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VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

Số: 228/Qð-UBND 

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

Thừa Thiên Huế, ngày 18 tháng 01 năm 2022 

 

QUYẾT ðỊNH 
Ban hành Quy ñịnh về an toàn phòng cháy, chữa cháy ñối với nhà ở hộ gia ñình 

và nhà ñể ở kết hợp sản xuất, kinh doanh 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 Nhà ở ngày 25 tháng 11 năm 2014; 

Căn cứ Luật Phòng cháy và chữa cháy ngày 29 tháng 6 năm 2001; 

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

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014; 

Căn cứ Luật sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Luật Xây dựng ngày 17 tháng 6 
năm 2020; 

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

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

Căn cứ Quyết ñịnh số 630/Qð-TTg ngày 11 tháng 5 năm 2020 của Thủ tướng 
Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về tiếp tục hoàn 
thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về phòng cháy và 
chữa cháy; 
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Căn cứ Quyết ñịnh số 1492/Qð-TTg ngày 10 tháng 9 năm 2021 của Thủ tướng 
Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 02-KL/TW ngày 18 tháng 5 năm 2021 
của Ban Bí thư về tiếp tục tổ chức thực hiện Chỉ thị số 47-CT/TW của Ban Bí thư 
Khóa XI về tăng cường sự lãnh ñạo của ðảng ñối với công tác phòng cháy, chữa cháy; 

Căn cứ Chỉ thị số 32/2018/CT-TTg ngày 05 tháng 12 năm 2018 của Thủ tướng 
Chính phủ tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy tại khu dân cư;  

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

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

Theo ñề nghị của Giám ñốc Công an tỉnh. 

QUYẾT ðỊNH: 

ðiều 1. Ban hành kèm theo Quyết ñịnh này Quy ñịnh về an toàn phòng cháy, 
chữa cháy ñối với nhà ở hộ gia ñình và nhà ñể ở kết hợp sản xuất, kinh doanh trên 
ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 

ðiều 2. Hiệu lực thi hành 

Quyết ñịnh này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

ðiều 3. Tổ chức thực hiện 

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám ñốc Công an tỉnh; Thủ trưởng 
các sở, ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và thành phố Huế; 
Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn trên ñịa bàn tỉnh; các tổ chức, cá nhân 
có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết ñịnh này./. 

 

  
 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
CHỦ TỊCH 

 

Nguyễn Văn Phương 

 



04 CÔNG BÁO/Số 05/Ngày 27-01-2022

ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

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

 
QUY ðỊNH 

Về an toàn phòng cháy, chữa cháy ñối với nhà ở hộ gia ñình và nhà ñể ở kết hợp 
sản xuất, kinh doanh trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 

(Kèm theo Quyết ñịnh số 228/Qð-UBND ngày 18 tháng 01 năm 2022     
 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế) 

 
 

Chương I 
NHỮNG QUY ðỊNH CHUNG 

ðiều 1. Phạm vi ñiều chỉnh 

Quy ñịnh này quy ñịnh trách nhiệm, ñiều kiện về an toàn phòng cháy, chữa 
cháy ñối với nhà ở hộ gia ñình và nhà ñể ở kết hợp sản xuất, kinh doanh trên ñịa bàn 
tỉnh Thừa Thiên Huế. 

ðiều 2. ðối tượng áp dụng  

Quy ñịnh này áp dụng ñối với cơ quan, tổ chức, hộ gia ñình, hộ kinh doanh, 
cá nhân trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế có liên quan ñến công tác phòng cháy và 
chữa cháy ñối với nhà ở hộ gia ñình, nhà ñể ở kết hợp sản xuất, kinh doanh. 

Quy ñịnh này không áp dụng ñối với căn hộ trong chung cư; công trình dân dụng 
không phải nhà ở hộ gia ñình; nhà ở ñã chuyển ñổi công năng không còn chức năng ở; 
nhà, công trình, các lĩnh vực kinh doanh, sản xuất ñã có quy ñịnh riêng về phòng 
cháy và chữa cháy. 

ðiều 3. Giải thích từ ngữ 

1. Nhà ở hộ gia ñình (nhà ở riêng lẻ) là công trình ñược xây dựng trong khuôn 
viên ñất ở, thuộc quyền sử dụng của hộ gia ñình, cá nhân theo quy ñịnh của pháp luật 
kể cả trường hợp xây dựng trên lô ñất của dự án nhà ở (theo Tiêu chuẩn thiết kế Nhà 
ở liền kề - TCVN 9411:2012). 

2. Nhà ñể ở kết hợp sản xuất, kinh doanh là nhà ở riêng lẻ có sẵn, ngoài chức 
năng ñể ở, có cải tạo, sử dụng một phần nhà ñể làm nơi sản xuất, kinh doanh (cửa hàng 
buôn bán, dịch vụ văn phòng, nhà trọ, khách sạn, cơ sở sản xuất nhỏ và các dịch vụ khác) 
hoặc công trình phụ trợ phục vụ kinh doanh, sản xuất (kho tàng, thu mua phế liệu và 
các công trình khác theo quy ñịnh của pháp luật). 

Nhà ở riêng lẻ có sẵn là nhà ở ñã hoàn thành việc ñầu tư xây dựng và ñưa vào 
sử dụng. 

3. Chất dễ cháy là chất có thể bốc cháy, cháy âm ỉ hoặc cacbon hóa khi có 
tác ñộng của nguồn gây cháy và có khả năng tiếp tục cháy kể cả khi không còn nguồn 
gây cháy.  
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Sự cháy âm ỉ: cháy không thành ngọn lửa của chất rắn hữu cơ, thường xảy ra 
khi không ñủ ôxy và tạo khói; sự cacbon hóa: sự tạo thành cacbon và tro do kết quả 
nhiệt phân hoặc cháy không hoàn toàn các chất hữu cơ (theo Tiêu chuẩn TCVN 
5303:1990 An toàn cháy - Thuật ngữ và ñịnh nghĩa). 

4. Chất khó cháy là chất có thể bốc cháy, cháy âm ỉ hoặc cacbon hóa khi có tác 
ñộng của nguồn gây cháy nhưng không có khả năng tiếp tục cháy khi không còn 
nguồn gây cháy. 

5. Chất không cháy là chất không bốc cháy, không cháy âm ỉ và không cacbon 
hóa khi có tác ñộng của nguồn gây cháy. 

ðiều 4. Nguyên tắc áp dụng 

1. Tuân thủ các quy ñịnh về ñiều kiện kinh doanh ñối với từng ngành nghề 
kinh doanh, sản xuất tại các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành, phù hợp quy ñịnh 
của pháp luật về ñiều kiện bảo vệ môi trường; tuân thủ quy ñịnh về sử dụng công 
trình ñúng công năng ñược cấp phép, trường hợp thay ñổi công năng sử dụng phải 
ñảm bảo quy ñịnh pháp luật về môi trường, ñiều kiện kinh doanh hoặc ý kiến của cơ 
quan quản lý (nếu có). 

2. ðảm bảo thực hiện quản lý Nhà nước về phòng cháy và chữa cháy theo 
hướng ổn ñịnh, phù hợp với quy hoạch từng ngành, lĩnh vực, phù hợp với quy hoạch 
xây dựng, phát triển của tỉnh. Ngoài việc áp dụng các nội dung theo Quy ñịnh này, 
còn phải tuân theo các quy ñịnh pháp luật có liên quan của các tiêu chuẩn hiện hành khác. 

3. Tạo ñiều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân hoạt ñộng sản xuất, kinh doanh 
ổn ñịnh, lâu dài, hạn chế việc gián ñoạn kinh doanh, sản xuất của người dân. 

 
Chương II 

TRÁCH NHIỆM VỀ PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY 
 

ðiều 5. Trách nhiệm chủ hộ gia ñình, chủ hộ kinh doanh, cá nhân 

1. Chủ ñộng tìm hiểu các quy ñịnh pháp luật, kiến thức, kỹ năng cơ bản về 
phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; chủ ñộng liên hệ, phối hợp với các cơ 
quan quản lý Nhà nước về phòng cháy và chữa cháy tại ñịa phương (Phòng Cảnh sát 
phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ - Công an tỉnh; Công an cấp huyện; 
UBND cấp xã) ñể ñược hướng dẫn và tổ chức thực hiện các ñiều kiện về an toàn 
phòng cháy, chữa cháy theo quy ñịnh của pháp luật; tích cực tham gia các buổi tuyên 
truyền, huấn luyện về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ do cơ quan quản lý 
Nhà nước về phòng cháy và chữa cháy tổ chức; tham gia phong trào toàn dân phòng 
cháy và chữa cháy tại ñịa phương. 

2. Thường xuyên tự kiểm tra ñể kịp thời phát hiện và khắc phục ngay những 
nguyên nhân, nguy cơ gây cháy, nổ trong phạm vi quản lý của mình; tự giả ñịnh 
tình huống, cách xử lý khi có sự cố về cháy, nổ xảy ra và phổ biến cho thành viên 
trong gia ñình, người làm việc tại cơ sở ñể chủ ñộng xử lý khi có tình huống xảy ra; 
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tự trang bị các phương tiện phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ tại chỗ, thực hiện 
tốt công tác kiểm tra bảo quản, bảo dưỡng ñảm bảo các phương tiện này luôn hoạt 
ñộng tốt và sử dụng thành thạo các trang thiết bị phương tiện phòng cháy, chữa cháy, 
cứu nạn, cứu hộ ñã trang bị. 

3. Phổ biến, ñôn ñốc, nhắc nhở thành viên trong gia ñình, người lao ñộng và 
mọi người xung quanh thực hiện các quy ñịnh của pháp luật về phòng cháy và 
chữa cháy. 

4. Thực hiện các ñiều kiện an toàn về phòng cháy và chữa cháy theo quy ñịnh 
của Luật Phòng cháy và chữa cháy; Luật sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Luật 
Phòng cháy và chữa cháy, ðiều 7 Nghị ñịnh số 136/2020/Nð-CP ngày 24 tháng 11 
năm 2020 của Chính phủ quy ñịnh chi tiết một số ñiều và biện pháp thi hành Luật 
Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Luật Phòng cháy 
và chữa cháy. 

ðiều 6. Trách nhiệm của thành viên hộ gia ñình 

1. Chủ ñộng tìm hiểu, nắm bắt các quy ñịnh pháp luật, kiến thức, kỹ năng 
cơ bản về phòng cháy và chữa cháy, biết sử dụng dụng cụ, phương tiện phòng cháy, 
chữa cháy ñược trang bị tại hộ gia ñình; tích cực tham gia các ñợt tuyên truyền, 
huấn luyện về phòng cháy chữa cháy do cơ quan quản lý Nhà nước về phòng cháy và 
chữa cháy tổ chức, tham gia phong trào toàn dân phòng cháy và chữa cháy tại ñịa phương.  

2. Thực hiện các yêu cầu về phòng cháy và chữa cháy theo quy ñịnh của pháp 
luật và do chủ hộ gia ñình hướng dẫn.  

3. Bảo ñảm an toàn về phòng cháy và chữa cháy trong quá trình sử dụng nguồn 
lửa, nguồn nhiệt, thiết bị, dụng cụ sinh lửa, sinh nhiệt và trong bảo quản, sử dụng chất 
cháy tại hộ gia ñình, nhà ñể ở kết hợp sản xuất, kinh doanh; phát hiện và ngăn chặn 
nguy cơ trực tiếp phát sinh cháy, hành vi vi phạm quy ñịnh về an toàn phòng cháy và 
chữa cháy. 

ðiều 7. Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân hoạt ñộng sản xuất, 
kinh doanh trong nhà ñể ở kết hợp sản xuất, kinh doanh 

1. Tổ chức thực hiện các quy ñịnh của pháp luật, nội quy, quy ñịnh về phòng cháy 
và chữa cháy do chủ hộ gia ñình ban hành; thực hiện trách nhiệm quản lý, ban hành 
các nội quy, quy ñịnh, phân công người thực hiện nhiệm vụ phòng cháy và chữa cháy 
và duy trì các ñiều kiện an toàn phòng cháy và chữa cháy thuộc phạm vi quản lý. 

2. Hộ gia ñình ñược cấp Giấy chứng nhận ñăng ký doanh nghiệp thực hiện 
trách nhiệm PCCC theo quy ñịnh tại khoản 3 ðiều 5 Luật Phòng cháy và chữa cháy 
và duy trì các ñiều kiện an toàn về phòng cháy và chữa cháy ñối với cơ sở theo 
quy ñịnh tại ðiều 5 Nghị ñịnh số 136/2020/Nð-CP ngày 24 tháng 11 năm 2020 của 
Chính phủ. 
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Chương III 
ðIỀU KIỆN AN TOÀN PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY 

ðiều 8. ðối với nhà ở hộ gia ñình (nhà ở riêng lẻ) 

1. Bố trí mặt bằng công năng sử dụng  

a) Gian phòng ñể ở cần bố trí tại tầng thấp, gần cầu thang, lối ra thoát nạn, 
ngăn cách với khu vực gian phòng có bảo quản vật dụng, thiết bị dễ cháy, nổ và sử dụng 
nguồn lửa, nguồn nhiệt; trong trường hợp pháp luật có quy ñịnh khác thì thực hiện 
theo ñúng quy ñịnh. 

b) Gian phòng, khu vực ñể ô tô, xe máy, máy phát ñiện dự phòng và phương tiện, 
thiết bị khác có sử dụng nhiên liệu là xăng, dầu cần ñược ngăn cách hoặc có khoảng 
cách ñến lối ra thoát nạn của nhà và nơi ñun nấu, nguồn lửa, nguồn nhiệt… nhằm 
loại trừ nguyên nhân gây cháy, cháy lan, bảo ñảm thoát nạn an toàn cho người từ các 
gian phòng khác, tầng phía trên của nhà.  

c) Trường hợp các gian phòng, khu vực bố trí trong không gian kín cần duy trì 
thường xuyên giải pháp thông gió phù hợp với ñặc ñiểm của nhà. Nhà có tầng hầm, 
tầng bán hầm cần có giải pháp ngăn cháy, ngăn khói lan lên tầng trên qua cầu thang 
bộ, giếng thang máy, trục kỹ thuật của nhà.  

2. Bố trí lối và ñường thoát nạn 

a) Nhà có 01 lối ra thoát nạn cần bố trí thêm 01 lối ra thứ hai qua ban công, 
lô gia, cửa sổ có mặt ngoài thông thoáng, lối lên mái nhà hoặc bằng thang sắt, ống tụt, 
thang dây ngoài nhà… ñể thoát nạn khi cần thiết. Trường hợp bố trí lồng sắt, lưới sắt 
tại ban công, sân thượng thì cần có ô cửa có kích thước ñủ rộng ñể cho người di 
chuyển, thoát nạn thuận lợi. 

b) Trên lối ñi, cầu thang, ñường thoát nạn hạn chế bố trí, lắp ñặt vật dụng, thiết bị 
nhô ra khỏi mặt tường gây cản trở thoát nạn; lắp ñặt gương soi trên ñường, lối ñi, 
cầu thang bộ thoát nạn. Chiều rộng của lối ñi, bản thang thoát nạn cần bảo ñảm cho 
người di chuyển thuận lợi. 

c) Lối ra tại tầng 01 cần thoát trực tiếp ra ngoài, trường hợp thoát qua gian 
phòng khác cần duy trì chiều rộng lối ñi và khoảng cách an toàn ñến các vật dụng, 
thiết bị dễ cháy, nổ, nguồn lửa, nguồn nhiệt (ô tô, xe máy,…). Cửa ñi trên lối thoát 
nạn tại tầng 01 khuyến khích sử dụng cửa bản lề (cửa cánh), hạn chế sử dụng cửa 
cuốn, cửa trượt; trường hợp lắp ñặt cửa cuốn khuyến khích trang bị bộ lưu ñiện và bộ 
tời bằng tay ñể mở khi mất ñiện hoặc ñộng cơ bị hỏng. Bố trí nơi ñể chìa khóa, dụng 
cụ phá dỡ thông thường (búa, rìu, xà beng, kìm cộng lực,…) ở nơi dễ thấy, dễ lấy ñể 
kịp thời mở cửa khi có sự cố cháy, nổ.  

d) Biển quảng cáo lắp ñặt bên ngoài nhà cần bảo ñảm yêu cầu về an toàn phòng 
cháy và chữa cháy, không cản trở lối ra thoát nạn và lối ra thứ hai của nhà qua ban 
công, lô gia (Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xây dựng và lắp ñặt phương tiện quảng 
cáo ngoài trời QCVN 17:2018/BXD). 
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3. Sắp xếp vật dụng, thiết bị, quản lý, sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt trong nhà 

a) Tài sản, vật tư, chất cháy bố trí, sắp xếp gọn gàng, không cản trở lối và 
ñường thoát nạn; hạn chế ñể gần nguồn lửa, nguồn nhiệt, ổ cắm ñiện, aptomat, cầu dao, 
thiết bị tiêu thụ ñiện có sinh nhiệt…; không nên bảo quản vật dụng, thiết bị dễ cháy, 
nổ, sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt trong gầm cầu thang, buồng thang bộ, trên hoặc 
liền kề với ñường, lối thoát nạn, không làm cản trở lối và ñường thoát nạn, bảo ñảm 
việc sơ tán người và tài sản nhanh chóng, an toàn khi xảy ra cháy. 

b) Hạn chế bố trí, sử dụng các thiết bị có áp lực, dễ nổ (bình xịt diệt côn trùng, 
bình gas mini…) gần vị trí sử dụng ngọn lửa trần ñể ñun nấu, thiết bị ñiện có sinh nhiệt… 

c) Trường hợp trong nhà có sử dụng thiết bị tiêu thụ khí ñốt hóa lỏng (bếp gas) 
khuyến khích bố trí trên mặt sàn bằng phẳng, thông thoáng, cách xa thiết bị ñiện; lắp 
ñặt thiết bị báo rò rỉ khí gas tại khu vực sử dụng. 

- Thường xuyên kiểm tra tình trạng của van khóa, dây dẫn và ñóng van bình 
gas sau khi sử dụng; hạn chế sử dụng các bình gas mini ñã qua sử dụng, bình gas, dây 
dẫn khí, bếp không rõ nguồn gốc, xuất xứ. Khi phát hiện có mùi ñặc trưng của khí 
gas nên giữ nguyên hiện trạng của hệ thống ñiện (không bật, tắt các công tắc thiết bị 
tiêu thụ ñiện vào thời ñiểm ñó), không dùng ngọn lửa trần (bật lửa, diêm, ñèn dầu, 
hương, nến…); ñồng thời, mở cửa sổ, cửa chính (tránh làm phát sinh tia lửa) ñể thoát 
khí gas; khóa ngay van bình và báo cho ñại lý cung cấp gần nhất.  

d) ðảm bảo an toàn PCCC trong việc thắp hương thờ cúng: ñèn dầu, hương, 
nến khi thắp phải ñặt chắc chắn trên các vật liệu không cháy hoặc khó cháy; không 
nên thắp hương khi không có người trong nhà; bố trí người trông coi và có biện pháp 
ngăn tàn lửa ñể chống cháy lan. 

4. Lắp ñặt, sử dụng hệ thống, thiết bị ñiện, hàn cắt trong nhà 

a) Hệ thống ñiện ñược lắp ñặt phải bảo ñảm ñủ công suất tiêu thụ của các thiết 
bị ñiện; có thiết bị bảo vệ, ñóng ngắt chung cho hệ thống, từng tầng, nhánh và thiết bị 
tiêu thụ ñiện có công suất tiêu thụ lớn. Khi lắp ñặt thêm các thiết bị tiêu thụ cần tính 
toán công suất của hệ thống ñiện ñể tránh quá tải. Dây dẫn ñiện ñặt trong nhà phải 
bảo ñảm yêu cầu về an toàn phòng cháy và chữa cháy (ñặt trong ống gen, máng cáp, 
tại vị trí tiếp giáp với thiết bị, vật dụng dễ cháy, nổ phải ngăn cách bằng vật liệu 
không cháy). 

b) Không nên sử dụng nhiều thiết bị tiêu thụ ñiện trong cùng 01 ổ cắm, tránh 
vượt quá công suất của ổ cắm và ñường dây; trước khi ra khỏi nhà hoặc khi ñi cần 
kiểm tra, tắt nguồn ñiện tới các thiết bị tiêu thụ ñiện không sử dụng. Hạn chế ñặt các 
chất dễ cháy sát các thiết bị, dụng cụ tiêu thụ ñiện như: bóng ñèn, bàn ủi, bếp ñiện, ổ 
cắm ñiện, bảng ñiện… Khi thiết bị tiêu thụ ñiện có phát sinh nguồn nhiệt mà không 
có chụp bảo vệ thì không nên bố trí gần hoặc phía trên vật tư, hàng hóa cháy ñược. 
Thường xuyên tổ chức kiểm tra, sửa chữa, thay thế các thiết bị ñiện hư hỏng, không 
ñảm bảo an toàn.  
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c) Khi sửa chữa, cải tạo nhà có sử dụng phương tiện hàn cắt; trong quá trình 
thi công cần ñảm bảo giải pháp ngăn cháy, có biện pháp che chắn không ñể vảy hàn 
tiếp xúc với các chất dễ cháy; chuẩn bị dụng cụ, phương tiện chữa cháy và có người 
giám sát, sẵn sàng chữa cháy trong suốt quá trình hàn cắt và sau khi hàn cắt. 

5. Trang bị phương tiện, thiết bị phòng cháy và chữa cháy  

a) Căn cứ theo ñiều kiện, quy mô của ngôi nhà, chủ hộ gia ñình nên trang bị ít 
nhất 01 bình chữa cháy, dụng cụ phá dỡ thông thường (búa, rìu, xà beng, kìm cộng 
lực…), ñèn chiếu sáng sự cố…; vị trí ñặt ở nơi dễ thấy, dễ lấy và thuận tiện cho việc 
sử dụng. 

b) Có thể trang bị thêm hệ thống, thiết bị báo cháy tự ñộng, hệ thống thống 
chữa cháy bằng nước, mặt nạ phòng ñộc, thang dây, ống tụt cứu người… 

6. Ngoài các biện pháp an toàn phòng cháy chữa cháy tại khoản 1, ðiều này; 
khuyến khích chủ hộ gia ñình, cá nhân sử dụng nhà ở hộ gia ñình thực hiện các nội 
dung quy ñịnh tại khoản 1 ñến khoản 7 ðiều 9 nhằm tăng cường công tác an toàn 
phòng cháy và chữa cháy cho nhà ở hộ gia ñình. 

ðiều 9. ðối với nhà ñể ở kết hợp sản xuất, kinh doanh 

Chủ hộ gia ñình, chủ hộ kinh doanh cần bảo ñảm và duy trì ñiều kiện an toàn về 
phòng cháy và chữa cháy ñối với phần nhà ñể ở theo các nội dung tại ðiều 8 Quy ñịnh 
này và phần ñể sản xuất, kinh doanh (cơ quan, tổ chức khác sử dụng phần nhà ñể 
sản xuất, kinh doanh phải thực hiện các quy ñịnh về phòng cháy và chữa cháy chung 
của nhà và duy trì các ñiều kiện an toàn về phòng cháy và chữa cháy thuộc phạm vi 
quản lý). Khu vực sản xuất, kinh doanh trong nhà ở hộ gia ñình cần ñảm bảo các yêu cầu 
về phòng cháy và chữa cháy như sau: 

1. Thường xuyên lập, quản lý, cập nhật, bổ sung hồ sơ quản lý, theo dõi hoạt 
ñộng phòng cháy và chữa cháy của cơ sở bảo ñảm thành phần theo quy ñịnh tại 
khoản 2 ðiều 4 Thông tư số 149/2020/TT-BCA ngày 31/12/2020 của Bộ Công an.  

2. Bố trí mặt bằng công năng sử dụng 

a) Gian phòng sản xuất, kinh doanh cần ñược ngăn cháy lan, ngăn khói với khu vực 
ñể ở của hộ gia ñình, cầu thang bộ chung của các tầng và lối ra thoát nạn tại tầng 01 
của nhà. Trường hợp tầng 01 của ngôi nhà ñược sử dụng ñể sản xuất, kinh doanh thì 
lối thoát nạn từ các tầng phía trên xuống thông qua cầu thang bộ tại tầng 01 cần có 
lối ñi an toàn ngăn cách với khu vực sản xuất, kinh doanh bằng tường ngăn cháy, 
vách ngăn cháy.  

b) Các gian phòng tồn chứa hàng hóa, vật liệu dễ cháy hoặc sử dụng nguồn lửa, 
nguồn nhiệt phục vụ hoạt ñộng sản xuất, kinh doanh cần ñược ngăn cách với khu vực 
sản xuất, kinh doanh và lối ra thoát nạn tại các tầng bằng vật liệu không cháy hoặc 
khó cháy. 
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3. Lối, ñường thoát nạn: 

a) Khi thiết kế các lối thoát nạn trong nhà khuyến khích bố trí ít nhất hai lối 
thoát nạn bố trí phân tán. Trường hợp không thể bố trí thang bộ thứ hai theo quy ñịnh 
thì có thể bố trí lối thoát nạn khẩn cấp, lối qua ban công, lô gia hoặc lên mái nhà ñể 
có khả năng thoát nạn sang nhà bên cạnh có cùng ñộ cao; ñồng thời trang bị bổ sung 
các thiết bị phục vụ thoát nạn như thang dây, thang móc, ống tụt… Chiều rộng và 
chiều cao thông thủy của lối ra thoát nạn ñảm bảo thoát nạn thuận lợi. Lối ra thoát 
nạn tại tầng 01 của khu vực ñể ở cần ngăn cách với lối ra thoát nạn của khu vực sản 
xuất, kinh doanh bằng kết cấu ngăn cháy.  

b) Cửa ñi trên lối, ñường thoát nạn ra ngoài khuyến khích sử dụng cửa có bản 
lề (có cánh). Trường hợp chủ cơ sở, chủ hộ kinh doanh vẫn muốn trang bị cửa cuốn, 
cửa trượt, lưới sắt… ñể bảo vệ tài sản phải duy trì chế ñộ thường mở của các cửa này 
trong thời gian có người làm việc. ðồng thời cửa cuốn cần sử dụng loại cửa có cơ cấu 
tự thu, mở nhanh, cửa mở bằng mô tơ ñiện phải có bộ lưu ñiện và mở nhanh bằng cơ 
(bằng tay) khi mất ñiện hoặc mô tơ bị hỏng. 

4. Bố trí, sắp xếp hàng hóa, nguyên liệu, vật liệu phục vụ hoạt ñộng sản xuất, 
kinh doanh 

a) Hàng hóa, nguyên liệu, vật liệu phục vụ hoạt ñộng sản xuất, kinh doanh cần 
sắp xếp, bảo quản gọn gàng, không cản trở lối ñi, lối thoát nạn, ñặc biệt là tại lối ra 
ngoài nhà ở tầng 01 của ngôi nhà. 

b) Hàng hóa, nguyên liệu, vật liệu dễ cháy cần ñược bố trí trong các khu vực, 
gian phòng riêng, không ñể lẫn với các hàng hóa khác và ñảm bảo yêu cầu ngăn cháy 
lan ñồng thời cách các thiết bị ñiện có khả năng sinh nhiệt như bóng ñèn, ổ cắm, 
cầu dao… 

c) Khi dự trữ xăng, dầu, khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG), hóa chất dễ cháy, nổ phục 
vụ sản xuất cần ñược bố trí khu vực bảo quản bên ngoài nhà và bảo ñảm yêu cầu 
thông thoáng, tránh xa nguồn lửa, nguồn nhiệt, tránh ánh nắng trực tiếp và không nên 
ñể gần lối ra thoát nạn của nhà. 

5. Quản lý, sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt 

Không bố trí nơi ñun nấu, thờ cúng có sử dụng ngọn lửa trần trong khu vực 
sản xuất, kinh doanh, bảo quản vật tư, hàng hóa cháy ñược. Khi ñiều kiện kinh doanh, 
sản xuất có sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt, thiết bị sinh lửa, sinh nhiệt phải bố trí 
cách các vật tư, hàng hóa dễ cháy, phương tiện, dụng cụ có xăng dầu, chất lỏng, chất khí 
dễ cháy (ô tô, xe máy,…). 

6. An toàn trong lắp ñặt, sử dụng ñiện 

a) Việc thiết kế, xây dựng mới hoặc cải tạo và sửa chữa hệ thống ñiện trong 
nhà ở phải tuân thủ quy ñịnh QCVN 12:2014/BXD - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 
hệ thống ñiện của nhà ở và nhà công cộng. Hệ thống ñiện cần ñược lắp ñặt riêng biệt 
cho khu vực sản xuất, kinh doanh và khu vực ñể ở của nhà.  
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b) Khi bên trong nhà có bảo quản, sản xuất, kinh doanh hàng hóa dễ cháy cần 
ñược bố trí, sử dụng loại dụng cụ ñiện, thiết bị ñiện là loại an toàn cháy, nổ. Thiết bị 
tiêu thụ ñiện có phát sinh nguồn nhiệt mà không có biện pháp chụp bảo vệ thì không 
nên bố trí gần hoặc phía trên vật tư, hàng hóa cháy ñược.  

c) Việc lắp ñặt biển hiệu, bảng quảng cáo vào nhà ở có sẵn thực hiện theo ñúng 
quy ñịnh pháp luật về quảng cáo, tuân thủ Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xây dựng 
và lắp ñặt phương tiện quảng cáo ngoài trời QCVN 17:2018/BXD.  

7. Quy ñịnh trang bị phương tiện phòng cháy và chữa cháy 

a) Trang bị phương tiện, thiết bị PCCC, ñèn chiếu sáng sự cố và ñèn chỉ dẫn 
thoát nạn, hệ thống thông gió, chống tụ khói... (nếu có) ñảm bảo theo quy ñịnh của 
TCVN 3890:2009. 

b) Trang bị, lắp ñặt thiết bị báo cháy cục bộ, phương tiện cứu nạn, cứu hộ (mặt 
nạ lọc ñộc, dây tự cứu, thang dây, dụng cụ phá dỡ thông thường, chăn chiên, dụng cụ 
chứa nước vừa phục vụ sinh hoạt, vừa phục vụ chữa cháy...) phù hợp với quy mô, 
tính chất, ñặc ñiểm, mục ñích sử dụng. 

 
Chương IV 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

ðiều 10. Trách nhiệm của UBND các ñịa phương 

1. Ủy ban nhân dân cấp huyện 

a) Thực hiện quy ñịnh tại khoản 1 ðiều 52 Nghị ñịnh số 136/2020/Nð-CP 
ngày 24/11/2020 của Chính phủ; chỉ ñạo tổ chức tuyên truyền, phổ biến sâu rộng  nội 
dung Quy ñịnh này ñến tận các hộ gia ñình, người dân tại ñịa bàn quản lý; kiểm tra 
việc thực hiện của Ủy ban nhân dân cấp xã.  

b) Rà soát các ñiều kiện an toàn phòng cháy và chữa cháy theo nội dung Quy ñịnh 
này và các quy ñịnh pháp luật có liên quan trong quá trình kiểm tra, thẩm ñịnh cấp phép 
xây dựng nhà ở hộ gia ñình, nhà ñể ở kết hợp sản xuất kinh doanh.  

c) Chủ trì, phối hợp Công an tỉnh và các sở, ban, ngành tổ chức kiểm tra, khảo 
sát, thống kê, lập danh sách, phân loại ñánh giá các cơ sở, nhà dân không ñảm bảo 
yêu cầu về phòng cháy và chữa cháy.  

2. Ủy ban nhân dân cấp xã 

a) Thực hiện quy ñịnh tại khoản 2 ðiều 52 Nghị ñịnh số 136/2020/NðCP ngày 
24/11/2020 của Chính phủ; tổ chức tuyên truyền, phổ biến sâu rộng nội dung Quy 
ñịnh này ñến tận các ñến các hộ gia ñình, hộ kinh doanh, tổ chức, cá nhân có liên 
quan trong phạm vi trách nhiệm quản lý. 

b) Kiểm tra, hướng dẫn các hộ gia ñình, cá nhân sử dụng nhà ở riêng lẻ tự giác 
thực hiện quy ñịnh này nhằm bảo ñảm an toàn PCCC. 
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c) Kiểm tra, hướng dẫn việc thực hiện quy ñịnh an toàn phòng cháy và chữa cháy 
ñối với nhà ñể ở kết hợp sản xuất, kinh doanh trên ñịa bàn, xử lý các hành vi vi phạm 
pháp luật về phòng cháy và chữa cháy theo thẩm quyền.  

ðiều 11. Trách nhiệm của Công an tỉnh 

1. Tham mưu Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh chỉ ñạo, hướng dẫn, theo dõi, 
kiểm tra việc thực hiện các nội dung của Quy ñịnh này, tổng hợp khó khăn, vướng mắc 
và ñề xuất sửa ñổi, bổ sung phù hợp.  

2. Chỉ ñạo, kiểm tra các ñơn vị trực thuộc trong quá trình tham mưu tổ chức 
thực hiện Quy ñịnh này. 

3. Phối hợp các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện hướng dẫn các cơ quan, tổ chức, 
hộ gia ñình, cá nhân thực hiện các giải pháp khắc phục ñối với từng nội dung không 
ñảm bảo an toàn phòng cháy và chữa cháy. 

ðiều 12. Trách nhiệm của Sở Xây dựng 

1. Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các tiêu chuẩn xây dựng nhà ở và các 
giải pháp an toàn về phòng cháy, chữa cháy (bố trí công năng; lối, ñường thoát nạn) 
theo nội dung Quy ñịnh này.  

2. Công bố mẫu bản vẽ thiết kế ñảm bảo quy ñịnh về phòng cháy, chữa cháy 
theo Quy ñịnh này ñể hộ gia ñình, cá nhân tham khảo khi tự lập thiết kế xây dựng ñối 
với nhà ở riêng lẻ theo quy ñịnh. 

Trong quá trình thực hiện, phát sinh khó khăn, vướng mắc, UBND các ñịa phương, 
cơ quan, tổ chức, hộ gia ñình, cá nhân, người dân phản ánh về UBND tỉnh (qua 
Công an tỉnh) ñể tập hợp tham mưu khắc phục./. 

 



CÔNG BÁO/Số 05/Ngày 27-01-2022 13
 

 

 ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

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

Số: 279/Qð-UBND            Thừa Thiên Huế, ngày 25 tháng 01 năm 2022 

 

QUYẾT ðỊNH 
Ban hành Quy chế tổ chức Hội nghị truyền hình trong hoạt ñộng quản lý, 

 ñiều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh  
và các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh 

 
 

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 năm 2019; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 85/2016/Nð-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ 
về bảo ñảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp ñộ; 

Căn cứ Thông tư số 03/2017/TT-BTTTT ngày 24 tháng 4 năm 2017 của Bộ 
Thông tin và Truyền thông Quy ñịnh chi tiết và hướng dẫn một số ñiều của Nghị ñịnh 
số 85/2016/Nð-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ về bảo ñảm an toàn 
hệ thống thông tin theo cấp ñộ; 

Căn cứ Thông tư số 27/2017/TT-BTTTT ngày 20 tháng 10 năm 2017 của Bộ 
Thông tin và Truyền thông quy ñịnh về quản lý, vận hành, kết nối, sử dụng và bảo 
ñảm an toàn thông tin trên mạng truyền số liệu chuyên dùng của các cơ quan ðảng, 
Nhà nước; Thông tư số 12/2019/TT-BTTTT ngày 05 tháng 11 năm 2019 của Bộ 
Thông tin và Truyền thông sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Thông tư số 27/2017/TT-BTTTT; 

Căn cứ Quyết ñịnh số 45/2018/Qð-TTg ngày 09 tháng 11 năm 2018 của Thủ tướng 
Chính phủ quy ñịnh chế ñộ họp trong hoạt ñộng quản lý, ñiều hành của cơ quan 
thuộc hệ thống hành chính nhà nước; 

Căn cứ Quyết ñịnh số 1594/Qð-BTTTT ngày 13 tháng 10 năm 2021 của Bộ 
Thông tin và Truyền thông về việc Ban hành Quy trình tạm thời Tổ chức, vận hành 
hệ thống Hội nghị truyền hình kết nối từ Chính phủ ñến cấp xã; 

Căn cứ Quyết ñịnh số 65/2021/Qð-UBND ngày 12 tháng 10 năm 2021 của 
Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 
2021 - 2026; 
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Theo ñề nghị của Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tại Tờ trình số 
46/TTr-VPUB  ngày 13 tháng 01 năm 2022. 

 
QUYẾT ðỊNH: 

 
ðiều 1. Ban hành kèm theo Quyết ñịnh này Quy chế tổ chức Hội nghị truyền 

hình trong hoạt ñộng quản lý, ñiều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban 
nhân dân tỉnh và các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân  tỉnh. 

ðiều 2. Quyết ñịnh này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế 
Quyết ñịnh số 1270/Qð-UBND ngày 28 tháng 5 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh 
quy ñịnh tạm thời vận hành và sử dụng hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến tại 
UBND tỉnh Thừa Thiên Huế.  

ðiều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban, 
ngành trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, 
thành phố Huế; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn; các ñơn vị sự 
nghiệp thuộc tỉnh và các tổ chức, 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 

Tổ chức Hội nghị truyền hình trong hoạt ñộng quản lý, ñiều hành của  
Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và các Phó Chủ tịch  

Ủy ban nhân dân tỉnh 
(Kèm theo Quyết ñịnh số 279/Qð-UBND   

ngày 25 tháng 01 năm 2022 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế) 

 
Chương I 

QUY ðỊNH CHUNG 

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

1. Phạm vi ñiều chỉnh 

Quy chế này quy ñịnh: 

a) Trách nhiệm của các ñơn vị trong việc chuẩn bị tổ chức và tham gia họp, 
hội nghị trực tuyến (sau ñây gọi chung là Hội nghị truyền hình) trong hoạt ñộng 
quản lý, ñiều hành của Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh và các 
Phó Chủ tịch UBND tỉnh. 

b) Quy trình tổ chức, vận hành hệ thống Hội nghị truyền hình ñể phục vụ công tác 
chỉ ñạo, ñiều hành từ UBND tỉnh ñến huyện/thị xã/thành phố (gọi chung là cấp huyện), 
xã/phường/thị trấn (gọi chung là cấp xã). 

2. ðối tượng áp dụng 

Quy chế này áp dụng ñối với các sở, ban, ngành trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; 
UBND huyện, thị xã, thành phố Huế; UBND xã, phường, thị trấn; Các ñơn vị sự nghiệp 
thuộc tỉnh và các tổ chức, cá nhân tham gia Hội nghị truyền hình do UBND tỉnh, 
Chủ tịch UBND tỉnh và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh tổ chức. 

ðiều 2. Mục ñích, yêu cầu 

1. Bảo ñảm nhanh chóng, kịp thời sự lãnh ñạo, chỉ ñạo, ñiều hành trong công 
tác quản lý nhà nước, chuyên môn nghiệp vụ của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh 
và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; kịp thời, nâng cao hiệu lực, hiệu quả, giảm chi phí, 
tiết kiệm thời gian; cải cách hành chính, nâng cao chất lượng, ñáp ứng sự hài lòng của 
người dân, doanh nghiệp; vận hành Chính phủ ñiện tử hướng tới Chính phủ số. 

2. ðáp ứng yêu cầu ñầy ñủ về nội dung, chất lượng, tính tương tác; phải tuân thủ 
quy chế làm việc của UBND tỉnh, quy ñịnh về chế ñộ họp, kỷ luật kỷ cương hành chính. 

3. ðáp ứng các quy ñịnh về an toàn thông tin, bảo vệ bí mật Nhà nước, chống 
lộ lọt thông tin. 
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ðiều 3. Giải thích từ ngữ 

1. Hội nghị truyền hình: Là hình thức thiết lập phiên hội nghị sử dụng hệ thống 
thiết bị, công nghệ ñể truyền tải hình ảnh, âm thanh giữa các phòng họp tại các 
ñịa ñiểm khác nhau (các ñiểm cầu) thông qua hệ thống mạng viễn thông giúp các 
ñại biểu tham gia có thế tương tác với nhau. 

2. ðiểm cầu: Là “ñịnh danh” thành viên tham gia họp trực tuyến; ñiểm cầu có 
thể là phòng họp trực tuyến hoặc cá nhân (ñáp ứng ñiều kiện kỹ thuật) tham gia cuộc 
họp trực tuyến. 

3. Phòng họp trực tuyến: Là phòng họp tại các ñiểm cầu ñược bố trí tại trụ sở 
các cơ quan và ñáp ứng ñầy ñủ các yêu cầu về thiết bị, kết nối ñể phục vụ các phiên 
Hội nghị truyền hình. 

4. ðơn vị/cá nhân chủ trì: Là ñơn vị/cá nhân ñiều hành hoặc ñược giao ñiều 
hành, tổ chức cuộc họp. 

5. ðơn vị vận hành: Là ñơn vị bảo ñảm, hỗ trợ kỹ thuật ñể xử lý các vấn ñề 
liên quan phát sinh trước, trong và sau họp trực tuyến. 

ðiều 4. Các yêu cầu về bảo ñảm an toàn thông tin 

1. ðường truyền phục vụ họp trực tuyến phải dùng ñường truyền riêng, không 
kết nối máy tính và các thiết bị mạng khác nhằm ñảm bảo ổn ñịnh cũng như bảo mật 
hệ thống họp trực tuyến, ñược nhà cung cấp cho thuê dịch vụ triển khai ñến các 
ñơn vị. 

2. Tuân thủ tuyệt ñối kịch bản phiên họp và ñiều hành từ ñiểm cầu chính, bảo mật 
thông tin ñối với các phiên họp không ñược phổ biến nội dung cuộc họp ra bên ngoài. 

3. Công tác tổ chức, chủ trì, ñiều hành, tham gia các cuộc họp trực tuyến tuân 
thủ theo Quy chế làm việc của UBND tỉnh. 

Chương II 

TỔ CHỨC, VẬN HÀNH HỆ THỐNG HỘI NGHỊ TRUYỀN HÌNH 

ðiều 5. Quy trình tổ chức, vận hành Hệ thống Hội nghị truyền hình 

1. Văn phòng UBND tỉnh 

a) Chuẩn bị nội dung cuộc họp, dự kiến thành phần tham dự họp và mời họp; 
Trường hợp thay ñổi, hoãn họp, hủy bỏ cuộc họp phải thông báo ngay tới cơ quan, 
ñơn vị, người ñược mời dự họp. 

b) Xác nhận tham gia cuộc họp của các ñơn vị (thành phần dự họp và họ, tên, 
chức danh người chủ trì tại các ñiểm cầu). 

c) Chủ trì xây dựng phương án kết nối giữa các ñiểm cầu trên ñịa bàn tỉnh;  Tổ 
chức triển khai, ñiều hành và trực tiếp vận hành tại ñiểm cầu Trung tâm trong các 
phiên họp; trực kỹ thuật trong suốt thời gian diễn ra cuộc họp. 

d) ðầu mối ñiều hành ñơn vị cung cấp và cho thuê dịch vụ phối hợp các ñịa 
phương trong việc triển khai kết nối cho các ñiểm cầu. 
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 2. ðơn vị chủ trì báo cáo tại cuộc họp  

Chuẩn bị tài liệu liên quan phục vụ cuộc họp và gửi cho các ñơn vị tham gia 
họp tại các ñiểm cầu trước khi cuộc họp diễn ra ít nhất là 01 ngày làm việc. 

3. Các cơ quan, ñơn vị, cá nhân tham gia dự họp  

a) Ngay sau khi nhận ñược giấy mời họp, các cơ quan, ñơn vị, cá nhân phải 
ñăng ký, xác nhận tham gia cuộc họp với Văn phòng UBND tỉnh (qua phần mềm 
ñăng ký và phát hành giấy mời qua mạng); trong trường hợp không thể tham gia, phải 
thông báo trước và nêu rõ lý do không tham dự.  

Không ñược tự ý tham gia vào các cuộc họp dưới mọi hình thức khi không có 
trong thành phần, trừ khi ñược sự ñồng ý của chủ trì cuộc họp.  

b) ðảm bảo yêu cầu kỹ thuật, hậu cần tại ñiểm cầu của ñơn vị mình; phối hợp 
với Văn phòng UBND tỉnh kết nối ñiểm cầu của ñơn vị với ñiểm cầu UBND tỉnh. 

c) Cử cán bộ kỹ thuật trực trong suốt thời gian diễn ra cuộc họp ñể hỗ trợ 
kỹ thuật. 

4. Sở Thông tin và Truyền thông  

Hướng dẫn triển khai phòng họp trực tuyến tại ñiểm cấp xã: Theo các tiêu chí, 
hướng dẫn kỹ thuật tại Văn bản số 2558/BTTTT-CBðTW ngày 02/8/2019 của 
Bộ Thông tin và Truyền thông về việc công bố tài liệu hướng dẫn việc xây dựng, 
triển khai hạ tầng mạng và hệ thống thiết bị; tiêu chuẩn kỹ thuật kết nối các hệ thống 
Hội nghị truyền hình; ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ các Hội nghị truyền hình. 

5. Trách nhiệm của ñơn vị cung cấp và cho thuê dịch vụ 

a) ðảm bảo chất lượng dịch vụ của hệ thống hội nghị trực tuyến. 

 b) Sẵn sàng cán bộ kỹ thuật trực tại ñiểm cầu UBND tỉnh và các ñiểm cầu 
tham dự họp; kịp thời hỗ trợ các ñiểm cầu khắc phục sự cố trước, trong và sau các 
cuộc họp trực tuyến (nếu có). 

6. Quy trình tổ chức vận hành hệ thống Hội nghị truyền hình (phụ lục kèm theo) 

ðiều 6. Yêu cầu ñối với người tham gia Hội nghị truyền hình 

1. Tham dự ñúng thành phần, trang phục nghiêm túc và có mặt tại ñiểm cầu 
hoặc ñăng nhập vào cuộc họp trước thời gian khai mạc ít nhất 10 phút ñể kiểm tra 
ñường truyền, thử nghiệm hệ thống và ổn ñịnh tổ chức.  

Trường hợp tham dự họp chậm thời gian so với yêu cầu, về trước thời gian kết 
thúc cuộc họp hoặc vắng mặt không tham gia họp vì lý do ñột xuất thì phải ñược sự 
ñồng ý của người chủ trì cuộc họp. 

2. Khi dự họp, phải hiển thị tên ñiểm cầu, danh tính cá nhân, ñơn vị công tác ñể 
phục vụ ñiều hành, kiểm soát cuộc họp; trường hợp nếu không có các thông tin trên, 
người chủ trì cuộc họp có thể mời ra khỏi phòng họp ñể ñảm bảo tính nghiêm túc và 
bảo mật của cuộc họp. 
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3. Trong quá trình họp, nghiêm túc, giữ gìn trật tự, không trao ñổi việc riêng; 
tắt hoặc ñể ñiện thoại di ñộng ở chế ñộ họp; chưa ñến lượt phát biểu tắt micro ñể 
không bị nhiễu âm thanh và có mặt suốt cuộc họp, chỉ khi người chủ trì tuyên bố kết 
thúc họp mới ñược phép rời khỏi cuộc họp. 

4. Chỉ ñược phát biểu ý kiến khi người chủ trì cuộc họp cho phép; trình bày ý 
kiến tham gia hoặc tranh luận tại cuộc họp phải ngắn gọn, ñúng chủ ñề và không vượt 
quá thời gian mà người chủ trì cuộc họp cho phép.  

Trường hợp muốn phát biểu, cần phải ñăng ký trước với người chủ trì cuộc 
họp. Khi kết thúc phát biểu phải tắt micro ñể không nhiễu âm thanh, ảnh hưởng ñến 
toàn bộ hệ thống. 

5. Có trách nhiệm quản lý tài khoản (tên tài khoản và mật khẩu) ñể tham gia 
các cuộc họp theo quy ñịnh, không ñược chia sẻ tài khoản cho người khác và chịu 
trách nhiệm về sử dụng tài khoản này. Sử dụng văn bản, tài liệu ñược ñơn vị chủ trì 
tổ chức họp cung cấp tại cuộc họp theo ñúng chỉ dẫn về phạm vi lưu hành. Việc ghi âm, 
ghi hình cuộc họp phải ñược sự ñồng ý của người chủ trì phiên họp. 

Chương III 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

ðiều 7. ðiều khoản thi hành 

1. Thủ trưởng các sở, ban, ngành trực thuộc UBND tỉnh; Chủ tịch UBND các 
huyện, thị xã, thành phố; Chủ UBND các xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân 
có liên quan chịu trách nhiệm  quán triệt, phổ biến và tổ chức thực hiện nghiêm 
Quy chế này; trường hợp cần thiết, tổ chức xây dựng quy chế nội bộ riêng cho phù hợp 
với phạm vi, tính chất công việc của cơ quan, ñơn vị mình. 

2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh theo dõi, ñôn ñốc, kiểm tra, ñánh giá việc 
thực hiện Quy chế này, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh theo ñịnh kỳ hàng quý hoặc 
ñột xuất theo yêu cầu. 

3. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, các ñơn vị có văn bản 
gửi về Văn phòng UBND tỉnh ñể tổng hợp, trình UBND tỉnh xem xét, ñiều chỉnh, 
bổ sung cho phù hợp./. 
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Phụ lục 
QUY TRÌNH TỔ CHỨC, VẬN HÀNH 

 HỆ THỐNG HỘI NGHỊ TRUYỀN HÌNH 
(Kèm theo Quyết ñịnh số 279/Qð-UBND ngày 25 tháng 01 năm 2022  

của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế) 
 

TT 
Hoạt 
 ñộng 

Trách 
nhiệm 

Mô tả 
Thời 
gian 

I. TRƯỚC KHI DIỄN RA CUỘC HỌP  

1 
Phát hành 
giấy mời 

Văn 
phòng 
UBND 

tỉnh 

- Căn cứ lịch công tác tuần hoặc lịch họp ñột 
xuất (nếu có) ñể phát hành giấy mời trên phần 
mềm ðăng ký lịch và phát hành giấy mời qua 
mạng. 
- Xác nhận tham gia cuộc họp của các ñơn vị 
(thành phần dự họp và họ, tên, chức danh 
người chủ trì tại các ñiểm cầu). 

 

Các 
ñiểm cầu 
dự họp 

Ngay sau khi nhận ñược giấy mời họp, các cơ 
quan, ñơn vị, cá nhân phải: 
- ðăng ký tham dự họp, xác nhận thành phần 
dự họp và họ, tên, chức danh người chủ trì tại 
các ñiểm cầu với Văn phòng UBND tỉnh qua 
phần mềm ðăng ký lịch và phát hành giấy 
mời qua mạng; 
- Trong trường hợp không thể tham gia, dự 
họp phải thông báo trước và nêu rõ lý do 
không tham dự. 

2 

Chuẩn bị cơ 
sở hạ tầng, 
kết nối và 
vận hành 

thử nghiệm 
hệ thống 

Văn 
phòng 
UBND 

tỉnh 
 

- Phối hợp với các ñiểm cầu dự họp và nhà 
cung cấp dịch vụ viễn thông lắp ñặt các thiết 
bị tại phòng họp ñược lãnh ñạo yêu cầu. 
- Tiến hành thử nghiệm về ñường truyền, chất 
lượng âm thanh, chất lượng hình ảnh, ñiều 
chỉnh vị trí thiết bị thu hình ñể ñảm bảo tốt 
các yếu tố về kỹ thuật, âm thanh và hình ảnh. 
- Chuẩn bị tài liệu cho cuộc họp (nếu có). 

 
 
 
 
 
 
Hoàn 
thành 
trước 
cuộc 
họp 15 -
30 phút 

Nhà 
cung cấp 
dịch vụ 

viễn 
thông 

- ðảm bảo ñường truyền, thiết bị kết nối, hạ 
tầng phục vụ cuộc họp ổn ñịnh và an toàn. 
- Có phương án dự phòng khi xảy ra sự cố 
(chuyển qua phương án dự phòng thời gian 
không quá 3 phút). 
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TT 
Hoạt 
 ñộng 

Trách 
nhiệm 

Mô tả 
Thời 
gian 

 - Cử cán bộ kỹ thuật trực tại ñiểm cầu Văn 
phòng UBND tỉnh và các ñiểm cầu tham dự 
họp; kịp thời hỗ trợ các ñiểm cầu khắc phục 
sự cố trước, trong và sau các cuộc họp (nếu có). 

Các 
ñiểm cầu 
dự họp 

- Phối hợp với ñầu cầu Văn phòng UBND 
tỉnh, nhà cung cấp dịch vụ viễn thông lắp ñặt 
các thiết bị, băng-rôn (nếu có yêu cầu) tại 
phòng họp ñược lãnh ñạo yêu cầu và tiến 
hành thử nghiệm về ñường truyền, chất lượng 
âm thanh, chất lượng hình ảnh, ñiều chỉnh vị 
trí thiết bị thu hình ñể ñảm bảo tốt các yếu tố 
về kỹ thuật, âm thanh và hình ảnh. 
- Trường hợp cuộc họp có yêu cầu trình chiếu 
phải phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh ñể 
tập trung các file ñiện tử về máy tính phục vụ 
trình chiếu (trước cuộc họp 30 phút). 
- ðơn vị chủ trì báo cáo tại cuộc họp: Chuẩn 
bị tài liệu liên quan phục vụ cuộc họp và gửi 
cho các ñơn vị tham gia họp tại các ñiểm cầu 
trước khi cuộc họp diễn ra ít nhất là 01 ngày 
làm việc. 

3 

Xác nhận 
hoàn thành 

công tác 
chuẩn bị 
cuộc họp 

Văn 
phòng 
UBND 

tỉnh 
 

- Xác nhận hoàn thành công tác chuẩn bị hạ 
tầng kết nối cuộc họp và tiến hành ñiểm danh 
các ñiềm cầu. 

Trước 
cuộc 
họp 
10 

phút 

Nhà 
cung cấp 
dịch vụ 

viễn 
thông 

- Xác nhận hoàn thành ổn ñịnh ñường truyền 
hạ tầng kết nối. 

Các 
ñiểm cầu 
dự họp 

- Phối hợp với ñiểm cầu Văn phòng UBND 
tỉnh và nhà cung cấp dịch vụ viễn thông hoàn 
thiện kết nối. Trường hợp không kết nối ñược 
thì phải chịu trách nhiệm với người chủ trì 
cuộc họp. 
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Hoạt 
 ñộng 

Trách 
nhiệm 

Mô tả 
Thời 
gian 

II. TRONG QUÁ TRÌNH DIỄN RA CUỘC HỌP 

1 
Theo dõi 
nội dung 
cuộc họp 

Văn 
phòng 
UBND 

tỉnh 

Chuyên viên phụ trách theo dõi nội dung cuộc 
họp trong suốt thời gian diễn ra cuộc họp. 

 

Các 
ñiểm cầu 
dự họp 

Thành phần tham gia dự họp thực hiện 
nghiêm túc ðiều 6, Quy chế tổ chức Hội nghị 
truyền hình trong hoạt ñộng quản lý, ñiều hành 
của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban 
nhân dân tỉnh và các Phó Chủ tịch Ủy ban 
nhân dân  tỉnh ban hành kèm theo Quyết ñịnh 
số:        /Qð-UBND ngày     /        /2022. 

 

2 

Vận hành 
và ñiều 

khiển hệ 
thống 
HNTH 

Văn 
phòng 
UBND 

tỉnh 

Tổ chức triển khai, ñiều hành và trực tiếp vận 
hành tại ñiểm cầu Trung tâm; trực kỹ thuật 
trong suốt thời gian diễn ra cuộc họp. 

 

Nhà 
cung cấp 
dịch vụ 

viễn 
thông 

- Phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh và các 
ñiểm cầu dự họp ñiều khiển hạ tầng kỹ thuật 
cuộc họp, theo dõi ñường truyền thiết bị kết 
nối... 

- Sẵn sàng kích hoạt chuyển ñổi phương án 
dự phòng khi xảy ra sự cố. 

- Chịu trách nhiệm với người chủ trì khi xảy 
ra sự cố. 

Các 
ñiểm cầu 
dự họp 

- Phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh và nhà 
cung cấp dịch vụ viễn thông ñiều khiển hệ 
thống họp tại ñiểm cầu của ñơn vị. Chịu trách 
nhiệm với người chủ trì khi xảy ra sự cố ở 
ñầu cầu của mình. 

- Trong thời gian họp không ñược tắt camera. 

- Trực kỹ thuật suốt thời gian diễn ra họp. 
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III. KẾT THÚC CUỘC HỌP 

1 
Cuộc họp 
kết thúc 

- Văn 
phòng 

UBND tỉnh 
- Nhà 

cung cấp 
dịch vụ 

viễn 
thông 
- Các 

ñiểm cầu 
dự họp 

-  Họp tổng kết, rút kinh nghiệm nếu trong 
quá trình họp trực tuyến phát sinh sự cố. 
- Thu dọn thiết bị, ñể ñảm bảo an toàn thiết bị. 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ  

 
Số: 316/Qð-UBND 

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

 
Thừa Thiên Huế, ngày 25 tháng 01 năm 2022 

 

 
QUYẾT ðỊNH 

Về việc ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm,  
chống lãng phí tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2022 

 

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 2262/Qð-TTg ngày 31 tháng 12 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 năm 2022; 

Theo ñề nghị của Giám ñốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 178/TTr-STC ngày 18 
tháng 01 năm 2022. 

 

QUYẾT ðỊNH: 
 

ðiều 1. Ban hành kèm theo Quyết ñịnh này Chương trình thực hành tiết kiệm, 
chống lãng phí tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2022. 

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 tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2022  

 (Ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 316/Qð-UBND ngày 25 tháng 01 năm 2022  
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 NĂM 2022 

1. Mục tiêu 

Mục tiêu của thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (sau ñây viết tắt là THTK, 
CLP) năm 2022 là thực hiện ñồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp THTK, CLP trong mọi 
lĩnh vực của ñời sống kinh tế - xã hội góp phần huy ñộng, phân bổ, sử dụng có 
hiệu quả các nguồn lực cho phục hồi và phát triển kinh tế; phòng, chống, khắc phục 
hậu quả của thiên tai, dịch bệnh, biến ñổi khí hậu, ñảm bảo quốc phòng, an ninh và 
an sinh xã hội trên ñịa bàn tỉnh gắn với chương trình, mục tiêu về thực hành tiết kiệm, 
chống lãng phí của Chính phủ năm 2022. 

2. Yêu cầu 

- THTK, CLP phải gắn với việc hoàn thành các chỉ tiêu chủ yếu về kinh tế, xã hội, 
môi trường ñề ra tại Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 của tỉnh gắn với 
các mục tiêu, chỉ tiêu tiết kiệm của Chính phủ năm 2022. 

- THTK, CLP phải bám sát chủ trương, ñịnh hướng của ðảng, chính quyền; là 
nhiệm vụ trọng tâm của các cấp, ngành, ñịa phương; phải phù hợp với yêu cầu cải cách 
hành chính, bảo ñảm hoàn thành nhiệm vụ ñược giao, không ñể ảnh hưởng ñến hoạt ñộng 
bình thường của cơ quan, tổ chức; phải ñược thực hiện ñồng bộ, toàn diện, gắn kết 
giữa các ngành, lĩnh vực. 

- THTK, CLP phải bảo ñảm thực chất, có kết quả cụ thể, gắn với việc ñánh giá, 
kiểm tra theo quy ñịnh; là trách nhiệm của các Sở, ban, ngành, ñịa phương, 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 trách nhiệm của người ñứng ñầu. 

- 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; tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, ñồng 
thời, phải phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tiễn của Sở, ban, ngành, 
ñịa phương, cơ quan, ñơn vị. 

- THTK, CLP phải ñược xác ñịnh là nhiệm vụ thường xuyên của các cấp, các 
ngành, các doanh nghiệp và nhân dân với sự tham gia của tất cả cán bộ, công chức, 
viên chức và người lao ñộng. 
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3. Nhiệm vụ trọng tâm 

Việc xây dựng và thực hiện Chương trình THTK, CLP năm 2022 là yếu tố 
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 năm 2022. Huy ñộng và sử dụng có hiệu quả các 
nguồn lực ñể tập trung thực hiện mục tiêu thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát 
hiệu quả dịch bệnh Covid-19, ñẩy nhanh tiến ñộ tiêm chủng, bao phủ vắc xin nhằm 
bảo vệ tối ña sức khỏe, tính mạng của nhân dân; tập trung ñẩy mạnh các giải pháp 
phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, triển khai nghị quyết của Quốc hội về thí ñiểm 
một số cơ chế chính sách ñặc thù. ðẩy mạnh cải thiện môi trường ñầu tư kinh doanh, 
cải cách hành chính, ñổi mới sáng tạo, chuyển ñổi số, phát huy dân chủ, bảo ñảm 
quốc phòng, an ninh, giữ vững sự ổn ñịnh chính trị - xã hội gắn với ñảm bảo an sinh 
xã hội theo kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022. 

ðể ñạt ñược các yêu cầu ñó, việc THTK, CLP trong năm 2022 cần triển khai 
làm tốt các nhiệm vụ sau ñây: 

a) Tập trung mọi nguồn lực ñể thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển 
kinh tế - xã hội trong năm 2022. Trong ñó, tập trung thực hiện cơ cấu lại các ngành, 
lĩnh vực theo hướng bền vững, phát triển kinh tế tri thức, kinh tế xanh, tiến tới 
xây dựng nền kinh tế số. Huy ñộng và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực ñầu tư 
phát triển, ưu tiên ñầu tư hạ tầng phát triển ñô thị, hạ tầng phục vụ sản xuất; hạ tầng 
phát triển du lịch, hạ tầng giao thông kết nối liên vùng nhằm phát triển bền vững 
kinh tế - xã hội. Chú trọng phát triển văn hoá, phát triển nguồn nhân lực, giải quyết 
việc làm, ñảm bảo an sinh xã hội, nâng cao ñời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân, 
phấn ñấu thực hiện cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ñã 
ñược Tỉnh ủy, Hội ñồng nhân dân tỉnh ñề ra; giữ vững an ninh chính trị và trật tự an 
toàn xã hội; triệt ñể tiết kiệm chi ngân sách, thực hiện chống lãng phí trong sử dụng 
các nguồn lực ñể góp phần ñảm bảo ñưa tổng sản phẩm (GRDP) trong tỉnh tăng bình 
quân 6,5 - 7,5%, GRDP bình quân ñầu người ñạt 2.350 - 2.400 USD, thu ngân sách 
nhà nước phấn ñấu ñạt 12.000 tỷ ñồng, kim ngạch xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa tăng 
tăng 10 - 12% so với năm 2021, tổng vốn ñầu tư toàn xã hội ñạt 28.000 - 28.500 tỷ ñồng 
và các chỉ tiêu khác ñặt ra tại Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 2022 của UBND tỉnh. 

b) Siết chặt kỷ luật, kỷ cương tài chính, ngân sách; thực hiện quyết liệt các giải 
pháp chống thất thu, chuyển giá, trốn thuế, thu hồi nợ thuế; kiểm soát chặt chẽ bội chi 
ngân sách nhà nước. Quán triệt quan ñiểm triệt ñể tiết kiệm các khoản chi ngân sách 
nhà nước (kể cả chi ñầu tư và chi thường xuyên); tiếp tục cơ cấu lại ngân sách nhà 
nước, giảm chi thường xuyên, tăng tỷ trọng chi ñầu tư phát triển. Tiếp tục quán triệt 
nguyên tắc công khai, minh bạch và yêu cầu thực hiện chống lãng phí ngay từ khâu 
xác ñịnh nhiệm vụ; chủ ñộng rà soát, sắp xếp thứ tự ưu tiên các khoản chi thực hiện 
theo mức ñộ cấp thiết, quan trọng, khả năng triển khai thực hiện trong phạm vi nguồn 
ngân sách nhà nước ñược phân bổ và các nguồn huy ñộng hợp pháp khác. 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; dự kiến ñầy ñủ nhu cầu kinh phí thực hiện các chính sách, chế ñộ, 
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nhiệm vụ mới ñã ñược cấp có thẩm quyền quyết ñịnh; không bố trí dự toán chi cho 
các chính sách chưa ban hành. 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. Triển khai quyết liệt công tác sắp xếp, tổ chức lại, ñổi mới 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. 

c) 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.  

d) Tăng cường quản lý vốn ñầu tư công; quyết liệt ñẩy mạnh giải ngân kế hoạch 
vốn ñầu tư công gắn với sử dụng vốn ñầu tư công có hiệu quả ñể góp phần thúc ñẩy 
xây dựng và hoàn thiện kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội cần thiết nhằm nâng cao sức 
cạnh tranh, hỗ trợ các hoạt ñộng sản xuất kinh doanh của người dân và doanh nghiệp, 
thu hút các nguồn vốn ñầu tư xã hội khác. Thực hiện quản lý nợ công theo quy ñịnh 
của Luật Quản lý nợ công và các văn bản hướng dẫn. Việc huy ñộng, quản lý và sử dụng 
vốn vay phải gắn với việc cơ cấu lại ñầu tư công và ñịnh hướng huy ñộng, sử dụng 
nguồn vốn này trong từng thời kỳ. Rà soát chặt chẽ kế hoạch sử dụng vốn ODA và vốn 
vay ưu ñãi của các nhà tài trợ nước ngoài. Kiên quyết loại bỏ các dự án không thật sự 
cần thiết, kém hiệu quả. Không bố trí vốn vay cho các nhiệm vụ chi thường xuyên. 

 ñ) Chống lãng phí trong sử dụng nguồn lực lao ñộng, nâng cao chất lượng 
lao ñộng, tăng hiệu suất, hiệu quả lao ñộng; phấn ñấu ñưa tỷ lệ thất nghiệp ở khu vực 
thành thị xuống dưới 2,3%; phấn ñấu tinh giản biên chế hành chính ở mức tối ña trên 
cơ sở nâng cao hiệu suất, hiệu quả làm việc trong các cơ quan nhà nước. 

e) Tăng cường quản lý tài nguyên thiên nhiên và bảo vệ môi trường ñể ứng phó 
với biến ñổi khí hậu. Kiểm soát, quản lý chặt chẽ 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. ðạt tỷ lệ hộ gia 
ñình sử dụng nước sạch toàn tỉnh 96%, trong ñó, hộ gia ñình nông thôn 93%; tỷ lệ 
chất thải rắn sinh hoạt ñô thị ñược thu gom, xử lý ñạt tiêu chuẩn, quy chuẩn theo quy 
ñịnh là 100% và phấn ñấu ñạt 90% tại khu vực nông thôn; ổn ñịnh tỷ lệ che phủ rừng 
ổn ñịnh: 57 - 57,5%.  

g) Tiếp tục thực hiện ñảm bảo công tác cải cách chính sách tiền lương và bảo 
hiểm xã hội; 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 quả; tinh giản biên chế gắn với cơ cấu lại, nâng cao chất lượng ñội 
ngũ cán bộ, công chức, viên chức ñể sử dụng hiệu quả chi thường xuyên của ngân 
sách nhà nước, góp phần cải cách chính sách tiền lương; tiếp tục triển khai quyết liệt 
các quy ñịnh về chuyển ñơn vị sự nghiệp thành công ty cổ phần, quy ñịnh về cơ chế 
tự chủ ñối với ñơn vị sự nghiệp, giảm mạnh chi ngân sách nhà nước cho khu vực này. 
ðẩy mạnh việc chuyển phương thức hỗ trợ trực tiếp của nhà nước ñối với các ñơn vị 
sự nghiệp công lập sang cơ chế ñặt hàng. 
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h) 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. 

i) Rà soát, ñối chiếu các văn bản pháp luật có liên quan ñến Luật THKT, CLP 
và các quy ñịnh của Chính phủ về THTK, CLP ñể hướng dẫn sửa ñổi, bổ sung, ban 
hành theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành; bãi bỏ các quy ñịnh 
không phù hợp trong phạm vi ngành, cơ quan, ñơn vị, ñịa phương quản lý, trọng tâm 
tập trung vào rà soát, lập danh mục các ñịnh mức, tiêu chuẩn, chế ñộ, ñịnh mức 
kinh tế - kỹ thuật còn thiếu hoặc không phù hợp trong các lĩnh vực chuyên ngành làm 
cơ sở cho THTK, CLP. 

k) 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. Thực hiện tích cực các 
nhiệm vụ khác có liên quan tại Chương trình tổng thể của Chính phủ về thực hành tiết 
kiệm, chống lãng phí năm 2022 theo chỉ ñạo của Chính phủ. 

II. MỘT SỐ GIẢI PHÁP, CHỈ TIÊU TIẾT KIỆM CỤ THỂ TRONG 
CÁC LĨNH VỰC 

THTK, CLP 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 ngân sách nhà nước 

a) Kinh phí chi thường xuyên: 

- Tiếp tục 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 Hội ñồng nhân 
dân thông qua. Triệt ñể tiết kiệm chi thường xuyên, tăng tỷ trọng chi ñầu tư phát 
triển; rà soát sắp xếp các nhiệm vụ chi chưa thực sự cấp thiết; hạn chế tối ña tổ chức 
hội nghị, lễ hội, hội thảo, khánh tiết, ñi nghiên cứu, khảo sát nước ngoài ñảm bảo 
phục vụ yêu cầu công tác và phù hợp với diễn biến của dịch bệnh Covid-19, giành 
nguồn phòng chống, khắc phục hậu quả của dịch bệnh, thiên tai, biến ñổi khí hậu và 
thực hiện cải cách chính sách tiền lương và bảo hiểm xã hội. 

Không bố trí chi thường xuyên ñối với các nhiệm vụ cải tạo, nâng cấp, mở 
rộng theo quy ñịnh tại khoản 1 ðiều 6 Luật ðầu tư công và các văn bản hướng dẫn, 
trừ lĩnh vực quốc phòng, an ninh thực hiện theo Nghị ñịnh số 01/2020/Nð-CP 
ngày 14 tháng 5 năm 2020 sửa ñổi, bổ sung Nghị ñịnh số 165/2016/Nð-CP ngày 24 
tháng 12 năm 2016 quy ñịnh về quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước ñối với một số 
hoạt ñộng thuộc lĩnh vực quốc phòng, an ninh. 

- Giảm tần suất tổ chức lễ hội, ngày hội sử dụng ngân sách nhà nước, nhất là 
những lễ hội có quy mô lớn; ñảm bảo việc tổ chức lễ hội, ngày hội tiết kiệm, hiệu quả, 
phù hợp với truyền thống văn hóa của dân tộc, phong tục, tập quán của ñịa phương. 
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- Tiếp tục thực hiện cắt giảm 100% việc tổ chức lễ ñộng thổ, lễ khởi công, 
khánh thành các công trình xây dựng cơ bản, trừ các công trình quan trọng quốc gia, 
công trình dự án nhóm A, công trình có ý nghĩa quan trọng về kinh tế, chính trị, 
văn hóa - xã hội của ñịa phương. 

- Thực hiện ñảm bảo mức trích lập chi thường xuyên theo kế hoạch hằng năm 
của Chính phủ giao ñể tạo nguồn cải cách tiền lương theo quy ñịnh của Chính phủ. 
Ngoài ra, ñối với các khoản chi thường xuyên khác, các ngành, cơ quan, ñơn vị, ñịa 
phương dự kiến giao cụ thể chỉ tiêu tiết kiệm cho các ñơn vị thuộc, trực thuộc như 
công tác phí, hội nghị, hội thảo, văn phòng phẩm. 

b) Kinh phí thực hiện nhiệm vụ giáo dục ñào tạo: 

Sử dụng hiệu quả kinh phí ngân sách nhà nước thực hiện nhiệm vụ giáo dục 
và ñào tạo. Ngân sách nhà nước tập trung ưu tiên cho phát triển giáo dục mầm non 
và giáo dục phổ thông. ðẩy mạnh cơ chế tự chủ ñối với các cơ sở giáo dục ñại học, 
giáo dục nghề nghiệp. Ngân sách nhà nước ñầu tư có trọng tâm, trọng ñiểm cho một 
số cơ sở giáo dục ñào tạo công lập. 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. 

c) Kinh phí khoa học công nghệ: 

Tiết kiệm trong quản lý, sử dụng kinh phí nghiên cứu khoa học, không ñề xuất, 
phê duyệt các ñề tài nghiên cứu khoa học có nội dung trùng lặp, thiếu tính khả thi, 
chưa xác ñịnh ñược nguồn kinh phí thực hiện. ðổi mới mạnh mẽ cơ chế quản lý ngân 
sách nhà nước về khoa học và công nghệ trên tinh thần tiết kiệm, hiệu quả, ñề cao 
tinh thần tự lực, tự cường; xây dựng rõ trọng tâm, trọng ñiểm nghiên cứu; 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. Thực hiện công khai về nội dung thực hiện 
nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo quy ñịnh pháp luật. 

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 tuyến 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. 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. 

- Thực hiện minh bạch, công khai và tăng cường quản lý các hoạt ñộng khám, 
chữa bệnh ñể hạn chế, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực bảo 
hiểm y tế. 

- Thực hiện ñảm bảo mua sắm tập trung ñối với thuốc trong danh mục mua 
sắm tập trung. 
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ñ) 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 tháng 10 năm 2017 của Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương ðảng khóa XII 
về tiếp tục ñổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt 
ñộng của các ñơn vị sự nghiệp công lập. Triển khai 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 tháng 6 năm 2021 của Chính phủ về cơ chế tự chủ tài chính của ñơn vị sự nghiệp 
công lập. 

- Tập trung thực hiện chuyển ñổi ñơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ 
phần theo danh mục ñược Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết ñịnh số 
26/2021/Qð-TTg ngày 12 tháng 8 năm 2021 ñảm bảo ñúng quy ñịnh, công khai minh 
bạch, không làm thất thoát tài sản nhà nước. 

Ngân sách nhà nước không hỗ trợ chi thường xuyên ñối với ñơn vị sự nghiệp 
công lập tự ñảm bảo toàn bộ chi ñầu tư và chi thường xuyên, ñơn vị sự nghiệp công 
lập tự ñảm bảo chi thường xuyên. Các ñơn vị sự nghiệp công lập tự ñảm bảo một 
phần chi thường xuyên thuộc các Bộ, cơ quan trung ương xây dựng dự toán chi ngân 
sách nhà nước giai ñoạn 2022 - 2025 giảm tối thiểu 15% so với dự toán chi ngân sách 
nhà nước giai ñoạn 2017 - 2021, năm 2022 giảm tối thiểu 2,5% chi hỗ trợ trực tiếp từ 
ngân sách nhà nước, giảm biên chế sự nghiệp hưởng lương từ ngân sách nhà nước 
tương ứng mức giảm chi thường xuyên từ ngân sách, hướng tới mục tiêu năm 2025 
giảm tối thiểu bình quân cả nước 10% số lượng ñơn vị sự nghiệp công lập và 10% 
biên chế sự nghiệp hưởng lương từ ngân sách nhà nước so với năm 2021. 

- Tăng cường tính công khai, minh bạch, dân chủ và trách nhiệm giải trình 
trong quản lý tài chính ñối với các ñơn vị sự nghiệp qua quy ñịnh về tiêu chuẩn chất lượng 
dịch vụ sự nghiệp cung cấp, chế ñộ thông tin báo cáo, công tác tài chính kế toán. 

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

- Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các quy ñịnh của Luật ðầu tư công và các 
Nghị ñịnh hướng dẫn Luật ñể vốn ñầu tư công thực sự ñóng vai trò dẫn dắt, thu hút 
các nguồn vốn ñầu tư từ các khu vực kinh tế ngoài nhà nước; tạo chuyển biến rõ nét 
trong ñột phá chiến lược về phát triển hạ tầng, thúc ñẩy tăng trưởng và bảo ñảm an 
sinh xã hội, 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. 

- Bố trí vốn ñầu tư công năm 2022 bám sát quan ñiểm chỉ ñạo, ñịnh hướng, chỉ tiêu, 
nhiệm vụ chủ yếu tại Kết luận số 11-KL/TW ngày 13 tháng 7 năm 2021 của Hội nghị 
lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương ðảng Khóa XIII về kế hoạch phát triển 
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kinh tế - xã hội, tài chính của tỉnh, ñầu tư công trung hạn 5 năm 2021 - 2025; cụ thể hóa 
các mục tiêu của kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 và kế hoạch ñầu tư 
công trung hạn giai ñoạn 2021 - 2025 của tỉnh theo ñúng thứ tự ưu tiên và ñảm bảo 
quy phạm pháp luật. 

- Bố trí vốn tập trung, ñảm bảo tuân thủ thời gian bố trí vốn thực hiện dự án 
theo ñúng quy ñịnh của Luật ðầu tư công; hạn chế tối ña việc kéo dài thời gian thực 
hiện và bố trí vốn. Thực hiện bố trí vốn ñầu tư công có trọng tâm, trọng ñiểm. Ưu tiên 
thanh toán ñủ số nợ ñọng xây dựng cơ bản; bố trí ñủ vốn cho các dự án ñã hoàn thành 
bàn giao ñưa vào sử dụng trước năm 2022, vốn ñối ứng các dự án ODA và vốn vay 
ưu ñãi nước ngoài, vốn ngân sách nhà nước tham gia vào các dự án, nhiệm vụ chuẩn 
bị ñầu tư, nhiệm vụ quy hoạch; các dự án chuyển tiếp phải hoàn thành năm 2022. 

- Tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong giải ngân vốn ñầu tư công, rà soát việc 
phân bổ vốn cho các dự án phù hợp với tiến ñộ thực hiện và khả năng giải ngân. 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, kém hiệu quả; cắt giảm 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. Kết quả giải ngân vốn ñầu tư 
công là một trong những căn cứ ñể ñánh giá mức ñộ hoàn thành nhiệm vụ năm 2022 
của người ñứng ñầu và tập thể cá nhân có liên quan. 

- 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. 

3. Trong quản lý chương trình mục tiêu quốc gia và các chương trình mục tiêu 

- ðảm bảo quản lý, sử dụng kinh phí chương trình mục tiêu quốc gia theo ñúng 
mục tiêu, nội dung, ñối tượng của Chương trình, ñảm bảo tiết kiệm và hiệu quả. 

- Bố trí kinh phí thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia phải ñảm bảo 
theo khả năng cân ñối của ngân sách nhà nước và tuân thủ các quy ñịnh của pháp luật 
về ngân sách nhà nước, ñầu tư công. 

4. Trong quản lý, sử dụng ñất ñai, trụ sở làm việc, nhà công vụ, 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 tháng 12 năm 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. 
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- Nhà công vụ phải ñược quản lý, sử dụng ñúng mục ñích, ñúng ñối tượng; 
nâng cao hiệu suất sử dụng nhà công vụ; thu hồi 100% nhà công vụ sử dụng không 
ñúng mục ñích, không ñúng ñối tượng, ñối tượng hết thời gian sử dụng nhà công vụ 
theo quy ñịnh. 

- Tăng cường khai thác nguồn lực tài chính từ kết cấu hạ tầng theo quy ñịnh 
của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và các văn bản hướng dẫn; tổ chức thực hiện 
ñầu tư, 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; số thu từ cho thuê quyền khai thác, 
chuyển nhượng có thời hạn quyền khai thác tài sản kết cấu hạ tầng và số thu từ khai 
thác quỹ ñất, mặt nước phải nộp vào ngân sách nhà nước và ñược ưu tiên bố trí trong 
dự toán chi ngân sách nhà nước cho mục ñích ñầu tư và phát triển theo quy ñịnh của 
pháp luật. 

- 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; thực hiện nghiêm túc mua 
sắm tài sản công theo phương thức tập trung trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế theo 
Quyết ñịnh số 24/2019/Qð-UBND ngày 25/5/2019 của UBND tỉnh ñối với các tài 
sản thuộc Danh mục tài sản mua sắm tập trung theo ðiều 1 và ðiều 2 Quyết ñịnh số 
23/2019/Qð-UBND ngày 20/5/2019.  

- Triển khai ñồng bộ, có hiệu quả phương thức mua sắm tập trung, mua sắm 
qua hệ thống mạng ñấu thầu quốc gia. Hạn chế mua xe ô tô công và trang thiết bị ñắt 
tiền; ñẩy mạnh thực hiện khoản kinh phí sử dụng tài sản công theo quy ñịnh.; thực 
hiện nghiêm quy ñịnh của Chính phủ về khoản xe công, tổ chức sắp xếp, xử lý xe ô tô 
ñảm bảo tiêu chuẩn, ñịnh mức theo quy ñịnh. 

-  Quản lý chặt chẽ việc sử dụng tài sản công vào mục ñích cho thuê, kinh 
doanh, liên doanh, liên kết theo 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 cho thuê, kinh doanh, liên 
doanh, liên kết không ñúng quy ñịnh. Việc quản lý số tiền thu ñược từ các hoạt ñộng 
cho thuê, kinh doanh, liên doanh, liên kết thực hiện theo quy ñịnh của Luật Quản lý, 
sử dụng tài sản công và các văn bản hướng dẫn, Nghị ñịnh số 60/2021/Nð-CP của 
Chính phủ về cơ chế tự chủ ñối với ñơn vị sự nghiệp công lập. 

- 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. 

5. 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. Tăng cường thanh tra, kiểm tra việc quản lý, 
sử dụng ñất ñai và theo dõi, ñôn ñốc việc thực hiện các kết luận thanh tra, kiểm tra ñã 
ban hành ñể phát hiện, xử lý kiên quyết, dứt ñiểm các vi phạm, không ñể tồn tại kéo 
dài. 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. 
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- Tăng cường giám sát, thanh tra, kiểm tra việc thực hiện Luật ðất ñai, quy 
hoạch sử dụng ñất và các văn bản quy phạm pháp luật về sử dụng ñất. 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 nghiêm các chủ trương, ñịnh hướng trong ñiều tra, thăm dò, khai 
thác, chế biến, xuất khẩu khoáng sản theo Chiến lược khoáng sản ñến năm 2020, tầm 
nhìn ñến năm 2030 ñã ñược Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. 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. Giám sát chặt chẽ công tác cải tạo, 
phục hồi môi trường sau khai thác, ñóng cửa mỏ khoáng sản. Xử lý nghiêm ñối với 
các trường hợp khai thác vượt công suất, phạm vi khu vực ñược cấp phép, gây ô 
nhiễm môi trường. 

- 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, ñảm bảo duy trì ñộ che 
phủ rừng ở mức ổn ñịnh 57-57,5%. 

- Tăng cường bảo vệ nguồn nước và bảo vệ hệ sinh thái thủy sinh; khai thác, sử 
dụng hợp lý và bền vững không gian, mặt nước, tài nguyên thiên nhiên, vị thế của 
biển phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. 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. 

- Xử lý nghiêm các cơ sở sử dụng lãng phí năng lượng, tài nguyên. 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. 

6. Trong thành lập, quản lý các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách 
- ðẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ và giải pháp tăng cường quản lý các quỹ 

tài chính nhà nước ngoài ngân sách theo quy ñịnh tại Nghị quyết số 792/NQ-UBTVQH14 
ngày 22/10/2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về một số nhiệm vụ và giải pháp 
ñẩy mạnh việc thực hiện chính sách pháp luật về quản lý, sử dụng các quỹ tài chính 
nhà nước ngoài ngân sách nhà nước và Chỉ thị số 22/CT-TTg ngày 27/8/2015 của 
Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác quản lý ñối với các quỹ tài chính 
nhà nước ngoài ngân sách. 

- Sửa ñổi, bổ sung quy ñịnh về tổ chức, hoạt ñộng của các quỹ tài chính nhà 
nước ngoài ngân sách nhằm nâng cao tính minh bạch, hiệu quả hoạt ñộng của quỹ; 
sắp xếp lại các quỹ có nguồn thu, nhiệm vụ chi trùng với ngân sách nhà nước hoặc 
không còn phù hợp. 

- Tăng cường công khai, minh bạch trong quản lý, sử dụng các quỹ tài chính 
nhà nước ngoài ngân sách. 
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7. Trong quản lý, sử dụng vốn và tài sản của nhà nước tại doanh nghiệp 

- Thực hiện triệt ñể tiết kiệm năng lượng, vật tư, chi phí ñầu vào; ứng dụng 
công nghệ mới ñể nâng cao chất lượng, sức cạnh tranh của hàng hóa, tiết kiệm chi phí 
sản xuất kinh doanh, trong ñó, tiết giảm tối ña chi phí quảng cáo, tiếp thị, khuyến 
mại, hoa hồng môi giới, chi tiếp tân, khánh tiết, hội nghị, chi chiết khấu thanh toán, 
chi phí năng lượng. 

- Tiếp tục tập trung thực hiện các 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. 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. 

- Tiếp tục thực hiện sắp xếp lại doanh nghiệp nhà nước theo hướng tập trung 
giữ những lĩnh vực then chốt, thiết yếu; những ñịa bàn quan trọng về quốc phòng, 
an ninh; những lĩnh vực mà doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế khác không 
ñầu tư; nâng cao năng lực tài chính, ñổi mới công tác quản trị, công nghệ, cơ cấu 
sản phẩm, ngành nghề sản xuất kinh doanh, chiến lược phát triển, cải tiến quy trình 
sản xuất ñể nâng cao chất lượng sản phẩm và năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp. 

- Rà soát, xử lý dứt ñiểm tồn tại, yếu kém của doanh nghiệp nhà nước và doanh 
nghiệp có vốn nhà nước. Kiên quyết xử lý các doanh nghiệp vi phạm pháp luật, làm 
thất thoát, lãng phí vốn, tài sản nhà nước, các dự án ñầu tư chậm tiến ñộ, kém hiệu 
quả, thua lỗ kéo dài; không sử dụng ngân sách nhà nước ñể xử lý thua lỗ của doanh 
nghiệp. Kiểm ñiểm và xử lý trách nhiệm theo quy ñịnh của pháp luật ñối với tập thể, 
cá nhân, ñặc biệt là người ñứng ñầu trong việc ñể xảy ra các vi phạm về quản lý sử 
dụng vốn, tài sản nhà nước tại doanh nghiệp và cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước. 

- Quản lý, giám sát chặt chẽ việc huy ñộng, sử dụng vốn của doanh nghiệp nhà 
nước, nhất là việc vay nợ nước ngoài, các dự án ñầu tư trong nước và ra nước ngoài, 
nguồn vốn mua, bán, sáp nhập doanh nghiệp; Tăng cường quản lý, sử dụng hiệu quả 
nguồn thu từ cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp ñảm bảo nguồn thu từ 
cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp ñược sử dụng ñể chi cho ñầu tư 
phát triển, phải ñược cân ñối trong ngân sách nhà nước hàng năm theo kế hoạch ñầu 
tư công trung hạn; ñảm bảo nguồn lực hỗ trợ quá trình cơ cấu lại, sắp xếp, chuyển ñổi 
sở hữu doanh nghiệp nhà nước theo quy ñịnh hiện hành. 

- Nâng cao trách nhiệm của người ñại diện phần vốn nhà nước tại doanh 
nghiệp trong việc yêu cầu doanh nghiệp phân phối và nộp ngân sách nhà nước phần 
lợi nhuận, cổ tức ñược chia tương ứng với phần vốn nhà nước. 

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

- ðảm bảo ñội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh có số lượng, cơ cấu 
hợp lý; trình ñộ và năng lực thi hành công vụ ñảm bảo; phấn ñấu 100% cơ quan hành 
chính nhà nước có cơ cấu cán bộ, công chức theo vị trí việc làm hợp lý; nâng cao 
hiệu quả hoạt ñộng bộ máy hành chính, nâng cao năng lực và trách nhiệm của cán bộ, 
công chức nói chung và năng lực chuyên môn, phân tích, dự báo nói riêng ñể bảo ñảm 
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sự chủ ñộng, kịp thời xử lý những vấn ñề ñột biến phát sinh, cũng như xây dựng các 
ñịnh hướng chính sách có tính chất ñón ñầu phù hợp với tình hình trong và ngoài nước, 
cải thiện năng lực cạnh tranh của tỉnh nói riêng và của quốc gia nói chung. 

- Tiếp tục triển khai rà soát, sắp xếp, tinh gọn bộ máy tổ chức các cơ quan, ñơn vị, 
giảm ñầu mối tổ chức trung gian, khắc phục triệt ñể sự trùng lắp, chồng chéo chức năng, 
nhiệm vụ theo các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nêu tại Nghị quyết số 76/NQ-CP 
của Chính phủ về ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước 
giai ñoạn 2021 - 2030. Sắp xếp, giảm tối ña các ban quản lý dự án, các tổ chức 
phối hợp liên ngành, nhất là các tổ chức có bộ phận giúp việc chuyên trách. 

- 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 tháng 02 năm 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.  

III. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN MỤC TIÊU, CHỈ TIÊU TIẾT KIỆM 

1. Tăng cường công tác lãnh ñạo, chỉ ñạo về THTK, CLP từ UBND tỉnh 
ñến các Sở, ban, ngành, ñịa phương, cơ quan, 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 thống nhất 
việc thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu THTK, CLP năm 2022; xây dựng kế hoạch thực 
hiện cụ thể các mục tiêu, chỉ tiêu tiết kiệm cho từng lĩnh vực gắn với công tác thanh 
tra, kiểm tra thường xuyên; phân công rõ ràng trách nhiệm của từng cơ quan, tổ chức, 
ñơn vị; ñưa kết quả THTK, CLP là tiêu chí ñánh giá trong công tác thi ñua, khen 
thưởng và bổ nhiệm cán bộ, công chức, viên chức. Tăng cường vai trò, trách nhiệm 
của người ñứng ñầu cơ quan, tổ chức, ñơn vị, doanh nghiệp trong việc lãnh ñạo, chỉ 
ñạo tổ chức, triển khai THTK, CLP tại cơ quan, ñơn vị, doanh nghiệp. 

2. ðẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, ñặc biệt 
là ñề cao trách nhiệm của người ñứng ñầu trong THTK, CLP 

a) ðẩy 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 ñối với các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân và 
toàn xã hội. 

b) Sở, ban, ngành, ñịa phương, cơ quan, ñơn vị, doanh nghiệp nhà nước 
thuộc tỉnh tích cực phối hợp chặt chẽ với các tổ chức chính trị - xã hội, cơ quan 
thông tấn, báo chí ñể thực hiện tuyên truyền, vận ñộng về THTK, CLP ñạt hiệu quả. 

c) Các cán bộ, công chức, viên chức và người lao ñộng tích cực tuyên truyền, vận 
ñộng và nâng cao nhận thức THTK, CLP tại ñịa phương nơi sinh sống. 
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d) Kịp thời biểu dương, khen thưởng những gương ñiển hình trong THTK, CLP; 
bảo vệ người cung cấp thông tin phát hiện lãng phí theo thẩm quyền. 

3. Tăng cường công tác tổ chức THTK, CLP trên các lĩnh vực, trong ñó 
tập trung vào một số lĩnh vực sau 

a) Tổ chức ñiều hành dự toán ngân sách nhà nước chủ ñộng, chặt chẽ, bảo ñảm 
kỷ cương, kỷ luật tài chính, ngân sách, cụ thể: 

- Tiếp tục cải cách công tác kiểm soát chi ngân sách nhà nước theo hướng thống 
nhất quy trình, tập trung ñầu mối kiểm soát và thanh toán các khoản chi ngân sách nhà 
nước (bao gồm cả chi thường xuyên và chi ñầu tư) gắn với việc phân ñịnh rõ trách 
nhiệm, quyền hạn của các ñơn vị liên quan (cơ quan tài chính, Kho bạc Nhà nước, ñơn 
vị sử dụng ngân sách nhà nước); ñẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công 
tác kiểm soát chi, quản lý thu ngân sách nhà nước. 

- Tiếp tục ñổi mới phương thức quản lý chi thường xuyên, tăng cường ñấu 
thầu, ñặt hàng, khoản 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 Bộ, ngành, ñịa phương 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. 

- ðiều hành, quản lý chi trong phạm vi dự toán ñược giao, ñúng tiêu chuẩn, 
ñịnh mức, chế ñộ quy ñịnh; thực hiện triệt ñể tiết kiệm toàn diện trên các nội dung 
chi, nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách. 

- Tăng cường thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, thực hiện công khai, minh bạch, 
ñề cao trách nhiệm giải trình về ngân sách nhà nước. 

b) ðẩy mạnh quản lý, giám sát hiệu quả sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ, vốn 
vay ODA, vay ưu ñãi từ các nhà tài trợ của các Bộ, ngành, ñịa phương, ñơn vị sử 
dụng vốn vay; có giải pháp ñẩy nhanh tiến ñộ thực hiện dự án ñể giảm thiểu chi phí 
vay. Nâng cao trách nhiệm giải trình của các Sở, ngành, ñịa phương ñối với hiệu quả 
sử dụng nguồn vốn vay công. Xây dựng và hoàn thiện cơ sở dữ liệu về vốn vay ODA, 
vay ưu ñãi nước ngoài trong nợ công ñể phục vụ công tác quản lý. 

c) Rà soát, ñề xuất việc sửa ñổi, bổ sung các văn bản quy ñịnh chi tiết, hướng 
dẫn thi hành Luật Quản lý, sử dụng tài sản công. Ban hành kịp thời tiêu chuẩn, ñịnh 
mức sử dụng tài sản công chuyên dùng theo thẩm quyền ñể làm cơ sở lập kế hoạch, 
dự toán, quản lý, bố trí sử dụng, xử lý tài sản công theo ñúng quy ñịnh; 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. 

d) Triển khai quyết liệt ngay từ ñầu năm các giải pháp thúc ñẩy giải ngân vốn 
ñầu tư công. Thực hiện tốt công tác chuẩn bị ñầu tư, giải phóng mặt bằng, ñền bù, tái 
ñịnh cư của các dự án khởi công mới ñể tạo tiền ñề tốt cho việc thực hiện dự án, nhất 
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là các dự án quan trọng quốc gia, dự án trọng ñiểm, có tác ñộng lan tỏa góp phần 
nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia của ñịa phương. Nâng cao chất lượng công tác 
ñấu thầu, lựa chọn nhà thầu, bảo ñảm lựa chọn nhà thầu có ñầy ñủ năng lực thực hiện 
dự án theo ñúng tiến ñộ quy ñịnh; Tiếp tục tổ chức thực hiện Luật Quy hoạch và các 
Nghị ñịnh hướng dẫn, nâng cao chất lượng công tác quy hoạch cấp quốc gia, quy 
hoạch vùng, quy hoạch tỉnh, quy hoạch ñô thị, nông thôn,... làm cơ sở ñể triển khai kế 
hoạch ñầu tư công trung hạn và hàng năm; Công khai, minh bạch thông tin và tăng 
cường giám sát, ñánh giá, kiểm tra, thanh tra trong quá trình ñầu tư công, tháo gỡ khó 
khăn, vướng mắc cho các dự án ñể thúc ñẩy giải ngân vốn. Xử lý nghiêm những hành 
vi vi phạm pháp luật, tham nhũng, gây thất thoát, lãng phí trong ñầu tư công. 

ñ) ðổi mới hệ thống tổ chức, quản lý và nâng cao hiệu quả hoạt ñộng ñể tinh 
gọn ñầu mối, khắc phục chồng chéo, dàn trải và trùng lắp về chức năng, nhiệm vụ của 
các ñơn vị sự nghiệp công lập, góp phần nâng cao chất lượng hoạt ñộng cung ứng các 
dịch vụ sự nghiệp công, ñáp ứng yêu cầu của xã hội. 

e) 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. Rà soát, nghiên cứu ñể sửa ñổi, bổ sung các chế tài 
hành chính, kinh tế, hình sự... về quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường, bảo ñảm 
ñủ sức răn ñe; ðẩy mạnh thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm pháp luật. 
Nâng cao chất lượng thẩm ñịnh, phê duyệt báo cáo ñánh giá tác ñộng môi trường các 
dự án khai thác khoáng sản, ñảm bảo giảm thiểu tối ña tác ñộng tiêu cực ñến môi 
trường khu vực khai thác. 

g) Nâng cao năng lực tài chính, ñổi mới công tác quản trị, công nghệ, cơ cấu sản 
phẩm, ngành nghề sản xuất kinh doanh, chiến lược phát triển, cải tiến quy trình sản 
xuất ñể nâng cao chất lượng sản phẩm và năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp nhà 
nước; ðẩy mạnh thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, giám sát việc thực 
hiện chính sách, pháp luật về cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước theo kế hoạch, 
không ñể xảy ra tiêu cực, thất thoát vốn, tài sản nhà nước. 

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

a) Các Sở, ban, ngành, ñịa phương, cơ quan, 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 cơ quan, ñơn vị sử dụng ngân sách nhà nước 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. 
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d) Thực hiện công khai hành vi lãng phí, kết quả xử lý hành vi lãng phí theo 
quy ñịnh.  

5. Kiểm tra, thanh tra, xử lý nghiêm các vi phạm quy ñịnh về THTK, CLP 

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 
các lĩnh vực liên quan ñến THTK, CLP, cụ thể như sau: 

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

- Quản lý ñất ñai, tài nguyên, khoáng sản; 

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

- Quản lý, sử dụng tài sản công, trong ñó chú trọng 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; sử dụng tài sản công vào mục ñích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, 
liên kết; 

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

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 trong công tác kiểm tra, thủ trưởng 
ñơn vị phải khắc phục, xử lý theo thẩm quyền hoặc ñề xuất, kiến nghị cơ quan có 
thẩm quyền có biện pháp xử lý. 

6. ðẩy mạnh cải cách hành chính, hiện ñại hóa quản lý; gắn THTK, CLP 
với công tác ñấu tranh phòng, chống tham nhũng; tăng cường phối hợp giữa các 
cơ quan trong THTK, CLP 

a) Tăng cường công tác chỉ ñạo việc thực hiện cải cách hành chính của các cấp, 
các ngành gắn với THTK, CLP trong các lĩnh vực; thực hiện ñồng bộ, có hiệu quả 
các mục tiêu, giải pháp tại Chương trình cải cách hành chính giai ñoạn 2021 - 2030 
ban hành kèm theo Nghị quyết số 76/NQ-CP; Tiếp tục ñổi mới lề lối phương thức 
làm việc thông qua việc xử lý hồ sơ công việc trên môi trường ñiện tử, thực hiện gửi 
nhận văn bản ñiện tử liên thông 4 cấp chính quyền; chuyển ñổi từng bước việc ñiều 
hành dựa trên giấy tờ sang ñiều hành bảng dữ liệu theo quy ñịnh tại Nghị ñịnh số 
09/2019/Nð-CP; ñẩy mạnh hình thức họp trực tuyến; ñổi mới việc thực hiện cơ chế 
một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, 
doanh nghiệp. 

b) Các Sở, ban, ngành, ñịa phương triển khai có hiệu quả pháp luật THTK, 
CLP gắn với công tác phòng chống tham nhũng. 

c) Nâng cao công tác phối hợp giữa các Sở, ban, ngành, ñịa phương; phối hợp 
chặt chẽ giữa các cơ quan ðảng, Nhà nước, Mặt trận tổ quốc Việt Nam, các ñoàn thể 
ñể thực hiện có hiệu quả công tác THTK, CLP. 
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IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 
Giám ñốc các Sở, ban, ngành, các ñơn vị thuộc tỉnh; Chủ tịch UBND các 

huyện, các thị xã và thành phố Huế; Giám ñốc các doanh nghiệp nhà nước thuộc tỉnh 
có trách nhiệm: 

1. Căn cứ Chương trình Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2022 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 năm 2022 của 
ngành, cơ quan, ñơn vị, ñịa phương mình 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 ñơn vị 
trực thuộc 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. 

- 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. 

- Chỉ ñạo, giám sát, kiểm tra các cơ quan, tổ chức trực thuộc thực hiện chỉ tiêu 
tiết kiệm ñã ñăng ký, gửi 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. 
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- 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. 

- 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 gửi Sở Tài chính ñể tổng hợp, trình UBND tỉnh báo cáo Chính phủ vào 
ñầu năm sau theo quy ñịnh với các nội dung sau: 

- Nội dung, hình thức báo cáo: Thực hiện theo khoản 1 ðiều 17 Nghị ñịnh số 
84/2014/Nð-CP của Chính phủ; các Phụ lục số 01, 02, 03, 04 ban hành kèm theo 
Thông tư số 188/2014/TT-BTC; các Phụ lục có liên quan ban hành kèm theo Thông tư 
số 129/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính hoặc ñột xuất theo yêu cầu. 

- Hình thức báo cáo: Bằng văn bản, bằng tệp dữ liệu báo cáo gửi kèm file ñiện 
tử hoặc fax khi có yêu cầu. 

- Thời hạn báo cáo: ðối với kết quả THTK, CLP năm 2022, Thủ trưởng các 
Sở, ban, ngành, cơ quan, ñơn vị, doanh nghiệp nhà nước thuộc tỉnh; Chủ tịch UBND 
các huyện, thị xã, thành phố Huế có trách nhiệm báo cáo về Sở Tài chính trước ngày 
18/02/2023 ñể tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh báo cáo Bộ Tài chính trước ngày 
28/02/2023. 

- Giao Sở Tài chính chủ trì tổng hợp, hướng dẫn về nội dung, hình thức, thời 
gian thực hiện ñối với báo cáo tình hình, kết quả THTK, CLP. 

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, cơ quan, ñơn vị, 
doanh nghiệp nhà nước thuộc tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã và thành phố 
Huế triển khai thực hiện nghiêm túc Chương trình này./. 
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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: 02/CT-UBND 

 

 
Thừa Thiên Huế, ngày 25 tháng 01 năm 2021 

CHỈ THỊ 

Về việc tăng cường công tác quản lý, sử dụng ñất lâm nghiệp trên ñịa bàn tỉnh 
 
 

Trong thời gian qua, các cấp chính quyền ñịa phương, ban ngành và cơ quan 
chức năng trên ñịa bàn tỉnh ñã triển khai thực hiện nhiều biện pháp ngăn chặn, xử lý 
tình trạng phá rừng, lấn chiếm ñất lâm nghiệp, giải quyết tranh chấp, chồng lấn ñất 
lâm nghiệp, góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý ñất lâm nghiệp, tuy nhiên 
vẫn còn tình trạng ñất lâm nghiệp không có chủ thừa nhận, nhiều vụ tranh chấp, lấn chiếm 
ñất lâm nghiệp vẫn chưa ñược xử lý giải quyết triệt ñể, dứt ñiểm; việc xử lý chủ yếu 
theo vụ việc, chưa có giải pháp ñồng bộ, hiệu quả và công tác quản lý, sử dụng ñất 
lâm nghiệp chưa thực sự hiệu quả cao. 

ðể khắc phục những tồn tại, yếu kém nhằm nâng cao hiệu quả công tác 
quản lý, sử dụng ñất lâm nghiệp trên ñịa bàn toàn tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các 
ñịa phương, ban ngành và cơ quan chức năng nghiêm túc thực hiện các nội dung sau: 

1. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến và tổ chức vận ñộng nhân dân 
chấp hành các quy ñịnh pháp luật và chính sách của Nhà nước về quản lý ñất ñai 
và quản lý bảo vệ rừng; tiếp tục thực hiện có hiệu quả các nội dung ñược giao tại 
Chỉ thị 65/2015/CT-UBND ngày 04 tháng 12 năm 2015 của UBND tỉnh về việc tăng 
cường thực hiện các biện pháp quản lý rừng và ñất lâm nghiệp trên ñịa bàn tỉnh; thực 
hiện việc quản lý, sử dụng ñất lâm nghiệp sau khi thu hồi của các Ban Quản lý rừng 
phòng hộ, Công ty TNHH một thành viên lâm nghiệp và ñất lâm nghiệp do UBND 
cấp xã ñang quản lý ñảm bảo hiệu quả và theo ñúng quy ñịnh của pháp luật. 

2. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Huế: 

a) Chỉ ñạo UBND các xã, phường, thị trấn phối hợp với các phòng ban chức năng 
cấp huyện và chủ rừng tổ chức rà soát, thống kê toàn bộ diện tích ñất lâm nghiệp bị 
lấn, chiếm trái phép ñể xử lý theo quy ñịnh của pháp luật. Cụ thể: 

- ðối với các hành vi lấn, chiếm ñất lâm nghiệp trái phép ñã xác ñịnh ñược 
ñối tượng vi phạm thì tiến hành xác lập hồ sơ vi phạm ñể xử lý theo quy ñịnh của 
pháp luật, buộc trả lại diện tích ñất ñã lấn, chiếm cho chủ rừng hoặc UBND cấp xã 
(ñối với diện tích ñất lâm nghiệp chưa giao cho chủ rừng) quản lý. 
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- ðối với các hành vi lấn, chiếm ñất lâm nghiệp nhưng chưa xác ñịnh ñược 
ñối tượng vi phạm thì chủ rừng hoặc Ủy ban nhân dân cấp xã (ñối với diện tích ñất 
lâm nghiệp chưa giao cho chủ rừng) phối hợp với ñịa phương, các ngành chức năng 
xác lập hồ sơ vi phạm; ñồng thời, thông báo công khai về ñịa ñiểm, tài sản trên ñất 
(loài cây trồng, công trình trên ñất) bị lấn, chiếm trên các phương tiện thông tin ñại chúng 
tại ñịa phương và niêm yết công khai tại trụ sở UBND cấp xã, các ñiểm sinh hoạt 
cộng ñồng, nơi tập trung dân cư. Sau thời hạn 30 ngày, nếu không có tổ chức, cá nhân 
ñến nhận là chủ thể vi phạm thì chủ rừng hoặc Ủy ban nhân dân cấp xã xây dựng 
phương án xử lý tài sản trên ñất bị lấn, chiếm trái phép trình Ủy ban nhân dân cấp 
có thẩm quyền phê duyệt ñể triển khai thực hiện, ñồng thời lập phương án quản lý 
diện tích lâm nghiệp bị lấn, chiếm trái phép; trường hợp nếu có chủ thể vi phạm ñến 

nhận thì thực hiện xử lý như trường hợp ñã xác ñịnh ñối tượng vi phạm nêu trên. 

Yêu cầu báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện thông qua Sở Tài nguyên và 

Môi trường ñể tổng hợp, tham mưu giải quyết trước ngày 30/6/2022. 

b) Hướng dẫn người sử dụng ñất thực hiện việc kê khai, ñăng ký ñất ñai ñăng 

ký ñất ñai và xác ñịnh nguồn gốc, quá trình quản lý, sử dụng ñất. Chỉ ñạo UBND các 

xã, phường, thị trấn thông báo rộng rãi trên các phương tiện thông tin ñại chúng ñể 

người dân biết và thực hiện ñăng ký ñất ñai theo quy ñịnh tại khoản 1, khoản 3 ðiều 95 

Luật ðất ñai 2013. ðối với những trường hợp người sử dụng ñất không thực hiện kê khai, 

ñăng ký ñất ñai theo thời hạn quy ñịnh thì tiến hành xử lý theo quy ñịnh tại ðiều 17 

Nghị ñịnh 91/2019/Nð-CP ngày 19/11/2019 của Chính phủ quy ñịnh về xử phạt vi phạm 

hành chính trong lĩnh vực ñất ñai. Trong trường hợp các xã, phường, thị trấn không 

nghiêm túc thực hiện, yêu cầu có hình thức xử lý kỷ luật tập thể và các cá nhân có 

liên quan. 

Yêu cầu báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện thông qua Sở Tài nguyên và 

Môi trường ñể tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh trước ngày 30/6/2022.  

c) Chủ ñộng bố trí ngân sách ñịa phương ñể thực hiện các nhiệm vụ quản lý ñất 

ñai ñảm bảo dành tối thiểu 10% các khoản thu từ tiền sử dụng ñất ñể ñầu tư cho 

công tác ño ñạc, lập bản ñồ ñịa chính, ñăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử 

dụng ñất; trong ñó, ưu tiên trong năm 2022 thực hiện ñối với ñất có nguồn gốc từ 

nông lâm trường quốc doanh theo quy ñịnh tại ðiểm b, Khoản 5 Chỉ thị 11/CT-TTg 

ngày 04/4/2016 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện Nghị quyết 112/2015/NQ-QH13 

của Quốc hội và Công văn số 4605/UBND-ðC ngày 01/6/2021 của UBND tỉnh về việc 

thực hiện các kết luận thanh tra liên quan ñến việc quản lý và sử dụng ñất lâm nghiệp. 
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d) Chỉ ñạo UBND các xã, phường, thị trấn phối hợp với các phòng ban chức 
năng cấp huyện xây dựng phương án sử dụng ñất ñối với diện tích ñất lâm nghiệp 
sau khi thu hồi ñược giao quản lý và diện tích ñất lâm nghiệp hiện UBND xã ñang 

quản lý trình UBND cấp huyện phê duyệt phương án theo ñúng quy ñịnh.  

ñ) Chỉ ñạo Thanh tra, phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện tăng cường 
công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật về ñất 

lâm nghiệp; báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện trước ngày 28/02/2021. 

ðịnh kỳ hàng năm, tổng hợp báo cáo tình hình kết quả thực hiện nội dung Chỉ 
thị này và ñề xuất giải pháp, kiến nghị có liên quan gửi Sở Tài nguyên và Môi trường 

trước ngày 15 tháng 11. 

3. Sở Tài nguyên và Môi trường 

a) Tham mưu UBND tỉnh thu hồi ñất từ các Ban quản lý rừng phòng hộ, Công ty 
TNHH một thành viên Lâm nghiệp ñể giao cho Ủy ban nhân dân cấp huyện quản lý 

ñảm bảo theo ñúng quy ñịnh pháp luật. 

b) Tham mưu UBND tỉnh xử lý diện tích ñất lâm nghiệp hiện do các tổ chức, 
hộ gia ñình, cá nhân ñang sử dụng chồng lấn lên diện tích ñất lâm nghiệp của các Ban 
Quản lý rừng phòng hộ, Công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên lâm 

nghiệp, các Khu bảo tồn, Vườn quốc gia Bạch mã theo ñúng quy ñịnh pháp luật. 

c) Hướng dẫn các ñịa phương, ñơn vị về trình tự, thủ tục ñăng ký ñất ñai và 
giải quyết các khó khăn, vướng mắc liên quan ñến quản lý, sử dụng ñất lâm nghiệp 

theo ñúng quy ñịnh của pháp luật. 

d) ðơn vị chủ trì, theo dõi, ñôn ñốc quá trình thực hiện các nội dung Chỉ thị 
này. ðịnh kỳ hàng năm, tổng hợp tham mưu UBND tỉnh báo cáo hoặc tổ chức sơ kết, 
tổng kết về tình hình tình hình thực hiện nội dung Chỉ thị và ñề xuất giải pháp, kiến nghị 

có liên quan trước ngày 10 tháng 12. 

4. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: 

a) Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các nội dung ñược giao tại Chỉ thị số 
65/2015/CT-UBND ngày 04 tháng 12 năm 2015 của UBND tỉnh về việc tăng cường 

thực hiện các biện pháp quản lý rừng và ñất lâm nghiệp trên ñịa bàn tỉnh. 

b) Chỉ ñạo các Ban quản lý rừng phòng hộ, ñặc dụng, các Công ty TNHH NN 
MTV lâm nghiệp phối hợp với UBND cấp huyện, cấp xã rà soát, thống kê hiện trạng, 
nguồn gốc sử dụng ñất của từng thửa ñất hiện do các tổ chức, hộ gia ñình, cá nhân 
sử dụng bị chồng lấn lên diện tích ñất ñã cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng ñất của 
ñơn vị chủ rừng nhà nước, báo cáo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và 
Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu giải quyết theo ñúng quy ñịnh; báo cáo 

UBND tỉnh kết quả thực hiện trước ngày 28/02/2022. 
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c) Phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan trong việc xác lập hồ sơ vi phạm, 
xử lý tài sản trên ñất bị lấn, chiếm trái phép. 

d) Thực hiện chế ñộ báo cáo theo quy ñịnh tại Chỉ thị số 65/2015/CT-UBND 
ngày 04 tháng 12 năm 2015 của UBND tỉnh. 

5. Công an tỉnh tiếp tục chỉ ñạo Công an các ñơn vị, ñịa phương: 

a) Nắm tình hình, tham mưu các ngành chức năng, chính quyền ñịa phương 
làm tốt công tác quản lý ñất lâm nghiệp; tập trung phát hiện, tham mưu giải quyết, 
xử lý các trường hợp vướng mắc, tồn tại, thiếu sót trong công tác quản lý ñất lâm nghiệp. 

b) Chủ ñộng xây dựng các phương án bảo ñảm an ninh, trật tự tại các ñiểm 
tranh chấp, lấn chiếm ñất lâm nghiệp; phòng ngừa, ñấu tranh, ngăn chặn các hành vi 
vi phạm pháp luật trong công tác quản lý ñất lâm nghiệp. 

6. Sở Tài chính: Hướng dẫn UBND huyện, thị xã và thành phố Huế liên quan 
ñến kinh phí rà soát, ño ñạc quỹ ñất lâm nghiệp và xác ñịnh diện tích xâm lấn rừng; 
ranh giới rừng theo ñúng quy ñịnh của pháp luật; báo cáo UBND tỉnh kết quả thực 
hiện trước ngày 15/02/2021. 

7. Yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, Thủ trưởng các cơ 
quan, ñơn vị có liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện Chỉ thị này. 

Nếu ñịa phương, ñơn vị nào ñể xảy ra tình trạng phá rừng, lấn chiếm ñất 
lâm nghiệp trái phép mà không phát hiện, chậm phát hiện hoặc chưa chỉ ñạo xử lý 
kịp thời thì tùy theo mức ñộ vi phạm sẽ bị xử lý trách nhiệm theo quy ñịnh của 
pháp luật./. 

 
 

 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 

Phan Quý Phương 
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