, 
sinh thái, cảnh quan, thân thiện môi trường và thông minh. 

4. Căn cứ mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2022, tổ chức 
phát ñộng phong trào thi ñua gắn với nhiệm vụ chính trị của từng ñịa phương, ñơn vị 
ñể thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2022, trong ñó tập trung chỉ ñạo và thực hiện tốt 
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các chương trình trọng ñiểm: Chương trình phát triển ñô thị (bao gồm Chương trình 
di dời dân cư, giải phóng mặt bằng khu vực 1 Kinh Thành Huế); Chương trình phát triển 
hạ tầng kinh tế - kỹ thuật và phát triển công nghiệp; Chương trình phát triển văn hóa, 
du lịch - dịch vụ; Chương trình cải cách hành chính gắn với chính quyền số, dịch vụ 
ñô thị thông minh; Chương trình phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực 
chất lượng cao; Chương trình xây dựng nông thôn mới gắn với giảm nghèo bền vững 
và phát triển kinh tế - xã hội vùng ñồng bào dân tộc thiểu số. 

5. Chủ ñộng và thực hiện quyết liệt có hiệu quả trong ñấu tranh, phòng ngừa 
các loại tội phạm, diễn biến hòa bình của các thế lực thù ñịch, giảm thiểu về tại nạn 
giao thông và các tệ nạn xã hội; ñảm bảo tốt về an ninh - chính trị và trật tự an toàn 
xã hội trên ñịa bàn tỉnh; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; ñẩy lùi bệnh quan liêu, 
tham nhũng; siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính trong chỉ ñạo, ñiều hành và thực 
thi công vụ; tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ 
ñược giao; quy chế dân chủ cơ sở; xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh toàn diện.  

6. Tiếp tục quán triệt, tuyên truyền tư tưởng thi ñua yêu nước của Chủ tịch 
Hồ Chí Minh, chủ trương, chính sách của ðảng, pháp luật của Nhà nước về thi ñua, 
khen thưởng. Nâng cao chất lượng quản lý nhà nước về thi ñua, khen thưởng; phát huy 
vai trò lãnh ñạo, chỉ ñạo của cấp ủy, chính quyền và Hội ñồng Thi ñua - Khen thưởng 
các cấp; công tác khen thưởng phải tập trung chỉ ñạo từ khâu ñề xuất, lựa chọn, phải 
thật sự công khai, ñảm bảo ñúng quy trình, ñúng thành tích, ñúng ñối tượng và 
tiêu chuẩn quy ñịnh, thành tích ñến ñâu khen thưởng ñến ñó; lưu ý khen thưởng 
người trực tiếp lao ñộng sản xuất, cán bộ cơ sở, người công tác ở những lĩnh vực, 
ñịa bàn khó khăn. Tiếp tục thực hiện công tác bồi dưỡng và nhân rộng các ñiển hình 
tiên tiến, nhân tố mới, mô hình hiệu quả; kịp thời biểu dương, tôn vinh khen thưởng 
các cá nhân, tập thể ñiển hình tiên tiến gắn với cuộc vận ñộng “ðẩy mạnh học tập và 
làm theo tư tưởng, ñạo ñức, phong cách Hồ Chí Minh”. 

7. Duy trì và nâng cao chất lượng hoạt ñộng cụm, khối thi ñua từ tỉnh ñến cơ 
sở, bảo ñảm việc sinh hoạt chuyên ñề, chia sẻ kinh nghiệm, mô hình giải pháp thiết 
thực, tạo sự lan tỏa rộng lớn trong phong trào thi ñua trên ñịa bàn tỉnh và cơ quan, 
ñơn vị, ñịa phương, doanh nghiệp. Thường xuyên ñôn ñốc, kiểm tra, sơ kết, tổng kết, 
ñánh giá hiệu quả các phong trào thi ñua yêu nước trên cơ sở ñánh giá kết quả thực hiện 
nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, ñơn vị. 

8. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các ñoàn thể, các tổ chức chính trị 
xã hội, các tổ chức xã hội, xã hội nghề nghiệp ở các cấp, các ngành phối hợp chặt chẽ 
với cấp ủy, chính quyền các cấp, phát huy sức mạnh khối ñại ñoàn kết toàn dân trong 
việc vận ñộng ñoàn viên, hội viên, cán bộ công chức, viên chức, người lao ñộng và 
các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng và tham gia thực hiện các phong trào thi ñua 
ñể phong trào thi ñua thực sự là ñộng lực tác ñộng tích cực trong thực hiện thắng lợi 
các nhiệm vụ, chỉ tiêu kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng của tỉnh năm 2022 và 
kế hoạch 5 năm (2021-2025). 
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9. Sở Nội vụ (Ban Thi ñua - Khen thưởng) chủ trì, phối hợp với Văn phòng 
Ủy ban nhân dân tỉnh và các cơ quan liên quan giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh 
kiểm tra, ñôn ñốc và thường xuyên báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh kết quả thực 
hiện Chỉ thị này./. 

 
 CHỦ TỊCH 

 
 

Nguyễn Văn Phương 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

Số: 26/CT-UBND 

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

   Thừa Thiên Huế, ngày  21 tháng 12 năm 2021    

 

CHỈ THỊ 
Về việc tăng cường công tác bảo ñảm an ninh, trật tự, bảo vệ an toàn tuyệt ñối  

tết Nguyên ñán Nhâm Dần và các sự kiện chính trị, lễ hội lớn năm 2022 
 

Năm 2021, trong bối cảnh ñại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, tác ñộng, 
ảnh hướng lớn ñến hầu hết các mặt ñời sống, kinh tế, xã hội, song cả hệ thống chính 
trị ñã cùng vào cuộc với tinh thần, quyết tâm cao nhất, nỗ lực thực hiện hiệu quả 
“mục tiêu kép”, vừa phòng, chống dịch bệnh và phát triển kinh tế - xã hội, ñấu tranh 
làm giảm tội phạm, bảo vệ tuyệt ñối an toàn ðại hội ðảng toàn quốc lần thứ XIII, 
bầu cử Quốc hội, Hội ñồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2025 và các sự kiện 
chính trị, ngoại giao, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên ñịa bàn tỉnh.  

Tuy nhiên, tình hình dịch bệnh Covid-19 còn diễn biến phức tạp, kinh tế xã hội 
còn nhiều khó khăn, thách thức, các thế lực thù ñịch phản ñộng ñẩy mạnh hoạt ñộng 
chống ñối, xuyên tạc, kích ñộng, tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp; tình hình tội phạm, tệ nạn 
xã hội trên ñịa bàn nảy sinh nhiều vấn ñề ñáng quan tâm, nhất là tội phạm xâm phạm 
sở hữu, tội phạm sử dụng công nghệ cao, tội phạm về ma túy… có xu hướng gia tăng 
và ngày càng xuất hiện nhiều thủ ñoạn phạm tội mới, tinh vi, xảo quyệt, nguy hiểm 
hơn; vi phạm pháp luật, trật tự an toàn giao thông, trật tự ñô thị, trật tự công cộng xảy ra 
còn nhiều, ý thức chấp hành pháp luật trong một bộ phận nhân dân còn hạn chế.  

 ðể tăng cường ñảm bảo an ninh, trật tự các sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội và 
bảo vệ an toàn, bình yên cho Nhân dân vui Xuân, ñón tết Nhâm Dần 2022, Chủ tịch 
Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu: 

1. Các sở, ban, ngành, ñoàn thể cấp tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội, cơ quan 
Trung ương ñóng trên ñịa bàn tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố 
Huế tổ chức hiệu quả công tác tuyên truyền pháp luật, phát ñộng Nhân dân tham gia 
xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, nâng cao cảnh giác, chủ ñộng 
phòng ngừa, tích cực tham gia tố giác tội phạm, cảm hóa, giáo dục các loại ñối tượng, 
ñồng thời lên án mạnh mẽ các hành vi trái pháp luật, thuần phong mỹ tục, ảnh hưởng 
ñến an ninh, trật tự tại ñịa phương.  

Theo chức năng, nhiệm vụ thực hiện tốt công tác quản lý Nhà nước trên các 
lĩnh vực, không ñể sơ hở, thiếu sót ñể các ñối tượng xấu lợi dụng, kích ñộng gây rối 
an ninh chính trị; quán triệt, yêu cầu cán bộ, công nhân viên chức, lực lượng vũ trang 
thực hiện ñúng quy ñịnh, quy trình công tác, vì nhân dân phục vụ; làm tốt công tác 
thông tin tuyên truyền, kịp thời phản bác luận ñiệu sai trái, ñịnh hướng dư luận, 
không ñể các thế lực thù ñịch lợi dụng xuyên tạc, lôi kéo, móc nối hoạt ñộng, nhất là 
trong các dịp Lễ lớn của ñất nước. 
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Duy trì chế ñộ trực lãnh ñạo, chỉ huy, trực ban, trực chiến, tăng cường bảo vệ 
trụ sở cơ quan, trường học, thực hiện nghiêm túc các quy ñịnh về an toàn phòng, 
chống cháy nổ; trong ñó, tổ chức xem xét trách nhiệm người ñứng ñầu cơ quan, ñơn vị 
ñể xảy ra tình trạng trộm cắp, cháy xảy ra ở công sở do không ñảm bảo các ñiều kiện 
phòng ngừa. 

2. Công an tỉnh tập trung cao ñộ lực lượng, phương tiện thực hiện có hiệu quả 
ñợt cao ñiểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo ñảm an ninh, trật tự dịp tết Nguyên ñán 
Nhâm Dần 2022; triển khai ñồng bộ các biện pháp công tác, phối hợp chặt chẽ với 
các ban, ngành, ñoàn thể ñảm bảo an ninh chính trị nội bộ, thông tin truyền thông, 
văn hóa tư tưởng, an ninh kinh tế, an ninh mạng, an ninh dân tộc, tôn giáo; tấn công 
quyết liệt, trấn áp mạnh các loại tội phạm, kịp thời giải quyết những vấn ñề nổi lên về 
tội phạm và trật tự xã hội ngay từ cơ sở, không ñể tội phạm hoạt ñộng lộng hành. 
Nâng cao hiệu lực quản lý Nhà nước về ANTT, tăng cường quản lý cư trú, người 
nước ngoài, các ngành nghề kinh doanh có ñiều kiện về ANTT; thực hiện tốt công tác 
quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, phòng cháy chữa cháy; phòng, 
chống kinh doanh, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép các loại pháo nổ. 

 3. Bộ Chỉ huy Quân sự, Bộ Chỉ huy Bộ ñội Biên phòng tỉnh, Sở Công Thương, 
Sở Y tế, Sở Lao ñộng - Thương binh và Xã hội, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 
Cục Hải quan, Cục Thuế, Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh theo chức năng, 
nhiệm vụ chủ ñộng triển khai, phối hợp tích cực, chặt chẽ với Công an tỉnh sử dụng 
ñồng bộ các biện pháp phòng ngừa, ñấu tranh với các loại tội phạm và vi phạm 
pháp luật, nhất là vi phạm liên quan lĩnh vực ngân hàng, tín dụng, công nghệ cao, tệ nạn 
xã hội, “tín dụng ñen”, trộm cắp tài sản, lừa ñảo, lạm dụng tín nhiệm chiếm ñoạt tài sản; 
buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng nhái, vệ sinh, an toàn thực phẩm; 
chống ñầu cơ, nâng ép giá…Tổ chức kiểm soát chặt chẽ các hoạt ñộng hợp pháp 
liên quan ñến ma túy và tiền chất ma túy; nâng cao hiệu quả công tác cai nghiện, ñiều trị 
nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện. 

 4. Sở Giao thông vận tải, Công an tỉnh, các Sở, ban, ngành liên quan, Ủy ban 
nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Huế tập trung thực hiện công tác tuyên truyền, 
giáo dục ý thức chấp hành về giao thông; tăng cường công tác ñảm bảo trật tự an toàn 
giao thông, trật tự ñô thị, trật tự công cộng. 

Theo chức năng, nhiệm vụ tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, kiểm tra, 
quản lý hoạt ñộng kinh doanh vận tải, người tham gia giao thông; xử lý nghiêm các 
hành vi vi phạm về ma túy, nồng ñộ cồn, ñua xe trái phép... là nguyên nhân trực tiếp 
gây tai nạn giao thông; có phương án hạ tải, xuống khách ñối với các phương tiện 
vi phạm về tải trọng, chở quá hành khách và phân luồng, hạn chế ùn tắc giao thông, 
nhất là trong dịp lễ, Tết; giám sát, kiểm tra, xử lý vi phạm ñối với các tổ chức thi 
công công trình không ñúng phương án ñã ñược phê duyệt; kiến nghị, xử lý các ñiểm ñen, 
ñiểm tiềm ẩn tai nạn giao thông. 
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5. Sở Thông tin và Truyền thông chỉ ñạo, phối hợp các cơ quan thông tấn, báo chí 
Trung ương, ñịa phương tăng cường thời lượng phát sóng, ñưa tin, tổ chức các hoạt ñộng 
tuyên truyền, vận ñộng, phổ biến, quán triệt các chủ trương, ñường lối của ðảng, 
chính sách, pháp luật của Nhà nước; thường xuyên ñưa tin về kết quả công tác ñảm bảo 
an ninh, trật tự, “gương người tốt, việc tốt” trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh 
Tổ quốc; kiên quyết xử lý nghiêm ñối với những trường hợp cố tình ñưa tin sai sự thật, 
nhất là trên không gian mạng.  

6. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Huế chịu trách nhiệm 
về tình hình an ninh, trật tự trên ñịa bàn phụ trách. Chỉ ñạo tổ chức triển khai thực 
hiện có hiệu quả các giải pháp phòng ngừa, ñấu tranh tội phạm và tệ nạn xã hội ngay 
từ cơ sở, ñảm bảo các chế ñộ chính sách, an sinh xã hội; tăng cường nắm tình hình, 
giải quyết kịp thời, dứt ñiểm, ổn ñịnh các vụ mâu thuẫn, tranh chấp, khiếu kiện, 
ñình công, lãn công, nhất là những vụ việc phức tạp, kéo dài, không ñể hình thành 
các “ñiểm nóng”, không ñể khiếu kiện ñông người, vượt cấp; chỉ ñạo giải quyết, xử lý 
kịp thời tội phạm, vi phạm pháp luật và những vấn ñề nổi lên liên quan an ninh trật tự; 
không ñể xảy ra ñốt pháo nổ trái phép, ñốt và thả “ñèn trời”. 

7. ðề nghị Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân tỉnh tổ chức tốt công tác 
giám sát, thực hành công tố, truy tố, xét xử không ñể oan sai, bỏ lọt tội phạm, ra bản án 
ñúng người, ñúng tội, ñảm bảo giáo dục, phòng ngừa, răn ñe tội phạm. 

 8. ðề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các tổ chức, ñoàn thể 
chính trị, xã hội chỉ ñạo các cấp hội, hội viên, ñoàn viên tích cực tham gia tuyên truyền, 
vận ñộng các tầng lớp nhân dân thực hiện các quy ñịnh của pháp luật và tham gia ñấu 
tranh, phòng chống tội phạm ñảm bảo an ninh, trật tự các hoạt ñộng mừng ðảng, 
mừng Xuân Nhâm Dần 2022. 

9. Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, ñoàn thể trên ñịa bàn tỉnh; Chủ tịch UBND 
các huyện, thị xã và thành phố Huế căn cứ Chỉ thị này, tổ chức triển khai thực hiện 
nghiêm túc.  

Giao Công an tỉnh chủ trì, tham mưu kiểm tra, ñôn ñốc, tổng hợp tình hình 
liên quan, ñịnh kỳ báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ñể chỉ ñạo./. 

  
CHỦ TỊCH 

 
 

Nguyễn Văn Phương 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

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

Số: 27/CT-UBND Thừa Thiên Huế, ngày 24 tháng 12 năm 2021 

CHỈ THỊ 
Về bảo ñảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp Tết Dương lịch,  

Tết Nguyên ñán Nhâm Dần và Lễ hội xuân 2022 
 

Năm 2021, với sự quyết tâm, nỗ lực của cả hệ thống chính trị, sự ñồng thuận 
của người dân, công tác ñảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông ñã có chuyển 
biến tích cực, ñạt những kết quả ñáng ghi nhận; tai nạn giao thông ñược kiềm chế, 
giảm cả 03 tiêu chí so với cùng kỳ năm 2020, cụ thể: Toàn tỉnh xảy ra 220 vụ, làm 
chết 139 người, bị thương 144 người, thiệt hại tài sản khoảng 2.066,8 triệu ñồng; So với 
năm 2020 giảm 65vụ (-22,8%), giảm 10 người chết (-6,7%), giảm 72 người bị thương 
(-33,3%). Tuy nhiên, số vụ tai nạn, số người chết vẫn còn ở mức cao; nguyên nhân 
chủ yếu vẫn do người ý thức của người tham gia giao thông, không tuân thủ, không 
chấp hành nghiêm túc các quy ñịnh pháp luật về an toàn giao thông như: chạy sai làn, 
không ñúng tuyến, không ñảm bảo tốc ñộ và khoảng cách quy ñịnh; sử dụng nồng ñộ 
cồn, chất kích thích (rượu, bia, ma túy,...); nhóm ñối tượng gây tai nạn nhiều nhất là 
người ñã trưởng thành, trong ñộ tuổi lao ñộng; phương tiện gây tai nạn chết người 
chủ yếu là xe mô tô, ô tô; ñịa bàn xảy tai nạn chủ yếu là các ñịa phương có tuyến QL1 
và ñường ñô thị; việc ứng dụng, áp dụng công nghệ hiện ñại vào công tác tuần tra, 
kiểm soát, cung cấp thông tin, cảnh báo giao thông chưa ñược các ngành, ñịa phương 
quan tâm ñúng mức, làm giảm hiệu lực, hiệu quả công tác; tình trạng vi phạm, tái phạm 
diễn ra thường xuyên mỗi khi vắng bóng lực lượng chức năng. 

ðể chủ ñộng ngăn ngừa, phòng tránh, khắc phục các tồn tại, hạn chế nêu trên 
và thực hiện tốt nhiệm vụ theo chỉ ñạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công ñiện số 
1725/Cð-TTg ngày 13 tháng 12 năm 2021 về bảo ñảm trật tự an toàn giao thông 
trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên ñán Nhâm Dần và lễ hội Xuân 2022; ñảm bảo 
phục vụ nhân dân vui Xuân ñón Tết an toàn; Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng 
các cơ quan, ñịa phương, ñơn vị liên quan triển khai các nhiệm vụ sau: 

1. Sở Giao thông vận tải: 

- Triển khai phương án tổ chức vận tải hành khách phù hợp với diễn biến tình hình 
thực tế, bảo ñảm an toàn giao thông, an toàn phòng dịch Covid-19 trên ñịa bàn toàn tỉnh; 
yêu cầu các doanh nghiệp vận tải chủ ñộng, sẵn sàng phương tiện bảo ñảm tiêu chuẩn, 
an toàn kỹ thuật ñể ñưa vào phục vụ; yêu cầu các bến xe, nhà Ga chỉnh trang, nâng cấp 
cơ sở vật chất, thiết bị kiểm tra, kiểm soát, phòng chống dịch, ứng dụng công nghệ 
thông tin, ñổi mới, ña dạng hóa các hình thức bán vé (online, qua mạng,…) ñể 
hạn chế tập trung ñông người, tuân thủ nghiêm ngặt các quy ñịnh về phòng, chống dịch 
Covid-19;  
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- Chủ ñộng theo dõi, kiểm tra, ñôn ñốc, yêu cầu các ñơn vị kinh doanh vận tải và 
dịch vụ hỗ trợ vận tải thực hiện nghiêm các quy ñịnh về an toàn giao thông và 
phòng chống dịch Covid-19 trong hoạt ñộng vận tải; có phương án ứng phó kịp thời, 
hiệu quả khi phát sinh tình huống có người nhiễm Covid-19 tại các ñầu mối giao thông 
và trên phương tiện vận tải công cộng. 

- Chủ trì, phối hợp với chính quyền ñịa phương và các cơ quan, ñơn vị liên 
quan xây dựng kế hoạch và tổ chức kiểm tra, hậu kiểm các ñiểm tập kết, phân phối 
hàng hóa trong dịp Tết ñảm bảo ñiều kiện an toàn giao thông, an toàn phòng, 
chống dịch Covid -19; chủ ñộng, sẵn sàng kích hoạt, ñưa vào hoạt ñộng ngay khi 
dịch có diễn biến phức tạp, khi có yêu cầu của Ban chỉ ñạo phòng chống dịch và 
nhu cầu cấp thiết của ñịa phương; ñặc biệt là thời gian cao ñiểm, gần Tết nguyên ðán 
(15-30/01/2022). 

- Tăng cường công tác kiểm tra ñiều kiện an toàn các công trình kết cấu hạ tầng 
giao thông; khắc phục kịp thời các ñoạn ñường bị hư hỏng, sạt lở do mưa, lũ gây ra; 
rà soát bổ sung hệ thống báo hiệu giao thông, thiết bị cảnh báo phản quang tại các nút 
giao thông tiềm ẩn nguy cơ cao mất an toàn giao thông; chỉ ñạo các ñịa phương, 
chủ ñầu tư khẩn trương hoàn thành nâng cấp, sửa chữa, bảo trì các tuyến giao thông 
trọng ñiểm, các tuyến ñường ñô thị; hoàn trả lòng, lề ñường, vỉa hè phục vụ giao thông 
trước ngày 23/01/2022; có phương án tổ chức, ñiều tiết, phân luồng giao thông; bố trí 
lực lượng, phương tiện cứu hộ kịp thời giải tỏa khi xảy ra sự cố về hạ tầng, phương tiện 
hoặc tai nạn giao thông, không ñể phát sinh ùn tắc kéo dài. 

- Chỉ ñạo Trung tâm ðăng kiểm xe cơ giới ñường bộ nâng cao chất lượng 
công tác kiểm tra, kiểm ñịnh an toàn kỹ thuật phương tiện; cung cấp danh sách 
phương tiện hết niên hạn sử dụng ñể các ngành chức năng kiểm tra, xử lý vi phạm. 
Tăng cường trao ñổi, chia sẽ dữ liệu thông tin thu ñược từ thiết bị giám sát hành trình 
của xe ôtô, thiết bị cảm biến của Trung tâm Giám sát, ñiều hành ñô thị thông minh 
phục vụ công tác xử phạt vi phạm hành chính trên ñịa bàn tỉnh. 

- Chỉ ñạo Thanh tra giao thông ñẩy mạnh thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm về 
kinh doanh và ñiều kiện kinh doanh vận tải hành khách; kiểm soát tải trọng xe; vận tải 
hành khách thủy nội ñịa;  

- Phối hợp với ðội Thanh tra ñường sắt số 7 và các ñơn vị quản lý, khai thác 
ðường sắt ñảm bảo giao thông tại các ñường ngang không ñể xảy ra ùn tắc; kiểm tra, 
giám sát việc tuân thủ quy trình công tác ñối với ñội ngũ nhân viên gác ñường ngang, 
gác cầu ñề phòng xảy ra tai nạn do lỗi chủ quan; tổ chức phối hợp liên ngành ñẩy mạnh 
tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm bảo ñảm trật tự an toàn giao thông trong các ñợt 
cao ñiểm. 

2. Công an tỉnh: 

- Tổ chức ñợt cao ñiểm tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm quy ñịnh pháp luật 
về TTATGT từ ngày 28/12/2021 ñến hết ngày 14/02/2022, bảo ñảm tuân thủ tuyệt ñối các 
quy ñịnh phòng dịch Covid-19 ñối với lực lượng thực thi nhiệm vụ và người dân.  

- Chỉ ñạo lực lượng Cảnh sát giao thông và công an các ñịa phương ñẩy mạnh 
tuần lưu, tuần tra, kiểm soát trên các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ, ñường nội thành nội thị; 
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xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, tập trung vào các nhóm nguyên nhân, ñối tượng 
gây tai nạn, làm gia tăng tai nạn trong năm 2020-2021; kiểm tra việc thực hiện quy 
ñịnh pháp luật về bảo ñảm an toàn tại các ñường ngang công cộng qua ñường sắt, 
luồng, bến ñường thủy nội ñịa. 

- Phối hợp với sở Giao thông vận tải, Chi cục quản lý ñường bộ II.05 ñề xuất 
các giải pháp trong tổ chức giao thông, xử lý khắc phục ngay các ñiểm ñen, ñiểm 
tiềm ẩn tai nạn giao thông; xử lý nghiêm các ñơn vị thi công trên ñường bộ ñang 
khai thác mà không thực hiện ñầy ñủ các biện pháp bảo ñảm an toàn; có phương án 
tổ chức, ñiều tiết giao thông, sẵn sàng giải toả, cứu nạn kịp thời khi xảy ra sự cố, tai nạn 
giao thông; tập trung trên các tuyến giao thông trọng ñiểm, các ñiểm tổ chức lễ hội, 
chợ hoa, chợ tết, các bến xe, bến thuyền, nhà ga, sân bay, bến cảng, các ñiểm ñang 
thi công thường xảy ra ùn tắc giao thông. 

3. UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế: 

- Tập trung tuyên truyền, phổ biến quy ñịnh pháp luật, hướng dẫn kỹ năng về 
bảo ñảm trật tự an toàn giao thông khi tham gia giao thông cho người dân gắn với 
chủ ñề Năm an toàn giao thông 2022 “Xây dựng văn hóa giao thông an toàn gắn với 
kiểm soát hiệu quả dịch COVID 19” và bảo ñảm tuyệt ñối an toàn phòng, chống dịch 
Covid-19 cho lực lượng thực thi nhiệm vụ và người dân; thực hiện có trọng tâm, 
trọng ñiểm nhằm nâng cao ý thức, hiệu quả ñể người dân chấp hành "ðã uống rượu, 
bia - không lái xe"; ñậu, ñỗ xe ñúng nơi quy ñịnh; không phóng nhanh, vượt ẩu; 
không chở quá số người quy ñịnh; ñội mũ bảo hiểm ñạt chuẩn khi ñi mô tô, xe máy, 
xe ñạp ñiện; phòng tránh tai nạn ñường ngang ñường sắt; tuân thủ nguyên tắc 5K; chủ ñộng 
cập nhật thông tin, xử lý kịp thời các sự cố gây mất an toàn, ùn tắc giao thông trong 
dịp Tết tại các tuyến ñường, ñịa bàn ñược giao quản lý, ñặc biệt là các khu vực diễn ra 
các Lễ hội xuân. 

- Triển khai các biện pháp bảo ñảm trật tự an toàn giao thông trên ñịa bàn, trên 
các tuyến giao thông phức tạp, nhất là các khu vực, vị trí thường xảy ra tai nạn giao 
thông hoặc tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông cao, ùn tắc giao thông; tổ chức 
phát ñộng, ra quân cao ñiểm bảo ñảm trật tự an toàn giao thông ngay từ ñầu năm ñể 
tạo sự ñồng thuận, hưởng ứng của toàn xã hội. 

- Tổ chức kiểm tra, rà soát và yêu cầu các ñơn vị thi công trên các tuyến ñường 
giao thông ñang khai thác có phương án tổ chức giao thông an toàn khi thi công và 
khẩn trương hoàn thành nâng cấp, sửa chữa, bảo trì các tuyến giao thông, hoàn trả 
lòng, lề ñường, vỉa hè phục vụ giao thông trước ngày 23/01/2022 (lưu ý kiểm tra, 
xử lý, tuyệt ñối không ñể xảy ra tình trạng tập kết vật liệu trên lòng, lề ñường); tập trung, 
hoàn thành việc khắc phục, xử lý các tuyến ñường bị hư hỏng xuống cấp do bão lụt 
thuộc ñịa phương quản lý ñể ñảm bảo giao thông êm thuận, an toàn. 

- Chỉ ñạo các lực lượng chức năng ở ñịa phương ra quân tuần tra, kiểm soát, 
xử lý nghiêm các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp gây tai nạn giao thông, 
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nhất là trên các tuyến ñường giao thông chính, phức tạp, khu vực trọng ñiểm ñã xảy ra 
nhiều vụ tai nạn trong năm 2020-2021 (QL1, các tuyến nội thị, nút giao với Quốc lộ, 
Tỉnh lộ, ñường sắt,…); xử lý nghiêm các hành vi vi phạm tại các ñường ngang, lối ñi 
công cộng không có người gác như: cố tình vượt qua ñường sắt khi có tàu ñến, dừng 
ñỗ xe không ñúng phần ñường, không giữ khoảng cách an toàn; các vi phạm về 
chất lượng dịch vụ, ñiều kiện kinh doanh vận tải hành khách ñường thủy nội ñịa và 
bảo ñảm an toàn tại các bến thuyền du lịch, bến hành khách ngang sông.  

- Gắn trách nhiệm ñối với người ñứng ñầu chính quyền ñịa phương cấp xã, nhà Ga, 
bến xe và Ban quản lý các chợ, khu vực tổ chức lễ hội, nơi họp chợ Tết, khu vui chơi, 
giải trí trong việc tổ chức các biện pháp nhằm bảo ñảm trật tự an toàn giao thông, 
trật tự ñô thị ñồng thời tuân thủ nghiêm ngặt các quy ñịnh về phòng, chống dịch 
Covid-19. 

4. Sở Giáo dục - ðào tạo, ðại Học Huế: Chỉ ñạo các trường, cơ sở giáo dục 
trên ñịa bàn toàn tỉnh chủ ñộng theo dõi tình tình, chính sách phòng, chống dịch 
Covid-19 ñể có phương án, kế hoạch hỗ trợ học sinh, sinh viên nghỉ, trở lại học tập 
ñảm bảo an toàn giao thông, an toàn phòng chống dịch; lưu ý sắp xếp, bố trí thời gian 
học tập, nghỉ Tết và tập trung cho từng trường phù hợp với cấp ñộ dịch của từng 
vùng, từng ñịa phương nhằm giảm áp lực giao thông, ñảm bảo kiểm soát tốt, an toàn 
phòng chống dịch Covid-19 cho nhà trường, cộng ñồng. 

5. Sở Thông tin và Truyền thông: 

- Phối hợp, hướng dẫn các cơ quan, ñịa phương triển khai các giải pháp, ứng dụng, 
áp dụng công nghệ hiện ñại phục vụ công tác quản lý, chỉ huy, ñiều hành, giám sát 
giao thông; phối hợp cung cấp thông tin phục vụ công tác hậu kiểm, xử lý, cảnh báo, 
ngăn ngừa các hành vi vi phạm trật tự ñô thị, an toàn giao thông; 

- Chỉ ñạo các cơ quan thông tấn, báo, ñài ở ñịa phương nâng cao hiệu quả các 
giải pháp thông tin tuyên truyền về bảo ñảm trật tự an toàn giao thông gắn với phòng, 
chống dịch Covid-19 trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên ñán Nhâm Dần và Lễ hội 
xuân 2022;  

- Tập trung tuyên truyền, có trọng tâm, trọng ñiểm trên hệ thống phát thanh, 
truyền hình, tuyên truyền trực quan, tuyên truyền lưu ñộng, hệ thống loa phóng thanh 
xã, phường, phát huy lợi thế của các trang mạng xã hội phục vụ công tác tuyên truyền; 
lưu ý ñến các chuyên ñề liên quan ñến Luật Phòng chống tác hại của rượu, bia; Nghị ñịnh 
xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông vận tải và các nội dung liên quan 
với chủ ñề “Xây dựng văn hóa giao thông an toàn gắn với kiểm soát hiệu quả dịch 
Covid-19", “Năm An toàn giao thông 2022”. 

6. Sở Y tế: Chỉ ñạo các cơ sở khám, chữa bệnh trên ñịa bàn tỉnh tăng cường 
lực lượng, phương tiện, trang thiết bị y tế, thuốc chữa bệnh và ñơn vị máu dự trữ ñể 
ñảm bảo khả năng cao nhất trong việc cứu chữa nạn nhân tai nạn giao thông, giảm thiểu 



CÔNG BÁO/Số 77/Ngày 29-12-2021 51

thiệt hại về người trong trường hợp xảy ra tai nạn giao thông ñặc biệt nghiêm trọng; 
ñảm bảo an toàn, tuân thủ các biện phòng, chống dịch Covid-19 cho các lực lượng 
tham gia, thực thi công vụ.  

7. ðề nghị Chi cục Quản lý ðường bộ II.5, Ban Quản lý dự án ðường 
Hồ Chí Minh, Ban Quản lý dự án 85, các cơ quan, ñơn vị liên quan: Chủ trì kiểm tra 
và chỉ ñạo các ñơn vị, các Nhà thầu thực hiện nghiêm các giải pháp ñảm bảo ATGT  
tại các tuyến ñường ñược giao quản lý, bảo trì, khai thác, các công trình ñang thi công; 
dọn dẹp, khôi phục hoàn trả mặt bằng ñảm bảo an toàn, êm thuận và vệ sinh môi trường 
trước khi tạm ngừng thi công (lưu ý ñến các lối ra vào khu dân cư, cơ quan, công sở, …).  

8. ðề nghị Công ty TNHH Trùng Phương, Công ty Cổ phần Phước Tượng - Phú Gia, 
Công ty Cổ phần ðầu tư ðèo Cả: Phối hợp với các cơ quan, lực lượng chức năng 
triển khai ý kiến chỉ ñạo của UBND tỉnh về tăng cường phối hợp, thực hiện tốt công 
tác bảo ñảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, giải quyết ùn tắc, giảm thiểu tai nạn 
giao thông tại các tuyến ñường, công trình ñược giao quản lý, khai thác trên ñịa bàn 
tỉnh Thừa Thiên Huế. 

9. Ban An toàn giao thông tỉnh  

- Chủ trì, phối hợp kiểm tra, ñôn ñốc Ban An toàn giao thông các ñịa phương, 
các thành viên Ban ATGT tỉnh tổ chức thực hiện các nội dung Chỉ thị này trong ñợt 
cao ñiểm bảo ñảm trật tự, an toàn giao thông dịp Tết dương lịch, Tết Nguyên ñán và 
các Lễ hội Xuân năm 2022 trên ñịa bàn tỉnh.  

- Giao Văn phòng Ban An toàn giao thông tỉnh chủ trì, thường xuyên theo dõi, 
cập nhật thông tin hàng ngày ñể tổng hợp, ñịnh kỳ (hàng ngày ñối với 09 ngày Tết và 
hàng tuần) báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh, UBND tỉnh, lãnh ñạo các cơ quan có 
thẩm quyền và khi có yêu cầu. 

10.  Các tổ chức chính trị - xã hội, ñoàn thể là thành viên của Ban An toàn 
giao thông tỉnh:  

- Căn cứ thẩm quyền, trách nhiệm ñược giao; chủ ñộng thực hiện, ñẩy mạnh 
công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự an toàn giao thông, các biện pháp 
phòng tránh tai nạn giao thông, cảnh báo nguy cơ, hậu quả, nguyên nhân tai nạn giao 
thông, xây dựng văn hóa giao thông trong cộng ñồng;  

- Chủ ñộng phối hợp, hỗ trợ các lực lượng chức năng tham gia cảnh giới, 
hướng dẫn giao thông, tổ chức chốt gác tại các ñiểm có nguy cơ cao về tai nạn giao thông 
xảy ra trên ñịa bàn; tuyên truyền, vận ñộng người tham gia giao thông thực hiện 
nghiêm các quy ñịnh về phòng, chống dịch Covid-19; tuân thủ nguyên tắc 5K, 
nhất là luôn ñeo khẩu trang khi tham gia giao thông. 

Nhận ñược Chỉ thị này, yêu cầu các Sở, ban ngành, ñịa phương và các ñơn vị 
liên quan xây dựng chương trình, kế hoạch tổ chức thực hiện ñồng bộ các giải pháp 
bảo ñảm trật tự, an toàn giao thông, kiềm chế tai nạn giao thông dịp Tết Dương lịch, 
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Tết Nguyên ñán Nhâm Dần và lễ hội Xuân 2022 gắn với việc thực hiện các biện pháp 
phòng chống dịch bệnh Covid -19 phù hợp với ñiều kiện thực tiễn của ñịa phương.  

Yêu cầu Sở Giao thông vận tải, Công an tỉnh, UBND các huyện, thị xã, 
thành phố Huế và các cơ quan liên quan có báo cáo ñịnh kỳ (hàng ngày ñối với 09 ngày 
Tết và hàng tuần) gửi về Ban An toàn giao thông tỉnh ñể tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh./. 

 
 KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 
Hoàng Hải Minh 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

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

Số: 28/CT-UBND Thừa Thiên Huế, ngày 24 tháng 12 năm 2021 

 
CHỈ THỊ 

Về việc tập trung triển khai quyết liệt, ñồng bộ các giải pháp 
phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi 

 

Hiện nay, bệnh Dịch tả lợn Châu Phi ñang diễn biến phức tạp, ñã xảy ra tại 
2.275 xã của 57 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương với tổng số lợn buộc phải tiêu 
hủy trên 230.000 con, gấp gần 3 lần so với cùng kỳ năm 2020, chiếm khoảng 0,8% 
tổng ñàn; dịch ñang có nguy cơ lây lan trên diện rộng, tác ñộng lớn, tiêu cực ñến ngành 
chăn nuôi, ảnh hưởng ñến hoạt ñộng sản xuất, kinh doanh của nhiều doanh nghiệp, 
hợp tác xã, người chăn nuôi và cung cầu thực phẩm.  

Thực hiện Chỉ thị số 32/CT-TTg ngày 25/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ về 
việc tập trung triển khai quyết liệt, ñồng bộ các giải pháp phòng, chống bệnh Dịch tả 
lợn Châu Phi. ðể công tác phòng, chống, kiểm soát dịch bệnh Dịch tả lợn Châu Phi 
kịp thời, hiệu quả, bảo ñảm nguồn cung thịt lợn vào dịp Tết Nguyên ñán sắp ñến và 
thời gian tiếp theo, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng cơ quan các sở, ban, 
ngành, Chủ tịch UBND các huyện thị xã và thành phố Huế tập trung chỉ ñạo thực hiện 
một số nhiệm vụ chủ yếu sau: 

1. Chủ tịch UBND các các huyện, thị xã và thành phố Huế tập trung các nguồn 
lực ñể tổ chức triển khai quyết liệt, ñồng bộ các biện pháp phòng, chống bệnh Dịch tả 
lợn Châu Phi theo ñúng chỉ ñạo của Ban Bí thư, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng 
Chính phủ và UBND tỉnh (trong ñó có Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh truyền 
nhiễm nguy hiểm ở gia súc, gia cầm, thủy sản nuôi trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 
giai ñoạn 2021-2025 ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 1848/Qð-UBND ngày 
24/7/2020 của UBND tỉnh), cụ thể: 

a) Trực tiếp chỉ ñạo tập trung các nguồn lực của ñịa phương ñể tổ chức xử lý 
dứt ñiểm các ổ dịch mới (nếu có), không ñể lây lan ra diện rộng; tổ chức xử lý tiêu 
hủy ñộng vật mắc bệnh, nghi mắc bệnh, chết; tổng vệ sinh, phun thuốc khử trùng, 
tiêu ñộc (bằng vôi bột, hóa chất,...); kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm 
các trường hợp buôn bán, vận chuyển ñộng vật, sản phẩm ñộng vật làm lây lan dịch bệnh 
theo quy ñịnh. 

b) Kiện toàn Ban Chỉ ñạo Phát triển chăn nuôi và phòng chống dịch bệnh gia súc, 
gia cầm, thủy sản các cấp và phân công trách nhiệm cụ thể cho từng thành viên ñể 
tổ chức phòng, chống dịch bệnh; tăng cường kiểm tra, ñôn ñốc, giám sát việc thực hiện 
công tác phòng, chống dịch bệnh tại cơ sở. 
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c) Chỉ ñạo các lực lượng chức năng giám sát, kiểm soát chặt chẽ tại cửa khẩu, 
ñường mòn, lối mở khu vực biên giới ñối với người và phương tiện vận chuyển ñộng vật 
và sản phẩm ñộng vật nhập vào ñịa bàn tỉnh; tuyên truyền, vận ñộng người dân không 
tham gia các hoạt ñộng buôn bán, nhập lậu lợn, sản phẩm lợn qua biên giới; lấy mẫu 
xét nghiệm và tiêu hủy lợn, sản phẩm lợn nhập lậu; tổ chức thực hiện nghiêm túc việc 
kiểm dịch tại gốc và kiểm soát chặt chẽ việc vận chuyển, buôn bán lợn, sản phẩm lợn 
bất hợp pháp và sử dụng sản phẩm lợn bị bệnh ñể chế biến, kinh doanh thực phẩm 
trên ñịa bàn và xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm theo quy ñịnh; thực hiện 
vệ sinh, tiêu ñộc khử trùng nhằm ngăn chặn nguy cơ dịch bệnh tái phát, lây lan. 

d) Tăng cường thông tin, tuyên truyền sâu rộng bằng nhiều hình thức về tính 
chất nguy hiểm của bệnh Dịch tả lợn Châu Phi, nguy cơ dịch bệnh tái phát, lây lan và 
các biện pháp phòng dịch bệnh.  

2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các sở, ban, 
ngành và các ñịa phương: 

a) Tập trung chỉ ñạo, tổ chức hướng dẫn, ñôn ñốc, kiểm tra việc phòng, chống 
dịch bệnh Dịch tả lợn Châu Phi; chủ ñộng giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh, 
bảo ñảm phát hiện sớm, cảnh báo và chỉ ñạo xử lý triệt ñể ổ dịch, không ñể dịch bệnh 
lây lan diện rộng. 

b) Hướng dẫn người chăn nuôi, nhân viên thú y thường xuyên theo dõi ñàn lợn, 
áp dụng các biện pháp an toàn sinh học trong chăn nuôi; vệ sinh, tiêu ñộc khử trùng 
bằng vôi bột, hóa chất khu vực chuồng nuôi và khu vực xung quanh có nguy cơ cao; 
ñẩy mạnh việc xây dựng cơ sở, vùng chăn nuôi an toàn dịch bệnh. 

c) Củng cố và tăng cường năng lực hệ thống cơ quan quản lý chuyên ngành 
thú y các cấp, nhất là tại cấp huyện, cấp xã theo quy ñịnh của Luật Thú y, chỉ ñạo của 
Ban Bí thư, Quốc hội, Chính phủ, Quyết ñịnh số 414/Qð-TTg ngày 22/3/2021 của 
Thủ tướng Chính phủ và Quyết ñịnh số 3041/Qð-UBND ngày 22/11/2021 của 
UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện ðề án Tăng cường năng lực hệ 
thống cơ quan quản lý chuyên ngành thú y các cấp giai ñoạn 2021-2030 bảo ñảm ñủ 
nguồn lực ñể tổ chức chống dịch kịp thời, hiệu quả. 

d) Tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh tình hình thực hiện trước ngày 25 hằng tháng. 
3. Ban Chỉ ñạo 389 tỉnh chỉ ñạo các lực lượng chức năng tăng cường tuần tra, 

kiểm soát nhằm ngăn chặn, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các ñối tượng vận chuyển 
trái phép lợn, sản phẩm của lợn vào ñịa phương. 

4. Công an tỉnh chỉ ñạo ñơn vị chức năng ñiều tra, theo dõi tình hình, cập nhật 
danh sách các ñối tượng có biểu hiện hoạt ñộng buôn bán, vận chuyển, tiêu thụ lợn, 
sản phẩm của lợn nhập lậu, nghi nhập lậu, vận chuyển trái phép; có biện pháp giáo dục, 
vận ñộng, răn ñe nhằm chủ ñộng phòng ngừa, ñồng thời tập trung các biện pháp 
nghiệp vụ, phối hợp với các lực lượng tổ chức ñấu tranh bắt giữ, xử lý nghiêm theo 
quy ñịnh của pháp luật. 
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5. Sở Thông tin và Truyền thông và các cơ quan thông tấn báo chí kịp thời 
cung cấp các thông tin về tình hình dịch bệnh và ñẩy mạnh tuyên truyền về các biện 
pháp phòng, chống dịch bệnh Dịch tả lợn Châu Phi ñể người dân không hoang mang, 
chủ ñộng áp dụng các biện pháp phòng bệnh theo hướng dẫn của các cơ quan 
chuyên ngành. 

6. Sở Tài chính nghiên cứu, tham mưu UBND tỉnh bố trí kinh phí phục vụ 
công tác phòng, chống dịch bệnh Dịch tả lợn Châu Phi theo quy ñịnh của Luật Ngân sách 
nhà nước, Luật Thú y và các văn bản pháp luật liên quan. 

7. Các sở, ban, ngành có liên quan theo chức năng, nhiệm vụ ñược giao chủ ñộng 
chỉ ñạo các cơ quan chức năng chuyên ngành phối hợp ñể triển khai thực hiện các 
biện pháp quyết liệt nhằm phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi. 

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu thủ trưởng các sở, ngành liên quan và Chủ tịch 
UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế thực hiện nghiêm Chỉ thị này. Thường xuyên 
báo cáo về UBND tỉnh (qua Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) ñể xử lý kịp thời 
các vấn ñề phát sinh./. 

  
KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 

Hoàng Hải Minh 
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