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dự án Nâng cấp hạ tầng số ñáp ứng chương trình chuyển ñổi số 
ñến năm 2025 (giai ñoạn 2). 

50 

25-01-2022 Nghị quyết số 04/NQ-HðND về hỗ trợ vốn từ ngân sách tỉnh ñể 
thực hiện ñầu tư một số dự án trên ñịa bàn thành phố Huế. 

52 

25-01-2022 Nghị quyết số 05/NQ-HðND về Nhiệm vụ Quy hoạch phân khu 
xây dựng (tỷ lệ 1/2000) Trung tâm Bảo tồn tài nguyên thiên nhiên 
Việt Nam và cứu hộ ñộng, thực vật thuộc Bảo tàng thiên nhiên 
Việt Nam. 

54 

25-01-2022 Nghị quyết số 06/NQ-HðND về ñiều chỉnh Nhiệm vụ Quy 
hoạch phân khu xây dựng (tỷ lệ 1/2000) Khu du lịch sinh thái 
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VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT 

HỘI ðỒNG NHÂN DÂN TỈNH 
 

 
 

HỘI ðỒNG NHÂN DÂN  
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

 

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

 
Số: 01/2022/NQ-HðND Thừa Thiên Huế, ngày 25 tháng 01 năm 2022 

  

NGHỊ QUYẾT 
Ban hành quy ñịnh một số chính sách hỗ trợ ñầu tư trên ñịa bàn  

tỉnh Thừa Thiên Huế 

 

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

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

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

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

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

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

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

Căn cứ Luật ðầu tư ngày 17 tháng 6 năm 2020; 

Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 17 tháng 11 năm 2020; 

Căn cứ Luật Nhà ở ngày 25 tháng 11 năm 2014; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 31/2021/Nð-CP ngày 26 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ 
quy ñịnh chi tiết và hướng dẫn thi hành một số ñiều của Luật ðầu tư; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 68/2017/Nð-CP ngày 25 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ 
về quản lý, phát triển cụm công nghiệp; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 08/2022/Nð-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ 
quy ñịnh chi tiết thi hành một số ñiều của Luật Bảo vệ môi trường; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 49/2021/Nð-CP ngày 01 tháng 04 năm 2021 của Chính phủ 
sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Nghị ñịnh số 100/2015/Nð-CP ngày 20 tháng 10 
năm 2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội; 
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Xét Tờ trình số 635/TTr-UBND ngày 18 tháng 01 năm 2022 của Ủy ban nhân 
dân tỉnh về việc ñề nghị ban hành Nghị quyết quy ñịnh một số chính sách hỗ trợ ñầu tư 
trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế; Báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế - ngân sách; 
ý kiến thảo luận của các ñại biểu Hội ñồng nhân dân tại kỳ họp. 

QUYẾT NGHỊ: 

ðiều 1. Ban hành kèm theo Nghị quyết này Quy ñịnh một số chính sách hỗ trợ 
ñầu tư trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 

ðiều 2. ðiều khoản thi hành 

Nghị quyết này thay thế Nghị quyết số 01/2017/NQ-HðND ngày 31 tháng 3 
năm 2017 của Hội ñồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về Quy ñịnh một số chính 
sách ưu ñãi và hỗ trợ ñầu tư trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 

ðiều 3. Tổ chức thực hiện 

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

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

Nghị quyết này ñã ñược Hội ñồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế khóa VIII, 
Kỳ họp chuyên ñề lần thứ 3 thông qua ngày 25 tháng 01 năm 2022, có hiệu lực kể từ 
ngày 05 tháng 02 năm 2022./. 

  
 

 
CHỦ TỊCH 

 
 

Lê Trường Lưu 
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HỘI ðỒNG NHÂN DÂN 
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

 

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

 

QUY ðỊNH 
Một số chính sách hỗ trợ ñầu tư trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 

(Kèm theo Nghị quyết số 01/2022/NQ-HðND ngày 25 tháng 01 năm 2022 
 của Hội ñồng nhân dân tỉnh) 

 

Chương I 

QUY ðỊNH CHUNG 

ðiều 1. Phạm vi ñiều chỉnh và ñối tượng áp dụng 
1. Phạm vi ñiều chỉnh  
Nghị quyết này quy ñịnh chính sách hỗ trợ; trình tự, thủ tục thực hiện chính 

sách hỗ trợ ñầu tư trên ñịa bàn tỉnh Thừa thiên Huế. 
2. ðối tượng áp dụng 
a) Quy ñịnh này ñược áp dụng ñối với các dự án ñầu tư mới hoặc mở rộng 

thuộc ñối tượng ñược hưởng ưu ñãi ñầu tư theo quy ñịnh tại Khoản 2 ðiều 15 
Luật ðầu tư năm 2020 và ðiều 19 Nghị ñịnh số 31/2021/Nð-CP ngày 26 tháng 3 
năm 2021 của Chính phủ quy ñịnh chi tiết và hướng dẫn thi hành một số ñiều của 
Luật ðầu tư; 

b) Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan ñến việc thực hiện chính sách ưu 
ñãi và hỗ trợ ñầu tư trên ñịa bàn tỉnh theo Quy ñịnh này. 

3. Chính sách hỗ trợ ñầu tư quy ñịnh tại Nghị quyết này không áp dụng ñối với 
các dự án ñầu tư quy ñịnh tại Khoản 5 ðiều 15 Luật ðầu tư. 

ðiều 2. Nguyên tắc áp dụng 
1. Việc hỗ trợ ñầu tư theo các khoản 2,3,4,5,6,7,8 ðiều 4 quy ñịnh này ñược 

thực hiện sau khi dự án ñã hoàn thành và ñi vào hoạt ñộng theo ñúng nội dung, tiến 
ñộ ñược phê duyệt tại Quyết ñịnh chấp thuận chủ trương ñầu tư, Giấy chứng nhận 
ñăng ký ñầu tư và văn bản khác có giá trị tương ñương. 

2. Trường hợp dự án ñáp ứng ñiều kiện ñược hưởng cùng nội dung hỗ trợ ñầu tư 
tại nhiều quy ñịnh khác nhau của tỉnh thì ñược áp dụng mức hỗ trợ ñầu tư cao nhất. 

Chương II 
CÁC CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ ðẦU TƯ 

ðiều 3. Hỗ trợ các công trình kết cấu hạ tầng ngoài hàng rào 

1. Nhà nước ñầu tư xây dựng công trình giao thông, thoát nước kết nối từ 
ñịa ñiểm dự án ñến tuyến ñường, hệ thống thoát nước chính sẵn có bằng nguồn vốn 
ngân sách nhà nước theo Luật ðầu tư công phù hợp với quy hoạch ñược duyệt, 
quy mô ñầu tư ñáp ứng yêu cầu tối thiểu phục vụ dự án của nhà ñầu tư ñược cấp có 
thẩm quyền phê duyệt. 
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2. Công trình kết cấu hạ tầng ngoài hàng rào do nhà nước thực hiện ñầu tư xây dựng 
theo Kế hoạch ñầu tư công trung hạn phù hợp với quy ñịnh của Luật ðầu tư công. 
Ưu tiên cho hạ tầng khung khu kinh tế, hạ tầng ngoài hàng rào khu công nghiệp, 
khu công nghệ cao, khu công nghệ thông tin tập trung, cụm công nghiệp và làng 
nghề, các dự án ứng dụng công nghệ cao, các dự án ñầu tư khuyến khích xã hội hóa 
thuộc lĩnh vực giáo dục - ñào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường và 
giám ñịnh tư pháp, các dự án ñầu tư xây dựng nhà ở xã hội. 

ðiều 4. Hỗ trợ các công trình kết cấu hạ tầng trong hàng rào 

1. Hỗ trợ một phần vốn ñầu tư phát triển từ ngân sách nhà nước ñể xây dựng hệ 
thống kết cấu hạ tầng kỹ thuật theo quy hoạch trong khu kinh tế, khu công nghiệp, 
khu công nghệ cao, khu công nghệ thông tin tập trung, cụm công nghiệp (do tổ chức 
ñơn vị sự nghiệp nhà nước ñang quản lý và tổ chức ñầu tư xây dựng hạ tầng), khu 
nhà ở xã hội cụ thể như sau: 

a) Nhà nước tổ chức ñầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật dùng chung 
phù hợp quy hoạch trong khu kinh tế, khu công nghệ cao, khu công nghệ thông tin 
tập trung theo quy ñịnh Luật ðầu tư công.  

b) Nhà nước tổ chức ñầu tư xây dựng các trục ñường chính và các hệ thống hạ 
tầng kỹ thuật kèm theo phù hợp quy hoạch theo quy ñịnh của Luật ðầu tư công cho các 
khu công nghiệp thuộc ñịa bàn có ñiều kiện kinh tế - xã hội khó khăn. 

c) Nhà nước tổ chức ñầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật các cụm công 
nghiệp (do tổ chức ñơn vị sự nghiệp nhà nước ñang ñược giao nhiệm vụ quản lý và 
ñầu tư xây dựng hạ tầng) phù hợp quy hoạch theo quy ñịnh của Luật ðầu tư công.  

d) Nhà nước tổ chức ñầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật trong hàng rào 
dự án nhà ở xã hội chỉ ñể cho thuê phù hợp quy hoạch theo quy ñịnh của Luật ðầu tư công.  

2. Các dự án ñầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp tại ñịa bàn 
có ñiều kiện kinh tế - xã hội khó khăn hoặc ñịa bàn có ñiều kiện kinh tế - xã hội 
ñặc biệt khó khăn: 

a) Nhà ñầu tư ñược lựa chọn chính sách hỗ trợ như sau: Hỗ trợ 20% chi phí 
xây lắp và thiết bị hoặc 20 triệu ñồng/m3 công suất xử lý ngày ñêm cho dự án xử lý 
nước thải tập trung ñạt tiêu chuẩn cột A Quy chuẩn Việt Nam 40:2011/BTNMT ban 
hành kèm theo Thông tư 47/2011/TT-BTNMT ngày 28 tháng 12 năm 2011 của Bộ 
Tài nguyên và Môi trường quy ñịnh quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường 
nhưng tối ña không quá 20 tỷ ñồng cho một dự án.  

b) Nhà ñầu tư ñược lựa chọn chính sách hỗ trợ như sau: Hỗ trợ 30% chi phí 
xây lắp và thiết bị hoặc 30 triệu ñồng/m3 công suất xử lý ngày ñêm phần hệ thống xử 
lý nước hóa hơi hoặc tuần hoàn và không xả thải ra môi trường ñối với dự án xử lý 
nước thải tập trung áp dụng công nghệ xử lý nước thải tuần hoàn, không xả thải ra 
môi trường, nhưng tối ña không quá 50 tỷ ñồng cho một dự án.  
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3. Các dự án ñầu tư sản xuất có công trình xử lý nước thải sử dụng công nghệ 
tái sử dụng nguồn nước thải tuần hoàn và không xả nước thải ra môi trường:   

Nhà ñầu tư ñược lựa chọn chính sách hỗ trợ như sau: Hỗ trợ 30% chi phí xây 
lắp và thiết bị hoặc 30 triệu ñồng/m3 công suất xử lý ngày ñêm phần hệ thống xử lý 
nước hóa hơi hoặc tuần hoàn và không xả thải ra môi trường, nhưng tối ña không quá 
50 tỷ ñồng cho một dự án. 

4. Các dự án ñầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp (có nhà 
ñầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng): 

a) Các cụm công nghiệp ñược thành lập theo quy ñịnh ở ñịa bàn  có ñiều kiện 
kinh tế - xã hội ñặc biệt khó khăn (huyện Nam ðông và huyện A Lưới): Hỗ trợ 50% 
chi phí xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật (san lấp mặt bằng, giao thông, cấp thoát 
nước, hệ thống thu gom và xử lý nước thải, hệ thống ñiện); không quá tổng mức hỗ 
trợ theo ñịnh mức hỗ trợ 2 tỷ ñồng/ha và tối ña không quá 20 tỷ ñồng cho một dự án. 

b) Các cụm công nghiệp ñược thành lập theo quy ñịnh ở ñịa bàn có ñiều kiện 
kinh tế - xã hội khó khăn (thị xã Hương Trà, các huyện: Phong ðiền, Quảng ðiền, 
Phú Lộc, Phú Vang): Hỗ trợ 30% chi phí xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật (san lấp 
mặt bằng, giao thông, cấp thoát nước, hệ thống thu gom và xử lý nước thải, hệ thống 
ñiện); không quá tổng mức hỗ trợ theo ñịnh mức hỗ trợ 1 tỷ ñồng/ha và tối ña không 
quá 30 tỷ ñồng cho một dự án.  

5. Các dự án ñầu tư cải thiện môi trường: Sản xuất kinh doanh sản phẩm 
thân thiện môi trường thay thế sản phẩm nhựa sử dụng 1 lần, túi ni lông khó phân hủy; 
xử lý chất thải rắn sử dụng công nghệ hiện ñại, giảm thiểu tối ña tỷ lệ chôn lấp và có 
tỷ lệ chôn lấp tổng các loại chất thải sau xử lý nhỏ hơn 7%, không phát sinh nguồn 
ô nhiễm thứ cấp, có công suất xử lý từ 50 tấn/ngày ñêm trở lên ñược hỗ trợ 30% chi phí 
xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật (san lấp mặt bằng, ñường nội bộ; cấp thoát nước 
và hệ thống ñiện nội bộ ngoài nhà) và tổng mức hỗ trợ tối ña không quá 05 tỷ ñồng 
cho một dự án. 

6. Các dự án ñầu tư khuyến khích xã hội hóa thuộc lĩnh vực giáo dục - ñào tạo, 
dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường, giám ñịnh tư pháp ñược Hội ñồng 
nhân dân tỉnh thông qua danh mục dự án ñầu tư ñược hỗ trợ 30% chi phí xây dựng 
công trình hạ tầng kỹ thuật (san lấp mặt bằng, ñường nội bộ; cấp thoát nước, hệ thống 
ñiện nội bộ ngoài nhà) và tổng mức hỗ trợ tối ña không quá 05 tỷ ñồng cho một dự án. 

7. Các dự án ñầu tư dự án Nhà ở xã hội (ngoại trừ trường hợp chủ ñầu tư dự án 
ñầu tư xây dựng nhà ở thương mại, khu ñô thị thực hiện ñầu tư xây dựng nhà ở xã hội 
trên quỹ ñất 20% thuộc dự án ñầu tư xây dựng nhà ở thương mại, khu ñô thị ñó và 
dự án nhà ở xã hội chỉ ñể cho thuê) ñược Hội ñồng nhân dân tỉnh thông qua danh mục 
dự án ñầu tư ñược hỗ trợ 30% chi phí xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật (san lấp 
mặt bằng, ñường nội bộ; cấp thoát nước, hệ thống ñiện nội bộ ngoài nhà) và tổng mức 
hỗ trợ tối ña không quá 05 tỷ ñồng cho một dự án. 
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8. Các dự án ñầu tư thuộc danh mục ngành, nghề ưu ñãi ñầu tư ngoài các dự án 
tại khoản 2, 3, 4, 5, 6, 7 ðiều này có tổng vốn ñầu tư từ 800 tỷ ñồng trở lên ñược 
ngân sách tỉnh hỗ trợ 30% chi phí xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật (san lấp mặt 
bằng, ñường nội bộ, cấp thoát nước, hệ thống ñiện nội bộ ngoài nhà) và tổng mức 
hỗ trợ tối ña không quá 05 tỷ ñồng cho một dự án. 

ðiều 5. Hỗ trợ tiếp cận mặt bằng sản xuất, kinh doanh 
1. Ưu tiên Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh, Trung tâm phát triển 

quỹ ñất cấp huyện ñược ứng vốn Quỹ phát triển ñất tỉnh ñể thực hiện việc bồi thường, 
giải phóng mặt bằng và tạo quỹ ñất ở khu kinh tế, khu công nghiệp, khu công nghệ 
cao, khu công nghệ thông tin tập trung, cụm công nghiệp theo quy hoạch, kế hoạch 
sử dụng ñất ñã ñược cơ quan có thẩm quyền phê duyệt ñể ñấu giá quyền sử dụng ñất, 
giao ñất và cho thuê ñất theo quy ñịnh Luật ðất ñai. 

2. Nhà nước tổ chức rà phá bom mìn, vật nổ từ ngân sách nhà nước theo Luật 
ðầu tư công cho các dự án sau: 

a) Các dự án ñầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp, khu 
công nghệ thông tin tập trung, cụm công nghiệp. 

b) Các dự án ñầu tư sản xuất kinh doanh và dịch vụ tại các khu công nghiệp, 
khu công nghệ thông tin tập trung, cụm công nghiệp nhưng chưa có chủ ñầu tư 
xây dựng và kinh doanh hạ tầng. 

c) Dự án xây dựng nhà ở cho người lao ñộng khu công nghiệp, khu công nghệ 
thông tin tập trung, cụm công nghiệp. 

ðiều 6. Hỗ trợ phát triển thị trường 
1. Các nhà ñầu tư có dự án ñầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu công 

nghiệp, khu công nghệ cao, cụm công nghiệp, khu công nghệ thông tin tập trung ñược 
hỗ trợ chi phí ñi lại tham gia xúc tiến ñầu tư ở nước ngoài theo kế hoạch xúc tiến ñầu tư 
hàng năm của tỉnh, cụ thể như sau: 

- Không quá 50 triệu ñồng/lượt/doanh nghiệp. 
- Mỗi doanh nghiệp không quá 01 lượt/năm và 04 lượt trong suốt quá trình 

hoạt ñộng tại tỉnh Thừa Thiên Huế. 
2. Nguồn hỗ trợ ñược cấp từ nguồn sự nghiệp xúc tiến ñầu tư hàng năm của 

Tỉnh cho các ñơn vị sự nghiệp nhà nước ñược giao nhiệm vụ tổ chức xúc tiến ñầu tư 
ở nước ngoài chi trả theo quy ñịnh. 

Chương III 
NGUỒN VỐN, ðIỀU KIỆN, HÌNH THỨC  

VÀ TRÌNH TỰ, THỦ TỤC HỖ TRỢ SAU ðẦU TƯ 
 

ðiều 7. Nguồn vốn hỗ trợ 
1. Các chính sách hỗ trợ ñầu tư tại ðiều 3; Khoản 1 ðiều 4; Khoản 2 ðiều 5 

quy ñịnh này sử dụng vốn ngân sách Trung ương, ngân sách tỉnh chi ñầu tư phát triển 
và thực hiện theo Luật ðầu tư công. 
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2. Các chính sách hỗ trợ ñầu tư sau ñầu tư tại Khoản 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ðiều 4 
quy ñịnh này sử dụng nguồn vốn ngân sách tỉnh chi ñầu tư phát triển hỗ trợ chính 
sách theo dự toán chi hàng năm phù hợp quy ñịnh pháp luật về ngân sách nhà nước. 

3. Chính sách hỗ trợ phát triển thị trường tại ðiều 6 quy ñịnh này sử dụng vốn 
ngân sách tỉnh từ nguồn vốn sự nghiệp chi thường xuyên cho các ñơn vị sự nghiệp 
nhà nước ñược giao nhiệm vụ tổ chức xúc tiến ñầu tư ở nước ngoài. 

ðiều 8. ðiều kiện hỗ trợ  
1. Dự án ñầu tư ñược nhà ñầu tư hoàn thành sau thời ñiểm có hiệu lực của 

Nghị quyết này, ñưa vào sử dụng theo ñúng quy ñịnh của pháp luật, ñúng nội dung và 
tiến ñộ ñã cam kết.  

2. Trường hợp dự án có lý do chính ñáng về việc triển khai chậm tiến ñộ ñã 
cam kết, nhà ñầu tư phải báo cáo giải trình, cam kết lại tiến ñộ thực hiện với Ủy ban 
nhân dân tỉnh ñể ñược xem xét việc gia hạn tiến ñộ theo quy ñịnh Luật ðầu tư. 

3. Nhà ñầu tư thực hiện theo ñúng trách nhiệm của nhà ñầu tư tại ðiều 12 quy 
ñịnh này. 

ðiều 9. Hình thức hỗ trợ 
1. Hỗ trợ 1 lần cho một dự án, trường hợp dự án phân chia thành nhiều giai 

ñoạn ñầu tư hoàn thành ñưa vào sử dụng ñược cấp có thẩm quyền cho phép thì ñược 
hỗ trợ theo từng giai ñoạn hoàn thành, tổng mức hỗ trợ cho tất cả giai ñoạn ñầu tư 
ñảm bảo theo ñịnh mức trong quy ñịnh này. 

2. Ngân sách nhà nước thực hiện hỗ trợ sau ñầu tư khi dự án ñầu tư hoàn thành 
và nghiệm thu ñưa vào sử dụng, sản xuất và kinh doanh, ñáp ứng ñiều kiện tại ðiều 8 
quy ñịnh này. 

 ðiều 10. Trình tự và thủ tục thực hiện hỗ trợ  

1. Hồ sơ ñề nghị hỗ trợ  

- Bản ñề nghị hỗ trợ (theo mẫu số 1 Phụ lục kèm theo);  

- Bản sao Giấy chứng nhận ñăng ký Doanh nghiệp/Hợp tác xã/Hộ kinh doanh 
cá thể;  

- Bản sao quyết ñịnh chấp thuận chủ trương ñầu tư ñồng thời chấp thuận nhà 
ñầu tư; quyết ñịnh chấp thuận chủ trương ñầu tư; quyết ñịnh chấp thuận nhà ñầu tư 
(nếu có); giấy chứng nhận ñăng ký ñầu tư (nếu có) của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;  

- Dự án ñầu tư do nhà ñầu tư lập; 

- Hồ sơ thiết kế, dự toán ñược nhà ñầu tư phê duyệt; 

- Hồ sơ hoàn thành dự án, gồm: Báo cáo quyết toán hoàn thành dự án ñầu tư; 
Bản vẽ hoàn công, dự toán hoàn thành;  

- Bản sao các văn bản về ñiều kiện sản xuất, kinh doanh theo quy ñịnh hiện 
hành (nếu có);  

- Chứng từ, hóa ñơn tài chính hợp pháp. 
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2. Trình tự, thủ tục thực hiện hỗ trợ 

Nhà ñầu tư gửi hồ sơ theo quy ñịnh tại Khoản 1 ðiều này ñến cơ quan tiếp 
nhận và giải quyết hồ sơ ñể ñề nghị hỗ trợ. 

Trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ, cơ quan tiếp 
nhận và giải quyết hồ sơ tiến hành tổ chức lập biên bản kiểm tra ñủ ñiều kiện hỗ trợ 
(theo mẫu số 4 phụ lục kèm theo), phối hợp với các sở chuyên ngành xây dựng và các 
cơ quan có liên quan thẩm ñịnh hồ sơ ñề nghị hỗ trợ (theo mẫu số 2 phụ lục kèm 
theo) trình cơ quan có thẩm quyền xem xét Quyết ñịnh hỗ trợ. 

Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày hoàn thành việc thẩm ñịnh hồ sơ ñề 
nghị hỗ trợ, cơ quan có thẩm quyền quyết ñịnh ban hành Quyết ñịnh hỗ trợ (theo mẫu 
số 3 phụ lục kèm theo). Trường hợp hồ sơ không ñảm bảo ñiều kiện hỗ trợ thì ban 
hành văn bản từ chối và nêu rõ lý do. 

3. Thủ tục cấp phát kinh phí hỗ trợ 

Khi nhà ñầu tư ñược cơ quan có thẩm quyền phê duyệt quyết ñịnh hỗ trợ ñầu tư 
và quyết ñịnh phân bổ vốn theo quy ñịnh về phân cấp ngân sách, sở Tài chính chuyển 
kinh phí hỗ trợ trực tiếp cho nhà ñầu tư theo nội dung hỗ trợ ñã phê duyệt. 

Chương III 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

ðiều 11. Trách nhiệm của các cơ quan nhà nước 

1. Ủy ban nhân dân tỉnh thống nhất quản lý nhà nước về hỗ trợ ñầu tư; chỉ ñạo 
các cơ quan, ñơn vị, Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh, Hội Doanh nhân trẻ tăng cường 
tuyên truyền, phổ biến Nghị quyết này ñến các ñối tượng thụ hưởng. ðịnh kỳ 06 tháng 
báo cáo Thường trực Hội ñồng nhân dân tỉnh kết quả thực hiện Quy ñịnh này. 

2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh quy ñịnh cụ thể trách nhiệm, quyền hạn của cơ quan 
có thẩm quyền giải quyết thủ tục hành chính trong việc tiếp nhận hồ sơ, thẩm ñịnh, 
phê duyệt, tổ chức thực hiện, giám sát kết quả thực hiện nội dung hỗ trợ theo quy 
ñịnh này và phù hợp với các quy ñịnh hiện hành về kiểm soát thủ tục hành chính. 

3. Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ ñạo các sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân cấp 
huyện trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn ñược phân công tổ chức triển khai thực 
hiện Quy ñịnh. 

4. Các sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân cấp huyện chịu trách nhiệm trước 
Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện nhiệm vụ ñược phân công thực hiện. 

ðiều 12. Trách nhiệm của nhà ñầu tư 

1. Cung cấp thông tin về tình hình thực hiện dự án, nội dung ñề nghị hỗ trợ kịp 
thời, ñầy ñủ, chính xác theo yêu cầu của Sở Kế hoạch và ðầu tư và chịu trách nhiệm 
trước pháp luật về thông tin, tài liệu ñã cung cấp. 

2. Tuân thủ quy ñịnh của pháp luật; thực hiện các nghĩa vụ ñối với Nhà nước. 
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3. Thực hiện dự án ñầu tư theo ñúng quy mô và tiến ñộ ñã cam kết, ñược Ủy ban 
nhân dân tỉnh chấp thuận hoặc ñã ñược gia hạn theo quy ñịnh của Luật ðầu tư. 

ðiều 13. ðiều khoản chuyển tiếp 

1. Các dự án ñầu tư ñã ñược hỗ trợ ñầu tư theo các chính sách trước ñây của 
tỉnh thì nhà ñầu tư tiếp tục ñược hưởng cho phần hỗ trợ còn lại (nếu có) theo chính 
sách trước ñây của tỉnh. 

2. Các dự án hoàn thành sau thời ñiểm Nghị quyết này có hiệu lực, ñủ ñiều 
kiện ñược hỗ trợ ñầu tư nhưng chưa ñược hưởng chính sách hỗ trợ ñầu tư theo các 
chính sách trước ñây của tỉnh thì nhà ñầu tư ñược áp dụng theo quy ñịnh tại 
Nghị quyết này./. 
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PHỤ LỤC  

CÁC MẪU VĂN BẢN SỬ DỤNG  

(Kèm theo Nghị quyết số 01/2022/NQ-HðND, ngày 25 tháng 01 năm 2022  
của Hội ñồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế) 

 

Mẫu số 01 ðề nghị hỗ trợ ñầu tư 

Mẫu số 02 Tờ trình thẩm ñịnh hỗ trợ ñầu tư  

Mẫu số 03 Quyết ñịnh hỗ trợ ñầu tư 

Mẫu số 04 Biên bản kiểm tra ñủ ñiều kiện hỗ trợ 
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Mẫu số 1 

 
<TÊN NHÀ ðẦU TƯ> 

 
      Số:              

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

 
……, Ngày…….   Tháng…… năm …… 

 

ðỀ NGHỊ HỖ TRỢ ðẦU TƯ  

 

 Kính gửi:  

- UBND tỉnh Thừa Thiên Huế; 

- Sở Kế hoạch và ðầu tư tỉnh Thừa Thiên Huế; 

 

  

(Tên nhà ñầu tư).................................................................. ;  

Loại hình tổ chức: .............................................................; 

Ngành nghề kinhdoanh:....................... ...........................................................; 

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

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

Giấy chứng nhận ñăng ký doanh nghiệp/Giấy chứng nhận ñăng ký hoạt ñộng/Giấy 
phép kinh doanh/Giấy chứng nhận ñầu tư số ..….. do ………….. cấp ngày …. tháng 
….. năm …… 

I. ðĂNG KÝ THỰC HIỆN DỰ ÁN VỚI NỘI DUNG SAU: 

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

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

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

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

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

6. Diện tích ñất dự kiến sử dụng: ...................................................................... ; 
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7. Số lao ñộng Dự án sử dụng bình quân trong năm: ....................................... ; 

8. Tiến ñộ thực hiện Dự án theo cam kết: .........................................................; 

II. KIẾN NGHỊ HƯỞNG HỖ TRỢ ðẦU TƯ (theo Nghị Quyết số 
…./2022/HðND-NQ   ngày ... tháng ... năm 2022 của Hội ñồng nhân dân tỉnh Thừa 
Thiên Huế ): 

1. Căn cứ hỗ trợ 

2. Sự phù hợp với các ñiều kiện hỗ trợ 

3. Các khoản kiến nghị hưởng hỗ trợ ñầu tư: 

TT Nội dung 

ðơn vị  

tính 
Khối 
lượng 

hạng mục 

Tổng giá trị 
hạng mục 
công trình 
(tr.ñồng) 

Giá trị ñề nghị 
hỗ trợ 

(tr.ñồng) 
Ghi chú 

1           

2           

3           

       

III. CÁCH TÍNH CÁC KHOẢN KIẾN NGHỊ HƯỞNG HỖ TRỢ ðẦU TƯ: 

......................................................................................................................................... 

IV. NHÀ ðẦU TƯ CAM KẾT: Nội dung hồ sơ ñầu tư 

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

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

  

 
Nơi nhận: 

....., ngày … tháng … năm …. 
Chức danh người ñại diện nhà ñầu tư 

(Ký tên, ñóng dấu) 

Hồ sơ kèm theo:.... 
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Mẫu số 2 

UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 
<Tên cơ quan có thẩm quyền> 

      Số:              

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

 
……, Ngày…….   tháng…… năm …… 

 

TỜ TRÌNH 

Về việc thẩm ñịnh hỗ trợ ñầu tư dự án …… 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế. 

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

Căn cứ Luật ðầu tư ngày 17 tháng 6 năm 2020; 

Căn cứ Nghị quyết số    /2022/NQ-HðND ngày   tháng  năm 2022 của Hội 
ñồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về quy ñịnh một số chính sách hỗ trợ ñầu tư trên 
ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế; 

Căn cứ bản ñề nghị hỗ trợ số... ngày... tháng… năm…… của doanh nghiệp…. 
(tên doanh nghiệp) ñề nghị hỗ trợ ñầu tư dự án ….(Tên dự án) và hồ sơ dự án kèm theo;  

<Tên cơ quan có thẩm quyền> báo cáo kết quả thẩm ñịnh hỗ trợ ñầu tư sử dụng 
vốn ngân sách nhà nước hỗ trợ ñối với nhà ñầu tư…. ( tên nhà ñầu tư)ñầu tư vào 
Dự án....(Tên dự án) theo quy ñịnh tại Nghị quyết số ..../2022/NQ-HðND ngày  … 
tháng … năm 2022 của Hội ñồng Nhân dân tỉnh về quy ñịnh một số chính sách ưu ñãi 
và hỗ trợ ñầu tư trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế như sau: 

I. HỒ SƠ TÀI LIỆU THẨM ðỊNH 

1. Bản ñề nghị số ........................................................................................  

2. Báo cáo dự án ñầu tư ...............................................................................  

3. Biên bản kiểm tra thực tế:  

4. Ý kiến của các cơ quan liên quan: ................................................................  

5. Thẩm ñịnh dự toán của cơ quan có thẩm quyền : 

6. Các tài liệu liên quan khác (nếu có). 
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II. THÔNG TIN DỰ ÁN 

1. Tên dự án: .......................................................................................................  

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

3. Mục tiêu và quy mô dự án: (Mục tiêu sản phẩm ñầu ra của dự án, số lượng lao ñộng 
dự kiến, các hạng mục ñầu tư và diện tích ñất sử dụng ….) 

4. Cấp quyết ñịnh chủ trương ñầu tư dự án: (theo quy ñịnh của Luật ñầu tư) 

5. Cấp quyết ñịnh ñầu tư dự án: (Tên nhà ñầu tư) 

6. ðịa ñiểm thực hiện dự án: ............................................................................  

7. Tổng mức ñầu tư dự án: …….(Trong ñó làm rõ nguồn vốn ñầu tư và mức vốn cụ thể 
theo từng nguồn vốn doanh nghiệp huy ñộng) 

8. Dự kiến mức vốn ñề nghị Nhà nước hỗ trợ: .....................................................  

9. Thời gian thực hiện: .........................................................................................  

10. Các thông tin khác (nếu có): .........................................................................  

III. TỔNG HỢP Ý KIẾN CỦA CÁC ðƠN VỊ PHỐI HỢP 

Tổng hợp ý kiến của các cơ quan phối hợp 

IV. Ý KIẾN THẨM TRA, THẨM ðỊNH  CỦA CƠ QUAN CHỦ TRÌ 

1. Nội dung Hỗ trợ ñầu tư: 

- ðiều kiện ñáp ứng: ..............................................................................................  

- Quy mô hạng mục hỗ trợ : 

- Mức hỗ trợ: ..........................................................................................................  

- Thời gian hỗ trợ: .................................................................................................  

2. Nội dung thẩm ñịnh hỗ trợ vốn ñầu tư: 

a) Về ðáp ứng ñiều kiện hỗ trợ vốn ñầu tư (ý kiến thẩm ñịnh làm rõ sự phù hợp của 
dự án ñối với nguồn vốn ñầu tư, có ñúng mục ñích, ñối tượng ñược hỗ trợ ñầu tư hay không; 
dự án thuộc ngành, lĩnh vực, ñối tượng chính sách ñủ ñiều kiện ñược bố trí vốn); 
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b) Về nhu cầu vốn (ý kiến thẩm ñịnh cần làm rõ khả năng bố trí vốn cho dự án); 

c) Mức vốn ñề nghị hỗ trợ ñầu tư cho dự án ….. (tổng vốn hỗ trợ và thời gian bố trí vốn) 

d) Hồ sơ dự án: ðánh giá sự phù hợp của hồ sơ kèm theo 

3. Ý kiến khác: ......................................................................................................  

4. Yêu cầu ñối với nhà ñầu tư. 

V. KẾT LUẬN 

Trên ñây là ý kiến thẩm ñịnh hỗ trợ ñầu tư ñối với doanh nghiệp………… thực hiện 
Dự án…………………………, kính trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết ñịnh./. 

  
Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Cơ quan tham gia thẩm tra; 
- Các cơ quan liên quan khác; 
- Lưu: …… 

TM. <TÊN CƠ QUAN CÓ THẨM QUYỀN> 

GIÁM ðỐC 
(Ký, ghi rõ họ tên và ñóng dấu) 
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Mẫu số 3 

ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

 

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

 

Số: ……/Qð-UBND ………….., ngày … tháng … năm ….. 

QUYẾT ðỊNH 

Về việc hỗ trợ ñầu tư cho dự án ……… 

 

 ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

 

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

Căn cứ Luật ñầu tư ngày 17 tháng 6 năm 2020; 

Căn cứ Nghị quyết số … /2022/NQ-HðND ngày  tháng  năm 2022 của Hội ñồng 
nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành quy ñịnh một số chính sách hỗ trợ ñầu tư 
trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế; 

Căn cứ Quyết ñịnh số      /2022/Qð-UBND ngày   tháng    năm 2022 của 
UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về một số quy ñịnh thực hiện chính sách hỗ trợ ñầu tư 
trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế; 

Xét ñề nghị hỗ trợ ñầu tư của (tên doanh nghiệp); 

Xét Tờ trìnhsố ……… ngày   tháng    năm của<cơ quan có thẩm quyền>  về 
việc….. 

QUYẾT ðỊNH: 

ðiều 1. Hỗ trợ ñầu tư cho: 

(Tên nhà ñầu tư) …………………………………………… 

Loại hình tổ chức: …………………………………………. . .  .………. 

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

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

Giấy chứng nhận ðăng ký doanh nghiệp/Giấy chứng nhận ñăng ký hoạt ñộng/Giấy 
phép kinh doanh/Giấy chứng nhận ñầu tư số ……….. do ………………………. cấp 
ngày …………… tháng ……… năm ………….. 

Khi thực hiện dự án ñầu tư: 

- Tên Dự án: ………………………………………………… . . . . . . . . . .  . … 
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- Lĩnh vực ñầu tư: ……………………………………………. . . . . .………… 

- ðịa ñiểm thực hiện: .…………………………………… . . . .……………… 

- Mục tiêu và quy mô của Dự án ……………………………………………… 

- Tổng số vốn ñầu tư của Dự án: …………………………………… . . . . . .… 

- Diện tích ñất dự kiến sử dụng: ……………………………… . . . . . . . . . .…. 

- Thời hạn hoạt ñộng của Dự án: ………………………………… . . ………… 

ðiều 2. Hỗ trợ từ ngân sách nhà nước các khoản hỗ trợ sau: 

(Chỉ ghi các hỗ trợ ñầu tư ñược hưởng) 

TT 
Nội dung/hạng 
mục công trình 

Quy mô công 
trình 

Mức vốn hỗ trợ 
Thời gian dự kiến 

hỗ trợ (năm) 
Ghi chú 

1         

2         

…         

          

   Tổng cộng:       

 

ðiều 3. Quyết ñịnh này có hiệu lực kể từ ngày ký 

ðiều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Sở Kế hoạch và ðầu tư, Tài chính, Xây dựng, 
Tài nguyên và Môi trường, Kho bạc Nhà nước tỉnh,Giám ñốc các Sở, ngành…, Nhà 
ñầu tư (tên doanh nghiệp), các cơ quan ñơn vị, các tổ chức và cá nhân có liên quan 
chịu trách nhiệm thi hành Quyết ñịnh này. 

ðiều 5. Quyết ñịnh hỗ trợ ñầu tư này ñược cấp cho doanh nghiệp 02 bản chính, các 
cơ quan liên quan mỗi cơ quan giữ 01 bản./. 

 Nơi nhận: 

- Như ðiều 3; 

-….. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 

CHỦ TỊCH 
(ký tên, ñóng dấu) 
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Mẫu số 4 

UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 
HỘI ðỒNG KIỂM TRA 

 
       Số:              

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

 
……, Ngày…….   tháng…… năm …… 

 

BIÊN BẢN KIỂM TRA ðỦ ðIỀU KIỆN HỖ TRỢ ðẦU TƯ  

1. Dự án (hạng mục công trình): ..........................................................................  

2. ðịa ñiểm xây dựng: ..........................................................................................  

3. Thành phần tham gia Kiểm tra: 

a) Phía Hội ñồng  kiểm tra (Ghi rõ họ tên, chức vụ, cơ quan tham gia) 

b) Phía nhà ñầu tư: (Tên nhà ñầu tư) 

Người ñại diện theo pháp luật và người phụ trách ñầu tư dự án, hạng mục dự án: 

c) Nhà thầu thực hiện 

Người ñại diện theo pháp luật của nhà thầu và cán bộ phụ trách thi công dự án, hạng 
mục dự án: 

4. Thời gian tiến hành kiểm tra: 

Bắt ñầu: …… ngày ….. tháng …. năm … 

Kết thúc: …… ngày ….. tháng …. năm … 

Tại:...............................................................................................................  

5. ðánh giá dự án, hạng mục dự án: 

a) Tài liệu làm căn cứ ñể kiểm tra: 

........................................................................................................................   

b) Quy mô, chất lượng dự án, hạng mục dự án; 

c) Các ý kiến khác nếu có 

6. Kết luận: 
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- Hội ñồng xác ñịnh nhà ñầu tư ñã hoàn thành công trình, hạng mục……………… 
ñáp ứng ñủ ñiều kiện/hoặc không ñủ ñiều kiện  và ñược hỗ trợ từ ngân sách nhà 
nước/hoặc không ñược hỗ trợ. 

- Yêu cầu sửa chữa, hoàn thiện bổ sung và các ý kiến khác (nếu có). 

Các bên trực tiếp kiểm tra thống nhất về nội dung kiểm tra và ñồng ký xác nhận./. 

  

Nơi nhận: 
- Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (ñể báo cáo); 
- Các Sở: TC, KH&ðT,…; 
- Kho bạc Nhà nước cấp tỉnh; 
- <Tên nhà ñầu tư nhận hỗ trợ>; 
- <Tên Nhà thầu thi công>; 
- Thành viên Hội ñồng kiểm tra; 
- Các cơ quan liên quan khác; 
- Lưu: … 

HỘI ðỒNG KIỂM TRA 
(Thành viên Hội ñồng ký, ghi rõ họ tên và 

ñóng dấu của cơ quan có thẩm quyền chủ trì 
kiểm tra) 

 
 
 
 

<TÊN NHÀ ðẦU TƯ> 

(Ký, ghi rõ họ tên và ñóng dấu) 
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HỘI ðỒNG NHÂN DÂN 
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

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

Số: 02/2022/NQ-HðND              Thừa Thiên Huế, ngày 25 tháng 01 năm 2022 
              

NGHỊ QUYẾT 
Quy ñịnh một số chính sách hỗ trợ di dời các cơ sở công nghiệp, 

 tiểu thủ công nghiệp vào cụm công nghiệp trên ñịa bàn tỉnh 
 Thừa Thiên Huế ñến năm 2025 

 
HỘI ðỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

KHÓA VIII, KỲ HỌP CHUYÊN ðỀ LẦN THỨ 3 
 

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

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

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

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

Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 23 tháng 6 năm 2014; 

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

Căn cứ Luật ðầu tư ngày 17 tháng 6 năm 2020; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 68/2017/Nð-CP ngày 25 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ 
về quản lý, phát triển cụm công nghiệp; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 66/2020/Nð-CP ngày 11 tháng 6 năm 2020 của Chính phủ 
sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Nghị ñịnh số 68/2017/Nð-CP ngày 25 tháng 5 năm 2017 
của Chính phủ về quản lý, phát triển cụm công nghiệp; 

Xét Tờ trình số 275/TTr-UBND ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Ủy ban 
nhân dân tỉnh ñề nghị ban hành Nghị quyết của Hội ñồng nhân dân tỉnh Quy ñịnh 
một số chính sách hỗ trợ di dời các các cơ sở công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp vào 
cụm công nghiệp trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế ñến năm 2025; Báo cáo thẩm tra 
của Ban kinh tế - ngân sách Hội ñồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận của ñại biểu 
Hội ñồng nhân dân tại kỳ họp. 

QUYẾT NGHỊ: 

ðiều 1. Ban hành kèm theo Nghị quyết này Quy ñịnh một số chính sách hỗ trợ 
di dời các cơ sở công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp vào cụm công nghiệp trên ñịa bàn 
tỉnh Thừa Thiên Huế ñến năm 2025. 

ðiều 2. Tổ chức thực hiện 

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

Nghị quyết này ñã ñược Hội ñồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế khóa VIII, 
Kỳ họp chuyên ñề lần thứ 3 thông qua ngày 25 tháng 01 năm 2022, có hiệu lực kể từ 
ngày 05 tháng 02 năm 2022./. 

 
  
 CHỦ TỊCH 

 

Lê Trường Lưu 
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HỘI ðỒNG NHÂN DÂN 
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

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

 

QUY ðỊNH 
Một số chính sách hỗ trợ di dời các cơ sở công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp vào 

cụm công nghiệp trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế ñến năm 2025 
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 02/2022/NQ-HðND ngày 25 tháng 01 năm 2022 

của Hội ñồng nhân dân tỉnh) 

 

1. Phạm vi ñiều chỉnh, ñối tượng áp dụng 
a) Phạm vi ñiều chỉnh 
Chính sách này ñược áp dụng cho việc di dời các cơ sở công nghiệp, tiểu thủ công 

nghiệp gây ô nhiễm môi trường, có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường, phải di dời theo 
quy hoạch vào các cụm công nghiệp (bao gồm cả Khu xí nghiệp tiểu thủ công nghiệp 
thuộc Cụm tiểu thủ công nghiệp và làng nghề theo Quy hoạch chi tiết xây dựng khu 
công nghiệp La Sơn tại Quyết ñịnh số 525/Qð-UBND ngày 30 tháng 3 năm 2012 của 
Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy hoạch chi tiết xây dựng (tỷ lệ 1/2.000) Khu công nghiệp 
La Sơn, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế, và Quyết ñịnh số 669/Qð-UBND 
ngày 12 tháng 3 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ñiều chỉnh (cục bộ) 
Quy hoạch chi tiết xây dựng (tỷ lệ 1/2.000) Khu công nghiệp La Sơn, huyện Phú Lộc, 
tỉnh Thừa Thiên Huế. 

b) ðối tượng áp dụng 
- Các cơ sở công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp bao gồm: Doanh nghiệp, hợp tác xã, 

tổ hợp tác, hộ kinh doanh ñang hoạt ñộng theo quy ñịnh của pháp luật trước ngày 
Nghị quyết này có hiệu lực, hiện ñang sử dụng ñất ở, ñất vườn hoặc thuê lại ñất, nhà 
xưởng ñể hoạt ñộng (trừ trường hợp lấn chiếm) ñăng ký di dời. 

- Các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác liên quan ñến việc thực hiện các chính sách 
theo Nghị quyết này. 

2. Nguyên tắc di dời, hỗ trợ 
a) Cơ sở phải di dời toàn bộ hoạt ñộng sản xuất ra khỏi các khu dân cư, ñô thị. 
b) Việc sử dụng diện tích ñất tại vị trí ñã di dời của các cơ sở phải di dời thực 

hiện theo quy hoạch xây dựng của ñịa phương, quy ñịnh của pháp luật về ñất ñai và 
bảo vệ môi trường. 

c) Ngoài các chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết này, cơ sở công nghiệp, tiểu thủ 
công nghiệp ñược hưởng các chính sách hỗ trợ khác theo quy ñịnh của pháp luật 
hiện hành. Trong trường hợp có sự trùng lặp về nội dung chính sách hỗ trợ từ các 
chính sách khác nhau thì cơ sở sản xuất ñược lựa chọn áp dụng một chính sách hỗ trợ 
có lợi nhất và chỉ ñược hỗ trợ một lần cho một nội dung chính sách. 

3. Hỗ trợ chi phí di dời 
a) Nội dung hỗ trợ: Hỗ trợ chi phí di dời (tháo dỡ và vận chuyển nhà xưởng, 

thiết bị). 
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b) Thời gian hỗ trợ: Hỗ trợ một lần cho việc di dời. 
c) ðiều kiện, ñịnh mức, hình thức và thời hạn giải ngân kinh phí hỗ trợ:  
- ðiều kiện hỗ trợ: Việc hỗ trợ phải ñảm bảo tuân thủ phạm vi ñiều chỉnh, ñối 

tượng áp dụng và nguyên tắc di dời, hỗ trợ quy ñịnh tại Nghị quyết này. Việc hỗ trợ 
di dời quy ñịnh tại khoản này không áp dụng ñối với cơ sở công nghiệp, tiểu thủ công 
nghiệp ñã ký hợp ñồng di dời trước ngày Nghị quyết này có hiệu lực.  

- ðịnh mức hỗ trợ: Hỗ trợ 50% chi phí di dời nhưng tối ña không quá 150 triệu 
ñồng/cơ sở.  

- Hình thức hỗ trợ: Chuyển trực tiếp cho ñơn vị ký hợp ñồng tháo dỡ và vận 
chuyển nhà xưởng, thiết bị. Trường hợp cơ sở công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp ñã 
trả tiền cho ñơn vị ký hợp ñồng tháo dỡ và vận chuyển nhà xưởng, thiết bị thì chuyển 
trực tiếp cho cơ sở công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp. 

- Thời hạn giải ngân kinh phí hỗ trợ: Khi cơ sở công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp 
ñược cơ quan có thẩm quyền phê duyệt quyết ñịnh hỗ trợ và cơ sở công nghiệp, tiểu 
thủ công nghiệp ñã hoàn thành việc di dời.  

d) Hồ sơ ñề nghị hỗ trợ:  
- ðơn ñề nghị hỗ trợ di dời (mẫu số 01 Phụ lục kèm theo);  
- Giấy chứng nhận ñăng ký doanh nghiệp của cơ sở công nghiệp, tiểu thủ công 

nghiệp ñề nghị hỗ trợ (bản sao);  
- Hợp ñồng di dời (bản sao);  
- Hợp ñồng thuê mặt bằng (bản sao);  
- Giấy chứng nhận ñăng ký doanh nghiệp của ñơn vị kinh doanh hạ tầng (bản sao);  
- Dự toán chi phí di dời ñược thẩm ñịnh theo quy ñịnh. 
4. Hỗ trợ ñầu tư nhà xưởng mới 
a) Nội dung hỗ trợ: Hỗ trợ chi phí thực tế ñầu tư xây dựng nhà xưởng, nhà kho 

chuyên dùng (không bao gồm máy móc, thiết bị) tại ñịa ñiểm mới. 
b) Thời gian hỗ trợ: Hỗ trợ một lần cho việc ñầu tư nhà xưởng mới. 
c) ðiều kiện, ñịnh mức, hình thức và thời hạn giải ngân kinh phí hỗ trợ:  
- ðiều kiện hỗ trợ: Việc hỗ trợ phải ñảm bảo tuân thủ phạm vi ñiều chỉnh, 

ñối tượng áp dụng và nguyên tắc di dời, hỗ trợ quy ñịnh tại Nghị quyết này.  
- ðịnh mức hỗ trợ: Hỗ trợ 30% chi phí thực tế ñầu tư xây dựng nhà xưởng, nhà 

kho chuyên dùng (không bao gồm máy móc, thiết bị) tại ñịa ñiểm mới theo dự toán 
ñược thẩm ñịnh theo quy ñịnh nhưng tối ña không quá 300 triệu ñồng/cơ sở ñối với 
hỗ trợ ñầu tư nhà xưởng mới. 

- Hình thức hỗ trợ: Chuyển trực tiếp cho cơ sở công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp 
ñầu tư nhà xưởng mới. 

- Thời hạn giải ngân kinh phí hỗ trợ: Khi cơ sở công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp 
ñược cơ quan có thẩm quyền phê duyệt quyết ñịnh hỗ trợ, và cơ sở công nghiệp, tiểu 
thủ công nghiệp ñã hoàn thành việc di dời, xây dựng và ñưa công trình vào hoạt ñộng 
sản xuất, kinh doanh. 



26 CÔNG BÁO/Số 06+07/Ngày 03-02-2022

d) Hồ sơ ñề nghị hỗ trợ:  
- ðơn ñề nghị hỗ trợ ñầu tư nhà xưởng mới (mẫu số 02 Phụ lục kèm theo);  
- Giấy chứng nhận ñăng ký doanh nghiệp của cơ sở công nghiệp, tiểu thủ công 

nghiệp ñề nghị hỗ trợ (bản sao);  
- Dự toán xây dựng nhà xưởng ñược thẩm ñịnh theo quy ñịnh; Hợp ñồng thuê 

mặt bằng (bản sao);  
- Giấy chứng nhận ñăng ký doanh nghiệp của ñơn vị kinh doanh hạ tầng (bản sao);  
- Hợp ñồng di dời (bản sao). 
5. Hỗ trợ thuê mặt bằng 
a) Nội dung hỗ trợ: Hỗ trợ giá thuê mặt bằng cho cơ sở công nghiệp, tiểu thủ 

công nghiệp ñể thực hiện hoạt ñộng ñầu tư sản xuất, kinh doanh tại các cụm công nghiệp.  
b) Thời gian hỗ trợ: Kể từ ngày cơ sở công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp ký hợp ñồng 

thuê mặt bằng lần ñầu với ñơn vị kinh doanh hạ tầng, tối ña không quá 05 năm. 
c) ðiều kiện, ñịnh mức, hình thức và thời hạn giải ngân kinh phí hỗ trợ:  
- ðiều kiện hỗ trợ: Việc hỗ trợ mặt bằng quy ñịnh tại Khoản này không áp dụng 

ñối với cơ sở công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp ñã ký hợp ñồng thuê mặt bằng lần 
ñầu với ñơn vị kinh doanh hạ tầng trước ngày Nghị quyết này có hiệu lực. Việc hỗ trợ 
phải ñảm bảo tuân thủ phạm vi ñiều chỉnh, ñối tượng áp dụng và nguyên tắc di dời, 
hỗ trợ quy ñịnh tại Nghị quyết này. 

- ðịnh mức hỗ trợ: Hỗ trợ 30% giá thuê mặt bằng (bao gồm tiền thuê lại ñất và 
phí hạ tầng) ñể thực hiện hoạt ñộng ñầu tư sản xuất, kinh doanh tại các cụm công 
nghiệp thuộc các huyện, thị xã trên ñịa bàn tỉnh nhưng tối ña không quá 150 triệu 
ñồng/cơ sở. Mức giá hỗ trợ ñược tính theo giá tại hợp ñồng thuê ñã ký kết giữa các 
bên và không vượt quá mức giá ñã ñược ñơn vị kinh doanh hạ tầng công bố hàng 
năm theo quy ñịnh.  

- Hình thức hỗ trợ: Chuyển trực tiếp cho ñơn vị kinh doanh hạ tầng cơ sở 
công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp ký hợp ñồng thuê mặt bằng. Trường hợp cơ sở 
công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp ñã trả tiền cho ñơn vị kinh doanh hạ tầng thì 
chuyển trực tiếp cho cơ sở công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp. 

- Thời hạn giải ngân kinh phí hỗ trợ: Khi cơ sở công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp 
ñược cơ quan có thẩm quyền phê duyệt quyết ñịnh hỗ trợ và cơ sở công nghiệp, 
tiểu thủ công nghiệp ñã hoàn thành việc xây dựng và ñưa công trình vào hoạt ñộng 
sản xuất, kinh doanh. 

d) Hồ sơ ñề nghị hỗ trợ:  
- ðơn ñề nghị hỗ trợ thuê mặt bằng (mẫu số 03 Phụ lục kèm theo);  
- Giấy chứng nhận ñăng ký doanh nghiệp của cơ sở công nghiệp, tiểu thủ công 

nghiệp ñề nghị hỗ trợ (bản sao);  
- Hợp ñồng thuê mặt bằng (bản sao);  
- Giấy chứng nhận ñăng ký doanh nghiệp của ñơn vị kinh doanh hạ tầng (bản sao);  
- Hợp ñồng di dời (bản sao). 
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6. Trình tự thực hiện 
a) Cơ sở công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp gửi 01 bộ hồ sơ ñề nghị hỗ trợ theo 

quy ñịnh ñến Ủy ban nhân dân cấp huyện thông qua Trung tâm hành chính công cấp 
huyện. Hồ sơ ñược nộp trực tiếp tại Trung tâm hành chính công cấp huyện hoặc nộp 
qua dịch vụ bưu chính công ích hoặc nộp qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến. 

b) Ủy ban nhân dân cấp huyện tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính hợp lệ và ñầy ñủ 
theo hồ sơ, yêu cầu bổ sung, hoàn thiện nếu hồ sơ chưa ñầy ñủ, chưa hợp lệ. Trong 
thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ ñầy ñủ và hợp lệ, Ủy ban nhân dân 
cấp huyện xem xét, tiến hành xác minh, kiểm tra, thẩm ñịnh hồ sơ ñề nghị hỗ trợ. 

c) Trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày hoàn thành việc thẩm ñịnh hồ sơ ñề nghị 
hỗ trợ, Ủy ban nhân dân cấp huyện ban hành Quyết ñịnh hỗ trợ (mẫu số 04, 05, 06 
Phụ lục kèm theo). Trường hợp hồ sơ không ñảm bảo ñiều kiện hỗ trợ thì ban hành 
văn bản từ chối và nêu rõ lý do. 

d) Ủy ban nhân dân cấp huyện chuyển kết quả cho Trung tâm Hành chính công 
cấp huyện. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Hành chính công cấp 
huyện trả kết quả cho cơ sở. 

7. Nguồn kinh phí: Ủy ban nhân dân tỉnh cân ñối bố trí ngân sách hàng năm ñể 
thực hiện hỗ trợ. 

8. Trách nhiệm thi hành 
Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ ñạo Thủ trưởng các sở, ban, ngành thuộc tỉnh, Chủ tịch 

Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã và các tổ chức, ñơn vị, cá nhân có liên 
quan trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm thực 
hiện Quy ñịnh này. 

ðến năm 2025, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ ñạo tổng kết, ñánh giá kết quả thực hiện 
chính sách hỗ trợ di dời các cơ sở công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp vào cụm công 
nghiệp trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế ñến năm 2025; báo cáo Hội ñồng nhân dân tỉnh 
xem xét bổ sung, ñiều chỉnh chính sách ñảm bảo phù hợp quy ñịnh của Trung ương và 
ñiều kiện thực tế của ñịa phương trong thời gian tới./. 
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Phụ lục 
CÁC MẪU ðƠN, MẪU VĂN BẢN  

 (Kèm theo Nghị quyết số 02/2022/NQ-HðND ngày 25 tháng 01 năm 2022  
của Hội ñồng nhân dân tỉnh tỉnh Thừa Thiên Huế) 

 

Mẫu số 01  ðơn ñề nghị hỗ trợ chi phí di dời 

Mẫu số 02  ðơn ñề nghị hỗ trợ ñầu tư nhà xưởng mới 

Mẫu số 03  ðơn ñề nghị hỗ trợ thuê mặt bằng 

Mẫu số 04  Quyết ñịnh hỗ trợ chi phí di dời 

Mẫu số 05  Quyết ñịnh hỗ trợ ñầu tư nhà xưởng mới 

Mẫu số 06  Quyết ñịnh hỗ trợ thuê mặt bằng 
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
ðƠN ðỀ NGHỊ HỖ TRỢ DI DỜI 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân huyện/thị xã/thành phố ............................... 
 

1. Tên cơ sở công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp: ………..…………....……… 
..................................................................................................................................... 

2. ðịa chỉ:………………………………………………………..…....……… 
 3. ðiện thoại:............................................ 4. Fax:............................................. 
 5. E-mail:........................................................................................................... 

6. Người ñứng ñầu: 
 - Họ và tên: .............................................- Chức vụ: ....................................... 
 - ðiện thoại: ...................................................................................................... 
 7. Quy mô tháo dỡ, di dời: 

..................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................... 
8. ðề nghị xem xét hỗ trợ:  

TT Hoạt ñộng Nội dung cụ thể Ghi chú 

1 Tháo dỡ   
  2 Vận chuyển   

9. Tổng kinh phí thực hiện:……….......................…………………………… 
Trong ñó: 
- Kinh phí tháo dỡ:............................................................................................ 

 - Kinh phí di dời:………...................................…………………………..….. 
 - Khác:…………………..…………….……………….…………………..…. 

10. Kinh phí ñề nghị Nhà nước hỗ trợ:…….……….…………………........... 
11. Thành phần hồ sơ kèm theo, gồm: 

     - ………………………………………….………….....…………………….. 
    - …………………………………………..……………..…...……………….. 

12. Nội dung cam kết: 
Chúng tôi xin cam kết chưa nhận hỗ trợ kinh phí từ ngân sách nhà nước cho 

nội dung ñề nghị hỗ trợ theo ñơn ñề nghị này và chịu trách nhiệm trước pháp luật về 
lời cam kết này. Chúng tôi chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính xác thực các 
thông tin, nội dung, tài liệu liên quan kèm theo do chúng tôi cung cấp ñể ñề nghị hỗ trợ 
kinh phí. Nếu không triển khai thực hiện sẽ hoàn trả lại toàn bộ kinh phí hỗ trợ từ 
ngân sách nhà nước ñã cấp./. 

                                        ...……, ngày……tháng……năm…… 
                                               Người ñứng ñầu cơ sở công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp 

          (Ký, ghi rõ họ tên và ñóng dấu nếu có) 

Mẫu số 01: ðơn ñề nghị hỗ trợ di dời 
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

ðƠN ðỀ NGHỊ HỖ TRỢ ðẦU TƯ NHÀ XƯỞNG MỚI 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân huyên/thị xã/thành phố ............................... 
 

1. Tên cơ sở công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp: ………….….……………… 
..................................................................................................................................... 

2. ðịa chỉ:…………………………………………………..…...…………..... 
3. ðiện thoại:........................................... 4. Fax:.............................................. 

 5. E-mail:........................................................................................................... 
6. Người ñứng ñầu: 
- Họ và tên: ....................................... Chức vụ: ............................................... 
- ðiện thoại: ...................................................................................................... 
7. Quy mô ñầu tư nhà xưởng:..................................................................... 

..................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................... 
8. ðề nghị xem xét hỗ trợ:  

..................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................... 
9. Tổng kinh phí thực hiện:……….................……………..………………… 
Trong ñó: 
- Kinh phí ñầu tư nhà xưởng:............................................................................ 

 - Khác:…………………..………………………..……..……………………. 
10. Kinh phí ñề nghị Nhà nước hỗ trợ:…………….……...……………......... 
11. Thành phần hồ sơ kèm theo, gồm: 

    - …………………………………………………….......…………………….. 
    - ………………………………………………………....…...……………….. 

12. Nội dung cam kết: 
Chúng tôi xin cam kết chưa nhận hỗ trợ kinh phí từ ngân sách nhà nước cho 

nội dung ñề nghị hỗ trợ theo ñơn ñề nghị này và chịu trách nhiệm trước pháp luật về 
lời cam kết này. Chúng tôi chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính xác thực các thông tin, 
nội dung, tài liệu liên quan kèm theo do chúng tôi cung cấp ñể ñề nghị hỗ trợ kinh phí. 
Nếu không triển khai thực hiện sẽ hoàn trả lại toàn bộ kinh phí hỗ trợ từ ngân sách 
nhà nước ñã cấp./. 
                                                                 ...……, ngày……tháng……năm…… 

                                               Người ñứng ñầu cơ sở công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp 
         (Ký, ghi rõ họ tên và ñóng dấu nếu có) 

Mẫu số 02: ñầu tư nhà xưởng mới 
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

ðƠN ðỀ NGHỊ HỖ TRỢ THUÊ MẶT BẰNG 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân huyên/thị xã/thành phố ............................... 
 

1. Tên cơ sở công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp: …………………………… 
..................................................................................................................................... 

2. ðịa chỉ:………………………………………………………...…………... 
 3. ðiện thoại:..........................................  4. Fax:............................................. 
 5. E-mail:........................................................................................................... 

6. Người ñứng ñầu: 
 - Họ và tên: ....................................................................................................... 
 - Chức vụ: ......................................................................................................... 
 - ðiện thoại: ...................................................................................................... 
 7. Quy mô diện tích thuê mặt bằng: 

..................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................... 
8. ðề nghị xem xét hỗ trợ thuê mặt bằng 

..................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................... 
9. Tổng kinh phí thực hiện:……….................……..………………………… 
Trong ñó: 
- Kinh phí thuê mặt bằng:.................................................................................. 

 - Khác:…………………..………………………...…….……………………. 
10. Kinh phí ñề nghị Nhà nước hỗ trợ:……………..…………………........... 
11. Thành phần hồ sơ kèm theo, gồm: 

    - ………………...…………………………………….....………………......... 
    - …………..........………………………………………..…...……………….. 

12. Nội dung cam kết: 
Chúng tôi xin cam kết chưa nhận hỗ trợ kinh phí từ ngân sách nhà nước cho 

nội dung ñề nghị hỗ trợ theo ñơn ñề nghị này và chịu trách nhiệm trước pháp luật về 
lời cam kết này. Chúng tôi chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính xác thực các thông tin, 
nội dung, tài liệu liên quan kèm theo do chúng tôi cung cấp ñể ñề nghị hỗ trợ kinh phí. 
Nếu không triển khai thực hiện sẽ hoàn trả lại toàn bộ kinh phí hỗ trợ từ ngân sách 
nhà nước ñã cấp./. 
                                                                 ...……, ngày……tháng……năm…… 

                                               Người ñứng ñầu cơ sở công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp 
                                                                  (Ký, ghi rõ họ tên và ñóng dấu nếu có) 

Mẫu số 03: ðơn ñề nghị hỗ trợ thuê mặt bằng 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 
HUYỆN/THỊ XÃ/THÀNH PHỐ 

........................................  
 

 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:.........../Qð-UBND Thừa Thiên Huế, ngày.........tháng.......năm.......... 
 

QUYẾT ðỊNH 
Phê duyệt hỗ trợ kinh phí di dời 

 
ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN/THỊ XÃ/ THÀNH PHỐ.......................... 

Căn cứ ....................................................................................................... 
Căn cứ ....................................................................................................... 
Xét ñề nghị ................................................................................................ 

 Xét ñề nghị của ................................., 
QUYẾT ðỊNH: 

 ðiều 1. Hỗ trợ kinh phí di dời với các nội dung sau: 
- ðơn vị ñược hỗ trợ: ........................................................................................ 
- ðịa chỉ: .................................................................................................... 
- Người ñại diện: ......................................... Chức vụ: ..................................... 
- Thời gian thực hiện:................................................................................. 
- Hạng mục hỗ trợ: .................................................................................... 
- Tổng kinh phí thực hiện: .......................................................................... 

- Nguồn ngân sách nhà nước hỗ trợ: .........................................................  
(Bằng chữ: .....................................................................................) 

- Nguồn vốn: ............................................................................................. 
ðiều 2. ...................................................... có trách nhiệm thực hiện và sử dụng 

nguồn vốn hỗ trợ ñúng mục tiêu; thực hiện thanh quyết toán theo quy ñịnh hiện hành 
của nhà nước; báo cáo kết quả triển khai thực hiện về Ủy ban nhân dân huyện/thị xã, 
thành phố .................. ñể quản lý, theo dõi. 

ðiều 3. Quyết ñịnh này có hiệu lực kể từ ngày ký.  
ðiều 4. Chánh Văn phòng UBND huyện/thị xã, thành phố ..................,  

........................................... và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi 
hành quyết ñịnh này./. 

 

Nơi nhận: 
- Như ðiều 4; 
- ...................................; 
- ...................................; 
- ðơn vị ñược hỗ trợ:.......; 
- Lưu: VT,.... 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
CHỦ TỊCH 

 
 

Mẫu số 04: Quyết ñịnh phê duyệt hỗ trợ kinh phí di dời 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 
HUYỆN/THỊ XÃ/THÀNH PHỐ 

........................................  
 

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

Số:.........../Qð-UBND Thừa Thiên Huế, ngày.........tháng.......năm.......... 

QUYẾT ðỊNH 
Phê duyệt hỗ trợ ñầu tư nhà xưởng mới 

 
ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN/THỊ XÃ/ THÀNH PHỐ.......................... 

Căn cứ ....................................................................................................... 
Căn cứ ....................................................................................................... 
Xét ñề nghị ................................................................................................ 

 Xét ñề nghị của ................................., 

QUYẾT ðỊNH: 

 ðiều 1. Hỗ trợ kinh phí ñầu tư nhà xưởng mới với các nội dung sau: 
- ðơn vị ñược hỗ trợ: ........................................................................................ 
- ðịa chỉ: .................................................................................................... 
- Người ñại diện: ......................................... Chức vụ: ..................................... 
- Thời gian thực hiện:................................................................................. 
- Hạng mục hỗ trợ: .................................................................................... 
- Tổng kinh phí thực hiện: .......................................................................... 

- Nguồn ngân sách nhà nước hỗ trợ: .........................................................  
(Bằng chữ: .....................................................................................) 

- Nguồn vốn: ............................................................................................. 
ðiều 2. ...................................................... có trách nhiệm thực hiện và sử dụng 

nguồn vốn hỗ trợ ñúng mục tiêu; thực hiện thanh quyết toán theo quy ñịnh hiện hành 
của nhà nước; báo cáo kết quả triển khai thực hiện về Ủy ban nhân dân huyện/thị xã, 
thành phố .................. ñể quản lý, theo dõi. 

ðiều 3. Quyết ñịnh này có hiệu lực kể từ ngày ký.  
ðiều 4. Chánh Văn phòng UBND huyện/thị xã, thành phố ..................,  

........................................... và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi 
hành quyết ñịnh này./. 

 
Nơi nhận: 
- Như ðiều 4; 
- ...................................; 
- ...................................; 
- ðơn vị ñược hỗ trợ:.......; 
- Lưu: VT,.... 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
CHỦ TỊCH 

 
 

 

Mẫu số 05: Quyết ñịnh phê duyệt hỗ trợ ñầu tư nhà xưởng mớí 

Mẫu số 06: Quyết ñịnh phê duyệt hỗ trợ thuê mặt bằng 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN/THỊ XÃ/THÀNH PHỐ 
........................................  

 

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

Số:.........../Qð-UBND Thừa Thiên Huế, ngày.........tháng.......năm.......... 

QUYẾT ðỊNH 
Phê duyệt hỗ trợ thuê mặt bằng 

 
ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN/THỊ XÃ/ THÀNH PHỐ.......................... 

Căn cứ ....................................................................................................... 
Căn cứ ....................................................................................................... 
Xét ñề nghị ................................................................................................ 

 Xét ñề nghị của ................................., 

QUYẾT ðỊNH: 

 ðiều 1. Hỗ trợ kinh phí di dời với các nội dung sau: 
- ðơn vị ñược hỗ trợ: ........................................................................................ 
- ðịa chỉ: .................................................................................................... 
- Người ñại diện: ......................................... Chức vụ: ..................................... 
- Thời gian thực hiện:................................................................................. 
- Hạng mục hỗ trợ: .................................................................................... 
- Tổng kinh phí thực hiện: .......................................................................... 

- Nguồn ngân sách nhà nước hỗ trợ: .........................................................  
(Bằng chữ: .....................................................................................) 

- Nguồn vốn: ............................................................................................. 
ðiều 2. ...................................................... có trách nhiệm thực hiện và sử dụng 

nguồn vốn hỗ trợ ñúng mục tiêu; thực hiện thanh quyết toán theo quy ñịnh hiện hành 
của nhà nước; báo cáo kết quả triển khai thực hiện về Ủy ban nhân dân huyện/thị xã, 
thành phố .................. ñể quản lý, theo dõi. 

ðiều 3. Quyết ñịnh này có hiệu lực kể từ ngày ký.  
ðiều 4. Chánh Văn phòng UBND huyện/thị xã, thành phố ..................,  

........................................... và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi 
hành quyết ñịnh này./. 

 
Nơi nhận: 
- Như ðiều 4; 
- ...................................; 
- ...................................; 
- ðơn vị ñược hỗ trợ:.......; 
- Lưu: VT,.... 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
CHỦ TỊCH 
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HỘI ðỒNG NHÂN DÂN 
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ  

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

 
Số: 03/2022/NQ-HðND 

   
Thừa Thiên Huế, ngày 25 tháng 01 năm 2022 

 

NGHỊ QUYẾT 
Sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Nghị quyết số 23/2019/NQ-HðND ngày 20 

tháng 12 năm 2019 và Nghị quyết số 10/2021/NQ-HðND ngày 15 tháng 5 năm 2021 
của Hội ñồng nhân dân tỉnh về Quy ñịnh Bảng giá các loại ñất ñịnh kỳ 05 năm 

(2020 - 2024) trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế  

   
HỘI ðỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

KHÓA VIII, KỲ HỌP CHUYÊN ðỀ LẦN THỨ 3 

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

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

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

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

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

Căn cứ Nghị ñịnh số 44/2014/Nð-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ 
Quy ñịnh về giá ñất; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 96/2019/Nð-CP ngày 19 tháng 12 năm 2019 của Chính phủ 
quy ñịnh về khung giá ñất; 

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

Căn cứ Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT ngày 29 tháng 9 năm 2017 của Bộ Tài nguyên 
và Môi trường quy ñịnh chi tiết Nghị ñịnh số 01/2017/Nð-CP ngày 06 tháng 01 
năm 2017 của Chính phủ sửa ñổi, bổ sung một số nghị ñịnh quy ñịnh chi tiết thi hành 
Luật ðất ñai và sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của các thông tư hướng dẫn thi hành 
Luật ðất ñai; 

Căn cứ Thông tư số 36/2014/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài nguyên 
và Môi trường quy ñịnh chi tiết phương pháp ñịnh giá ñất; xây dựng, ñiều chỉnh bảng 
giá ñất; ñịnh giá ñất cụ thể và tư vấn xác ñịnh giá ñất và Quyết ñịnh số 1351/Qð-BTNMT 
ngày 04 tháng 6 năm 2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ñính chính 
Thông tư số 36/2014/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên 
và Môi trường quy ñịnh chi tiết phương pháp ñịnh giá ñất; xây dựng, ñiều chỉnh bảng 
giá ñất; ñịnh giá ñất cụ thể và tư vấn xác ñịnh giá ñất; 
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Căn cứ Nghị quyết số 23/2019/NQ-HðND ngày 20 tháng 12 năm 2019 của Hội ñồng 
nhân dân tỉnh về Quy ñịnh Bảng giá các loại ñất ñịnh kỳ 05 năm (2020-2024) trên 
ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế; 

Xét Tờ trình 636/TTr-UBND ngày 18 tháng 01 năm 2022 của Ủy ban nhân dân 
tỉnh về việc ban hành Nghị quyết thông qua việc sửa ñổi bổ sung một số nội dung vào 
Quy ñịnh Bảng giá các loại ñất ñịnh kỳ 5 năm (2020-2024) trên ñịa bàn tỉnh 
Thừa Thiên Huế; Báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế ngân sách và ý kiến thảo luận của 
ðại biểu Hội ñồng nhân dân tại kỳ họp. 

QUYẾT NGHỊ: 

ðiều 1. Thống nhất sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Nghị quyết số 
23/2019/NQ-HðND ngày 20 tháng 12 năm 2019 và Nghị quyết số 10/2021/NQ-HðND 
ngày 15 tháng 5 năm 2021 của Hội ñồng nhân dân tỉnh về Quy ñịnh Bảng giá 
các loại ñất ñịnh kỳ 05 năm (2020 - 2024) trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, 
cụ thể như sau:  

1. Sửa ñổi, bổ sung tại  PHỤ LỤC 1. GIÁ ðẤT Ở TẠI NÔNG THÔN 
a) Sửa ñổi, bổ sung tại I. HUYỆN PHONG ðIỀN 
 - Sửa ñổi số thứ tự thứ 3 Tỉnh lộ 11C tại Mục 1. XÃ PHONG HIỀN thành 4 

ñoạn, như sau:       
          ðơn vị tính: ðồng/m2 

TT ðịa giới hành chính Vị trí 1 Vị trí 2 Vị trí 3 
3 Tỉnh lộ 11C 

 
Từ Tinh lộ 11A ñến ranh giới thửa ñất số 370 tờ bản ñồ 
69 (nhà ông Nguyễn ðình Cừ)  

2.000.000 1.600.000 1.280.000 

 
Từ hết ranh giới thửa ñất số 370 tờ bản ñồ 69 (nhà ông 
Nguyễn ðình Cừ) ñến hết ranh giới thôn An Lỗ (thửa ñất 
số 947, tờ bản ñồ số 66) 

1.400.000 1.120.000 890.000 

 
Từ hết ranh giới thôn An Lỗ (thửa ñất số 947, tờ bản ñồ 
số 66) ñến hết ranh giới thửa ñất số 02, tờ bản ñồ số 48 
(nhà ông Nguyễn Văn Lô) 

750.000 550.000 450.000 

 
Từ hết ranh giới thửa số 02, tờ 48 (nhà ông Nguyễn Văn 
Lô) ñến hết ñịa giới hành chính xã Phong Hiền. 

360.000 250.000 150.000 

 ðiều chỉnh ñường tỉnh 17B vào mục 2. XÃ PHONG AN, như sau:  
ðơn vị tính: ðồng/m2 

TT ðịa giới hành chính Vị trí 1 Vị trí 2 Vị trí 3 
8 ðường Tỉnh 17B    

 
Từ hết ranh giới nhà ông Nguyễn ðình Thọ ñến hết ranh 
giới xã Phong An (giáp xã Phong Xuân) 

120.000 110.000 100.000 

- Sửa ñổi số thứ tự thứ 2 ñiểm a tuyến ñường liên xã (Phong Thu - Phong Mỹ) 
tại Mục 3. XÃ PHONG THU thành 2 ñoạn như sau: 

TT ðịa giới hành chính Vị trí 1 Vị trí 2 Vị trí 3 

2 Tuyến ðường liên xã (Phong Thu - Phong Mỹ)  

 Từ Quốc lộ 1A ñến hết ranh giới thôn Trạch Hữu  198.000 159.500 132.000 

 Từ hết ranh giới thôn Trạch Hữu ñến cầu Vân Trạch Hòa 130.000 120.000 110.000 
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- Sửa ñổi số thứ tự thứ 4 tuyến ñường cứu hộ - cứu nạn Mục 9. XÃ PHONG CHƯƠNG, 
như sau: 

                  

 ðơn vị tính: ðồng/m2 
TT ðịa giới hành chính Vị trí 1 Vị trí 2 Vị trí 3 

4 ðường cứu hộ - cứu nạn nối dài    

 
Từ giáp ranh giới xã Phong Hiền ñến giáp ranh giới xã ðiền 
Lộc 

 192.000  156.000 144.000 

b) Sửa ñổi, bổ sung tại II. HUYỆN QUẢNG ðIỀN: 
Bổ sung số thứ tự thứ 9 tuyến ñường từ ñình làng Niêm Phò ñến cầu Niêm Phò, 

xã Quảng Thọ vào Mục 2. XÃ QUẢNG THỌ, như sau: 

ðơn vị tính: ðồng/m2 

TT ðịa giới hành chính Vị trí 1 Vị trí 2 Vị trí 3 

9 
Tuyến ñường từ ñình làng Niêm Phò ñến cầu Niêm Phò, 
xã Quảng Thọ (từ thửa ñất số 109, tờ bản ñồ số 07 ñến 
thửa ñất số 661, tờ bản ñồ 07) 

280.000 230.000 190.000 

 2. Sửa ñổi ñiểm ñầu ñiểm cuối và bổ sung một số tuyến ñường mới vào PHỤ 
LỤC 2. GIÁ ðẤT Ở TẠI THỊ TRẤN PHONG ðIỀN, như sau: 

 - Sửa ñổi tên ñường, ñiểm ñầu, ñiểm cuối các số thứ tự như sau: 

         ðơn vị tính: ðồng/m2 
 
 

TT 
TÊN ðƯỜNG 

PHỐ 

ðIỂM 
ðẦU  

ðƯỜNG 
PHỐ 

ðIỂM CUỐI  
ðƯỜNG PHỐ 

LOẠI 
ðƯỜNG 

Vị trí 1 Vị trí 2 Vị trí 3 Vị trí 4 

24 Cao Hữu Duyệt Tỉnh lộ 6 

ðến hết thửa ñất 
số 61, tờ bản ñồ 
số 8 (nhà ông 
Nguyễn Hữu 
Thành ) 

3B 560.000 340.000 280.000 230.000 

26 Nguyễn ðăng ðàn Tỉnh lộ 6 

ðến hết thửa ñất 
số 356, tờ bản 
ñồ số 9 (nhà 
ông Nguyễn 
Hữu Thái) 

3B 560.000 340.000 280.000 230.000 

30 
Phòng Nội vụ 
nối dài ñường 
Phò Trạch 

Vân 
Trạch 
Hòa 

Phò Trạch 2A 990.000 590.000 490.000 390.000 

31 

Nguyễn Duy 
Năng nối dài 
ñường Phò 
Trạch 

Vân 
Trạch 
Hòa 

Phò Trạch 2A 990.000 590.000 490.000 390.000 
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TT 
TÊN ðƯỜNG 

PHỐ 

ðIỂM 
ðẦU  

ðƯỜNG 
PHỐ 

ðIỂM CUỐI  
ðƯỜNG PHỐ 

LOẠI 
ðƯỜNG 

Vị trí 1 Vị trí 2 Vị trí 3 Vị trí 4 

36 Hoàng Minh Hùng 
Phò 
Trạch 

Hết ranh giới 
thửa ñất số 21, 
tờ bản ñồ số 43 
(Thửa ñất có 
nhà ở của ông 
Hoàng Như ðạo) 

2B 700.000 420.000 350.000 280.000 

37 Xạ Biêu 
Hiền 
Lương 

Hết ñịa giới 
hành chính thị 
trấn Phong ðiền 

2B 700.000 420.000 350.000 280.000 

- Bổ sung số thứ tự 39, 40, 41 các ñường như sau: 
 

TT TÊN 
ðƯỜNG 

PHỐ 

ðIỂM ðẦU  
ðƯỜNG PHỐ 

ðIỂM 
CUỐI  

ðƯỜNG 
PHỐ 

LOẠI 
ðƯỜNG 

Vị trí 1 Vị trí 2 Vị trí 3 Vị trí 4 

39 

Tuyến 
ñường 
Lramp từ 
Vĩnh 
Nguyên ñến 
Khánh Mỹ 

Thửa ñất số 39, 
tờ bản ñồ số 39 
(Trạm Thú Y 
huyện Phong 
ðiền) 

Thửa ñất 
259, tờ bản 
ñồ số 20 
(ðất nhà ở 
của bà 
Trương Thị 
Thiềm) 

2B 700.000 420.000 350.000 280.000 

40 

Tuyến 
ñường Trung 
tâm TDP 
Trạch Tả 

Từ cầu Lòn 
ñường sắt TDP 
Trạch Tả 

Cổng làng 
Trạch Tả 

3C 510.000 310.000 260.000 200.000 

41 
Tuyến 
ñường 
Khánh Mỹ 

Giáp ñường Phò 
Trạch (Cổng 
Làng Khánh Mỹ 
cạnh Hạt kiểm 
lâm) 

ñường 
Lramp 
Vĩnh 
nguyên - 
Khánh Mỹ 

3C 510.000 310.000 260.000 200.000 

3. Bổ sung vào số thứ tự số 22 PHỤ LỤC 3. GIÁ ðẤT Ở TẠI THỊ TRẤN SỊA, 
như sau: 

         ðơn vị tính: ðồng/m2 

TT Tên ñường ðiểm ñầu ðiểm cuối 
Loại 

ñường 
Vị trí 1 Vị trí 2 Vị trí 3 Vị trí 4 

22 Trần Bá Song 

 

ðường thôn 
ðông Giang 

Giao với 
ñường Phạm 
Quang Ái 
(thửa ñất số  
219, tờ bản ñồ 
số 6 

Giao với 
ñường Tam 
Giang (thửa 
ñất số 229, 
tờ bản ñồ số 
7) 

2A 1.000.000 700.000 610.000 490.000 

 
 Giao với 
ñường Phạm 
Quang Ái tới 
xã Quảng Lợi) 

Giao với  
ñường Phạm 
Quang Ái 
(thửa ñất số 
219, tờ bản ñồ 
số 6) 

ðến thửa 
ñất số 319, 
tờ bản ñồ số 
6 

 2B 
 

910.000 640.000 560.000 455.000 
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4. Bổ sung một số tuyến ñường mới vào PHỤ LỤC 04. GIÁ ðẤT Ở TẠI CÁC 
PHƯỜNG CỦA THỊ XÃ HƯƠNG TRÀ, như sau: 

  ðơn vị tính: ðồng/m2 
 

TT 
TÊN 

ðƯỜNG 
PHỐ 

ðIỂM 
ðẦU  

ðƯỜNG 
PHỐ 

ðIỂM CUỐI  
ðƯỜNG 

PHỐ 

LOẠI 
ðƯỜNG 

Vị trí 1 Vị trí 2 Vị trí 3 Vị trí 4 

II PHƯỜNG TỨ HẠ 

46 

ðường vào 
khu dân cư 
tổ dân phố 
7  

Lý Thái 
Tông 

ðinh Bộ Lĩnh 2C 1.770.000 885.000 621.000 357.000 

47 
ðường nội 
thị tổ dân 
phố 4 

Khu QH 
dân cư  
tổ dân phố 
4 

ðường Phú Ốc 2B 2.000.000 1.000.000 693.000 400.000 

48 
ðường vào 
khu dân cư 
Tứ Hạ 

Cách mạng 
tháng 8 
ñoạn 3 

ðặng Vinh 2A 2.280.000 1.147.000 796.000 459.000 

III PHƯỜNG HƯƠNG VĂN 

15 
ðường nội 
thị tổ dân 
phố Giáp Ba 

Lý Nhân 
Tông ñoạn 

3 

ðường quy 
hoạch số 4 

2B  2.000.000 1.000.000 693.000 400.000 

IV PHƯỜNG HƯƠNG VÂN 

7 ðường Dinh 
Tôn Thất 
Bách 

ðường bê tông 
hiện trạng xóm 
Cồn Lai Thành  

5A 590.000 370.000 266.000 174.000 

5. ðiều chỉnh, bổ sung một số tuyến ñường mới vào Phụ lục 5. GIÁ ðẤT Ở TẠI 
THÀNH PHỐ HUẾ, như sau: 

- Bỏ số thứ tự 8 các ñoạn ñường chưa ñược ñặt tên: do trùng lắp với số thứ tự 
388 (ñường Xuân Diệu).  

- ðiều chỉnh ñiểm ñầu, ñiểm cuối một số tuyến ñường như sau: 
         ðơn vị tính: ðồng/m2 

 
 

TT 
TÊN 

ðƯỜNG 
PHỐ 

ðIỂM 
ðẦU 

ðƯỜNG 
PHỐ 

ðIỂM 
CUỐI 

ðƯỜNG 
PHỐ 

LOẠI 
ðƯỜNG 

Vị trí 1 Vị trí 2 Vị trí 3 Vị trí 4 

77 Hoa Lư 
Nguyễn 
Văn Linh 

ðường QH 
11,5m 

5B 4.900.000 2.744.000 1.813.000 1.176.000 

308  Thanh Hải 
ðiện Biên 
Phủ 

ðồi Quảng 
Tế 

5A 6.050.000 3.388.000 2.239.000 1.452.000 

 Thanh Hải 
ðồi Quảng 
Tế 

Lê Ngô Cát 
(Cổng chùa 
Từ Hiếu) 

5C 3.760.000 2.106.000 1.391.000 902.000 

 
Nhánh 
Thanh Hải 

ðồi Quảng 
Tế 

Lê Ngô Cát 
(Kiệt 54) 

5C 3.760.000 2.106.000 1.391.000 902.000 
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- Bổ sung một số tuyến ñường như sau: 
TT 

TÊN 
ðƯỜNG 

PHỐ 

ðIỂM 
ðẦU 

ðƯỜNG 
PHỐ 

ðIỂM 
CUỐI 

ðƯỜNG 
PHỐ 

LOẠI 
ðƯỜNG 

Vị trí 1 Vị trí 2 Vị trí 3 Vị trí 4 

261 
Phạm ðình 
Hổ 

Thái Phiên 
Tôn Thất 
Thuyết kéo 
dài 

5A 6.050.000 3.388.000 2.239.000 1.452.000 

 
Phạm ðình 
Hổ 

Tôn Thất 
Thuyết kéo 
dài 

Hết ñường 
(thửa ñất số 
97, tờ bản 
ñồ số 10) 

5B 4.900.000 2.744.000 1.813.000 1.176.000 

316 
Thích Tịnh 
Khiết 

ðiện Biên 
Phủ 

Trần Thái 
Tông 

5A 6.050.000 3.388.000 2.239.000 1.452.000 

 
Thích Tịnh 
Khiết 

Trần Thái 
Tông 

Kiệt 82 
Quảng Tế 

5C 3.760.000 2.106.000 1.391.000 902.000 

325 
Tôn Thất 
Cảnh 

Hoàng 
Quốc Việt 

Cầu Nhất 
ðông 

5C 3.760.000 2.106.000 1.391.000 902.000 

 
Tôn Thất 
Cảnh 

Cầu Nhất 
ðông 

Hết ñường 
(cả 02 
nhánh)  
- Nhánh 1 
(thửa ñất số 
13, tờ bản 
ñồ số 02) 
- Nhánh 2 
(thửa ñất số 
155, tờ bản 
ñồ số 11) 

 2.500.000 1.400.000 925.000 600.000 

 Các ñoạn ñường chưa ñặt tên      

17 

ðoạn từ 
ñường Ấu 
Triệu (thửa 
ñất số 14 
tờ bản ñồ 
số 10) ñến 
kiệt 143 
Phan Bội 
Châu 

Ấu Triệu 
(thửa ñất số 
14 tờ bản ñồ 
số 10) 

Kiệt 143 
Phan Bội 
Châu 

5C 3.760.000 2.106.000 1.391.000 902.000 

18 

ðoạn nối 
tiếp ñường 
Quảng Tế 
ñến thửa 
ñất số 104, 
tờ bản ñồ 
số 17  

ðường 
Quảng Tế 

Thửa ñất số 
104, tờ bản 
ñồ số 17 

 2.500.000 1.400.000 925.000 600.000 

19 
ðoạn tiếp 
nối ñường 
Thanh Hải 

Nhánh 
Thanh Hải 

ðường liên 
tổ KV5 

 2.500.000 1.400.000 925.000 600.000 

6. Bổ sung các khoản của ðiều 21. Giá ñất ở tại các các khu quy hoạch, khu ñô 
thị, khu dân cư mới và khu Kinh tế Chân Mây - Lăng Cô như sau: 

a) Bổ sung số thứ tự 4 vào Mục I Khoản 2, như sau: 
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ðơn vị tính: ñồng/m2 
 Thị trấn, xã, khu quy hoạch, mặt cắt ñường  GIÁ ðẤT Ở 

I Thị trấn Sịa  

4 Khu dân cư ðông Quảng Lợi ñoạn ñi qua thị trấn Sịa   

 ðường 16,5 m 1.000.000 

 ðường 11,5 m 950.000 

b) Bổ sung số thứ tự 3 vào Mục II và bổ sung Mục VIII vào Khoản  3 như sau:  
ðơn vị tính: ðồng/m2 

TT 
Phường, xã, khu quy hoạch, mặt cắt ñường 

(tính cả vỉa hè) 
GIÁ ðẤT Ở 

II Phường Hương Văn  

3 Khu quy hoạch vùng Toong  
 ðường quy hoạch 13,5 m 1.300.000 
 ðường quy hoạch 7 m và 7,25 m 1.140.000 

VIII Phường Hương Chữ  

 Khu quy hoạch dân cư tổ dân phố 3  

 ðường quy hoạch 11, 5 m 1.300.000 

 ðường quy hoạch 5,95 m 1.140.000 

 c) Bổ sung số thứ tự 3 vào Mục II, bổ sung số thứ tự 3, 4 vào Mục VI và bổ sung 
số thứ tự 4 vào Mục XI khoản 7, như sau: 

ðơn vị tính: ðồng/m2 

TT 
Thị trấn, xã, khu quy hoạch, mặt cắt ñường 

(tính cả vỉa hè) 
 GIÁ ðẤT Ở 

II Thị trấn Phú Lộc  

3 Khu quy hoạch Nương Thiền (mở rộng)  

 ðường 24,0 m  845.000 

 ðường 13,5 m 689.000 

 ðường 11,5 m 637.000 

VI Xã Lộc Sơn  

3 
Khu quy hoạch dân cư số 3, ñường giao thông trục trung tâm ñô 
thị La Sơn 

 

 
ðường 31,0 m 228.000 

 
ðường 13,5 m  180.000 

4 Khu quy hoạch dân cư gần Trường THCS Lộc Sơn, xã Lộc Sơn  

 
ðường 19,5 m 1.150.000 

 
ðường 11,5 m ñến 15,5 m  806.000 

XI Xã Vinh Hiền  

4 Khu tái ñịnh cư Quốc lộ 49   

 ðường 36,0 m 517.000 

 ðường 11,0 m ñến 13,5 m 363.000 
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ðiều 2. Tổ chức thực hiện: 

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

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

Nghị quyết này ñã ñược Hội ñồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế khóa VIII, kỳ 
họp chuyên ñề lần thứ 3 thông qua ngày 25 tháng 01 năm 2022 và có hiệu lực kể từ ngày 
05 tháng 02 năm 2021./. 

  CHỦ TỊCH 
 
 

Lê Trường Lưu 
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VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC 

HỘI ðỒNG NHÂN DÂN TỈNH 
 

 
 

HỘI ðỒNG NHÂN DÂN 
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

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

Số: 01/NQ-HðND   Thừa Thiên Huế, ngày 25 tháng 01 năm 2022 

 

NGHỊ QUYẾT 
Về việc cho phép chuyển mục ñích sử dụng rừng sang mục ñích khác  

 

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

 

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

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

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

Căn cứ Luật Lâm nghiệp ngày 15 tháng 11 năm 2017; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 83/2020/Nð-CP ngày 15 tháng 7 năm 2020 của Chính phủ 

sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Nghị ñịnh 156/2018/Nð-CP ngày 16 tháng 11 năm 2018 

của Chính phủ Quy ñịnh chi tiết thi hành một số ñiều của Luật Lâm nghiệp; 

Xét Tờ trình số 12787/TTr-UBND ngày 28 tháng 12 năm 2021, Tờ trình số 

460/TTr-UBND ngày 13 tháng 01 năm 2022, Tờ trình số 710/TTr-UBND ngày 13 tháng 01 

năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc xem xét quyết ñịnh chủ trương chuyển mục 

ñích sử dụng rừng sang mục ñích khác; Báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế - ngân sách 

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

QUYẾT NGHỊ: 

ðiều 1. Thống nhất chủ trương cho phép chuyển mục ñích sử dụng rừng sang 

mục ñích khác ñể thực hiện 05 dự án (chi tiết tại Phụ lục ñính kèm). 

ðiều 2. Tổ chức thực hiện 

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

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

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

ñã ñược pháp luật quy ñịnh. 

Nghị quyết này ñã ñược Hội ñồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế khóa VIII, 
Kỳ họp chuyên ñề lần thứ 3 thông qua ngày 25 tháng 01 năm 2022./. 

CHỦ TỊCH 
 

Lê Trường Lưu 
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Phụ lục: DANH MỤC CÁC DỰ ÁN, CÔNG TRÌNH 
CHUYỂN MỤC ðÍCH SỬ DỤNG RỪNG SANG MỤC ðÍCH KHÁC 

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 01/NQ-HðND ngày 25 tháng 01 năm 2022 của Hội ñồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế) 

TT Tên công trình, dự án ðịa ñiểm 

Quy mô 
diện tích 
khoảng  

(ha) 

Diện tích có rừng xin chuyển  
mục ñích sử dụng sang mục ñích khác (ha) 
Phân theo hiện trạng Phân theo loại rừng 

Tổng 
Rừng 
trồng 

Rừng tự 
nhiên 

Phòng hộ Sản xuất 

1 

Khai thác ñá làm vật liệu xây dựng 
thông thường và ñất làm vật liệu san lấp 
tại mỏ ñá khu vực núi Phú Gia, xã Lộc Tiến, 
huyện Phú Lộc 

Xã Lộc Tiến, 
huyện Phú Lộc 

       7,67  4,75 4,75 - - 4,75 

2 
ðầu tư xây dựng công trình khai thác 
lộ thiên ñá gabro làm ốp lát tại Khu 1, 
xã Hương Xuân, huyện Nam ðông 

Xã Hương Xuân, 
huyện Nam ðông 

     36,84  31,74 31,74 - - 31,74 

3 
Khai thác lộ thiên ñá gabro làm ốp lát 
Khu 3, xã Hương Hữu, huyện Nam ðông 

Xã Hương Hữu, 
huyện Nam ðông 

     42,02  36,46 36,46 - - 36,46 

4 
Nông nghiệp công nghệ cao phát triển 
trồng cam tại xã Phong Sơn, huyện 
Phong ðiền 

Xã Phong Sơn, 
huyện Phong 

ðiền 
     16,35  14,91 14,91 - - 14,91 

5 Sân golf Lộc Bình, huyện Phú Lộc 
Xã Lộc Bình và 
xã Vinh Hiền 

huyện, Phú Lộc 
     80,31  31,42 31,42 - - 31,42 

  Tổng      183,19  119,28 119,28 - - 119,28  
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HỘI ðỒNG NHÂN DÂN 
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

Số: 02/NQ-HðND 

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

     Thừa Thiên Huế, ngày 25 tháng 01 năm 2022 
 

NGHỊ QUYẾT 
Về phê duyệt chủ trương ñầu tư dự án Trụ sở Công an các xã, thị trấn 

 
HỘI ðỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

KHÓA VIII, KỲ HỌP CHUYÊN ðỀ LẦN THỨ 3 
 

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

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

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

Xét Tờ trình số 12781/TTr-UBND ngày 27 tháng 12 năm 2021 của Ủy ban nhân 
dân tỉnh về việc phê duyệt chủ trương ñầu tư dự án Trụ sở Công an các xã, thị trấn; 
Báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế - ngân sách và ý kiến thảo luận của các ñại biểu 
Hội ñồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp. 

QUYẾT NGHỊ: 

ðiều 1. Phê duyệt chủ trương ñầu tư dự án Trụ sở Công an các xã, thị trấn với 
các nội dung chủ yếu sau: 

1. Mục tiêu: ðầu tư Trụ sở Công an các xã, thị trấn nhằm ñảm bảo ñiều kiện 
diện tích làm việc và nâng cao năng lực của lực lượng Công an cấp xã, thị trấn, 
góp phần ñảm bảo trật tự an toàn xã hội trên ñịa bàn cấp xã của tỉnh Thừa Thiên Huế. 

2. Quy mô: ðầu tư xây dựng mới 50 trụ sở Công an xã, thị trấn với các hạng mục 
ñảm bảo diện tích làm việc, ứng trực, sinh hoạt, tiếp dân cho khoảng 05 - 07 cán bộ 
chiến sỹ của mỗi ñơn vị Công an xã, thị trấn (Phụ lục ñính kèm). Các hạng mục ñầu tư 
tại mỗi trụ sở Công an xã, thị trấn gồm: 

a) Xây dựng nhà làm việc 1 tầng, diện tích 206m2 trên cơ sở vận dụng thiết kế 
mẫu ñiển hình trụ sở làm việc công an cấp xã của Cục Quản lý xây dựng cơ bản và 
doanh trại - Bộ Công an. Thông số kỹ thuật chính: Móng, cột, dầm, sàn mái bê tông 
cốt thép; tường xây gạch không nung; mái lợp tôn, xà gồ thép, trên có ke chống bão; 
nền lát gạch granite; hệ thống chống sét, cấp ñiện, cấp thoát nước trong nhà ñảm bảo 
yêu cầu. 

b) Các hạng mục phụ trợ:  

- San nền tạo mặt bằng xây dựng công trình. 
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- Nhà ñể xe 30m2: Móng trụ bằng bê tông cốt thép; khung cột, vì kèo, xà gồ 
thép; mái lợp tôn; nền ñổ bê tông, trên láng vữa xi măng. 

- Cổng, tường rào mặt trước: Trụ bê tông cốt thép; tường xây gạch có chừa ô 
thoáng, quét vôi, trên gắn chông sắt bảo vệ. Hàng rào các mặt còn lại bằng trụ bê tông 
cốt thép căng lưới thép B40. 

- Sân ñường nội bộ ñổ bê tông trên láng vữa xi măng. 

- Hệ thống hạ tầng kỹ thuật ngoài nhà ñảm bảo yêu cầu sử dụng. 

c) Bồi thường, giải phóng mặt bằng theo thực tế từng vị trí ñất xây dựng công trình. 

3. Nhóm dự án: Dự án nhóm B. 
 4. Tổng mức ñầu tư dự án: Khoảng 104.105 triệu ñồng. 
 5. Nguồn vốn ñầu tư: Nguồn ngân sách tỉnh. 
6. ðịa ñiểm thực hiện dự án: Gồm 09 huyện, thị xã và thành phố Huế. 
 7. Thời gian và tiến ñộ thực hiện dự án: 04 năm. 
ðiều 2. Tổ chức thực hiện 
1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết.  
2. Giao Thường trực Hội ñồng nhân dân, các Ban Hội ñồng nhân dân, Tổ ñại biểu 

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

Nghị quyết này ñã ñược Hội ñồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế khóa VIII, 
Kỳ họp chuyên ñề thứ 3 thông qua ngày 25 tháng 01 năm 2022./. 

 

  
  

CHỦ TỊCH 
 

 
Lê Trường Lưu 
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Phụ lục 
DANH MỤC 50 TRỤ SỞ CÔNG AN CẤP XÃ, THỊ TRẤN 

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 02/NQ-HðND ngày 25 tháng 01 năm 2022  
của Hội ñồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế) 

 
 

ðơn vị tính: ðồng 

STT Xã/thị trấn 
Tổng mức ñầu tư  

dự kiến 
Ghi chú  

  TỔNG CỘNG 104.105.118.000   
I Huyện Phong ðiền 10.637.915.000   
1 Trụ sở Công an xã Phong Hòa 2.220.282.000   
2 Trụ sở Công an xã Phong Bình 2.288.878.000   
3 Trụ sở Công an xã Phong Chương 1.996.447.000   
4 Trụ sở Công an xã Phong Sơn 2.134.667.000   
5 Trụ sở Công an xã Phong Xuân 1.997.641.000   
II Huyện Quảng ðiền 14.798.323.000   
6 Trụ sở Công an xã Quảng Thành 2.150.879.000   
7 Trụ sở Công an xã Quảng Thọ 2.162.243.000   
8 Trụ sở Công an xã Quảng Vinh 1.997.885.000   
9 Trụ sở Công an xã Quảng Phú 2.100.141.000   

10 Trụ sở Công an xã Quảng Thái 2.075.813.000   
11 Trụ sở Công an xã Quảng Công 2.122.555.000   
12 Trụ sở Công an xã Quảng Ngạn 2.188.807.000   
III Thị xã Hương Trà 1.996.478.000   
13 Trụ sở Công an xã Bình Thành 1.996.478.000   
IV Thành phố Huế 4.173.152.000   
14 Trụ sở Công an xã Hương Phong 2.005.541.000   
15 Trụ sở Công an xã Phú Thanh 2.167.611.000   
V Huyện Phú Vang 16.513.073.000   
16 Trụ sở Công an xã Vinh Hà 2.002.822.000   
17 Trụ sở Công an xã Phú Diên 2.114.548.000   
18 Trụ sở Công an xã Phú Hải 2.005.837.000   
19 Trụ sở Công an xã Phú Thuận 2.006.501.000   
20 Trụ sở Công an xã Phú An 2.220.947.000   
21 Trụ sở Công an xã Phú Xuân 2.004.177.000   
22 Trụ sở Công an xã Phú Lương 2.066.151.000   
23 Trụ sở Công an xã Phú Mỹ 2.092.090.000   
VI Thị xã Hương Thủy 4.482.288.000   
24 Trụ sở Công an xã Thủy Phù 2.324.135.000   
25 Trụ sở Công an xã Phú Sơn 2.158.153.000   
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STT Xã/thị trấn 
Tổng mức ñầu tư  

dự kiến 
Ghi chú  

VII Huyện Phú Lộc 14.819.853.000   
26 Trụ sở Công an xã Lộc Bình 2.153.567.000   
27 Trụ sở Công an xã Lộc ðiền 2.251.442.000   
28 Trụ sở Công an xã Lộc Hòa 2.030.118.000   
29 Trụ sở Công an xã Lộc Sơn  2.056.518.000   
30 Trụ sở Công an xã Lộc Trì 2.171.740.000   
31 Trụ sở Công an xã Vinh Mỹ 2.005.026.000   
32 Trụ sở Công an xã Lộc Tiến 2.151.442.000   

VIII Huyện Nam ðông 10.265.853.000   
33 Trụ sở Công an xã Hương Phú 2.003.642.000   
34 Trụ sở Công an xã Hương Sơn 1.998.425.000   
35 Trụ sở Công an xã Thượng Long 2.079.773.000   
36 Trụ sở Công an xã Thượng Nhật 2.046.739.000   
37 Trụ sở Công an xã Thượng Lộ 2.137.274.000   
IX Huyện A Lưới 26.418.183.000   
38 Trụ sở Công an xã ðông Sơn 2.019.987.000   
39 Trụ sở Công an xã Hồng Thượng 2.007.294.000   
40 Trụ sở Công an xã Hồng Thái 2.015.650.000   
41 Trụ sở Công an xã Hồng Bắc 2.002.220.000   
42 Trụ sở Công an xã A Roàng 2.024.007.000   
43 Trụ sở Công an xã Hồng Thủy 2.042.512.000   
44 Trụ sở Công an xã Hồng Vân 2.024.007.000   
45 Trụ sở Công an xã Hương Nguyên 2.045.812.000   
46 Trụ sở Công an xã A Ngo 2.018.968.000   
47 Trụ sở Công an xã Hồng Hạ 2.034.670.000   
48 Trụ sở Công an xã Hồng Kim 2.153.950.000   
49 Trụ sở Công an xã Sơn Thủy 2.025.800.000   
50 Trụ sở Công an xã Phú Vinh 2.003.306.000   
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HỘI ðỒNG NHÂN DÂN 
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

Số: 03/NQ-HðND 

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

     Thừa Thiên Huế, ngày 25 tháng 01 năm 2022 
 

NGHỊ QUYẾT 
Về phê duyệt chủ trương ñầu tư dự án Nâng cấp hạ tầng số ñáp ứng chương trình 

chuyển ñổi số ñến năm 2025 (giai ñoạn 2) 
 

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

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

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

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

về quy ñịnh chi tiết thi hành một số ñiều của Luật ðầu tư công; 
Xét Tờ trình số 417/TTr-UBND ngày 12 tháng 01 năm 2022 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh về việc ñề nghị phê duyệt chủ trương ñầu tư dự án Nâng cấp hạ tầng số 
ñáp ứng chương trình chuyển ñổi số ñến năm 2025 (giai ñoạn 2); Báo cáo thẩm tra của 
Ban kinh tế - ngân sách và ý kiến thảo luận của các ñại biểu Hội ñồng nhân dân tỉnh 
tại kỳ họp. 

QUYẾT NGHỊ: 

ðiều 1. Phê duyệt chủ trương ñầu tư dự án Nâng cấp hạ tầng số ñáp ứng 
chương trình chuyển ñổi số ñến năm 2025 (giai ñoạn 2) với các nội dung chủ yếu sau: 

1. Mục tiêu: Nâng cấp ñồng bộ hạ tầng trên cơ sở kế thừa sản phẩm của dự án 
Nâng cấp hạ tầng số ñáp ứng chương trình chuyển ñổi số ñến năm 2025 theo 
Nghị quyết số 96/NQ-HðND ngày 14 tháng 10 năm 2021 của Hội ñồng nhân dân 
tỉnh Thừa Thiên Huế về chủ trương ñầu tư dự án Triển khai chương trình Chuyển ñổi số 
tỉnh Thừa Thiên Huế gồm các nội dung cụ thể như sau: 

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

- Hiện ñại hóa hạ tầng ñảm bảo tính ổn ñịnh, an toàn, có tính kế thừa và khả 
năng phát triển ứng dụng trong thời gian tới, giảm thiểu tối ña tác ñộng ảnh hưởng 
ñến vận hành hệ thống công nghệ thông tin của tỉnh. 
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- ðầu tư trang thiết bị phải theo hướng ñạt chuẩn quốc tế và của Việt Nam trở 
thành Trung tâm dữ liệu trọng ñiểm cấp tỉnh. Sẵn sàng tiếp ñón xu hướng công nghệ 
IoT, công nghệ 4.0 và các ứng dụng chuyên dụng trong nội bộ tỉnh ñến các ñịa phương 
nhằm ñẩy mạnh phát triển kinh tế.  

2. Quy mô:  

ðầu tư hệ thống thiết bị, phần mềm, hạ tầng tại Trung tâm tích hợp dữ liệu 
bao gồm: 

- Hệ thống máy chủ. 

- Hệ thống thiết bị mạng và bảo mật. 

- Hệ thống lưu trữ và sao lưu dữ liệu. 

- Hạ tầng Trung tâm tích hợp dữ liệu: Hạ tầng phòng máy chủ, phòng trực. 

- Phần mềm thương mại: Phần mềm hệ ñiều hành và quản lý ñám mây, phần mềm 
sao lưu dữ liệu, phần mềm giám sát hoạt ñộng của máy chủ và ứng dụng. 

- Thi công xây dựng, cải tạo nâng cấp phòng máy chủ. 

- Triển khai lắp ñặt, cài ñặt, tích hợp hệ thống. 
- ðào tạo, chuyển giao công nghệ. 
3. Nhóm dự án: Dự án nhóm B. 
 4. Tổng mức ñầu tư dự án: 172.000 triệu ñồng. 
 5. Nguồn vốn ñầu tư: Ngân sách Trung ương, ngân sách tỉnh và các nguồn 

huy ñộng hợp pháp khác. 
6. ðịa ñiểm thực hiện dự án: Trung tâm Giám sát, ñiều hành ñô thị thông 

minh - Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Thừa Thiên Huế. 
 7. Thời gian thực hiện dự án: 04 năm. 

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

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

Nghị quyết này ñã ñược Hội ñồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế khóa VIII, 
Kỳ họp chuyên ñề lần thứ 3 thông qua ngày 25 tháng 01 năm 2022./. 

 

   
CHỦ TỊCH 

 
 

Lê Trường Lưu 
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HỘI ðỒNG NHÂN DÂN 
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

Số: 04/NQ-HðND 

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

     Thừa Thiên Huế, ngày 25 tháng 01 năm 2022 
 

NGHỊ QUYẾT 
Về hỗ trợ vốn từ ngân sách tỉnh ñể thực hiện ñầu tư một số dự án trên 

ñịa bàn thành phố Huế 

 
HỘI ðỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

KHÓA VIII, KỲ HỌP CHUYÊN ðỀ LẦN THỨ 3 
 

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

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

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

Xét Tờ trình số 780/TTr-UBND ngày 21 tháng 01 năm 2022 của Ủy ban 
nhân dân tỉnh về việc hỗ trợ vốn từ ngân sách tỉnh ñể thực hiện ñầu tư một số dự án 
trên ñịa bàn thành phố Huế; Báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế - ngân sách và ý kiến 
thảo luận của các ñại biểu Hội ñồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp. 

QUYẾT NGHỊ: 

ðiều 1. Hỗ trợ vốn từ nguồn ngân sách tỉnh ñể thực hiện ñầu tư 07 dự án trên ñịa bàn 
thành phố Huế theo ñề xuất của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Tờ trình số 780/TTr-UBND 
ngày 21 tháng 01 năm 2022, cụ thể như sau: 

1. Tên các dự án: 
- Cầu và ñường 26m (ñường ðiềm Phùng Thị) nối ñến ñường quy hoạch 36m. 
- ðường dọc sông Như Ý thuộc khu B - ðô thị mới An Vân Dương, phường 

Thủy Vân, thành phố Huế. 
- ðường dọc sông Nhất ðông thuộc khu B - ðô thị mới An Vân Dương, 

phường An ðông, thành phố Huế. 
- Cầu qua sông Nhất ðông nối ñường Nguyễn Lộ Trạch. 
- Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư TðC-07 thuộc khu B - ðô thị mới An Vân Dương. 
- Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư TðC-08 thuộc khu B - ðô thị mới An Vân Dương. 
- Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư TðC-09 tại khu B = Khu ñô thị mới An Vân Dương. 
2. Tổng mức ñầu tư xây dựng các công trình dự kiến: Khoảng 956.128 

triệu ñồng. 
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3. Ngân sách tỉnh hỗ trợ dự kiến: Khoảng 531.300 triệu ñồng từ các nguồn 
bổ sung vượt thu ngân sách tỉnh. 

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

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

Nghị quyết này ñã ñược Hội ñồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế khóa VIII, 
Kỳ họp chuyên ñề lần thứ 3 thông qua ngày 25 tháng 01 năm 2022./. 

 

  
 CHỦ TỊCH 

 
 

Lê Trường Lưu 
 



54 CÔNG BÁO/Số 06+07/Ngày 03-02-2022

HỘI ðỒNG NHÂN DÂN 
 TỈNH THỪA THIÊN HUẾ                    

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

Số: 05/NQ-HðND 

 

Thừa Thiên Huế, ngày 25 tháng 01 năm 2022 

 

NGHỊ QUYẾT 
Về Nhiệm vụ Quy hoạch phân khu xây dựng (tỷ lệ 1/2000) 

Trung tâm Bảo tồn tài nguyên thiên nhiên Việt Nam và cứu hộ ñộng, thực vật 
thuộc Bảo tàng thiên nhiên Việt Nam 

 
 

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

 

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

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

Căn cứ Luật Quy hoạch ngày 24 tháng 11 năm 2017; Luật Sửa ñổi, bổ sung một số 
ñiều của 37 luật có liên quan ñến quy hoạch ngày 20 tháng 11 năm 2018; 

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

Xét Tờ trình số 396/TTr-UBND ngày 11 tháng 01 năm 2022 về việc thông qua 
Nhiệm vụ Quy hoạch phân khu xây dựng (tỷ lệ 1/2000) Trung tâm Bảo tồn tài nguyên 
thiên nhiên Việt Nam và cứu hộ ñộng, thực vật thuộc Bảo tàng thiên nhiên Việt Nam; 
Báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế - ngân sách và ý kiến thảo luận của các ñại biểu 
Hội ñồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp. 

QUYẾT NGHỊ: 

ðiều 1. Phê duyệt Nhiệm vụ Quy hoạch phân khu xây dựng (tỷ lệ 1/2000) Trung 
tâm Bảo tồn tài nguyên thiên nhiên Việt Nam và cứu hộ ñộng, thực vật thuộc Bảo 
tàng thiên nhiên Việt Nam với những nội dung chính như sau: 

1. Tên quy hoạch: Quy hoạch phân khu xây dựng (tỷ lệ 1/2000) Trung tâm Bảo 
tồn tài nguyên thiên nhiên Việt Nam và cứu hộ ñộng, thực vật thuộc Bảo tàng thiên 
nhiên Việt Nam. 
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2. Phạm vi lập quy hoạch: Thuộc xã Phong Mỹ, huyện Phong ðiền, tỉnh Thừa 
Thiên Huế, có ranh giới cụ thể như sau: 

- Phía Bắc giáp nhà dân và ñường giao thông nối vào suối Khe Me;  
- Phía Nam giáp rừng phòng hộ, rừng tự nhiên và rừng trồng sản xuất; 
- Phía Tây giáp rừng phòng hộ thôn Tân Mỹ và suối Khe Me; 
- Phía ðông giáp rừng trồng sản xuất. 
3. Quy mô lập quy hoạch:  
- Tổng diện tích: Khoảng 175 ha, trong ñó: 
+ Diện tích giai ñoạn 1 ñã thực hiện: 16,8 ha; 
+ Diện tích giai ñoạn 2: Khoảng 158,2 ha. 
- Dân số: Khoảng 500 người, trong ñó: 
+ Nhân viên và Ban quản lý khu vực hoạt ñộng cố ñịnh: Khoảng 50 người; 
+ Nhân viên phục vụ không thường xuyên: Khoảng 100 người; 
+ Lượt khách du lịch và nghiên cứu thường xuyên: Khoảng 350 người. 
4. Tính chất: 
- Là khu nghiên cứu, thử nghiệm về tài nguyên thiên nhiên nhằm giáo dục bảo tồn 

ña dạng sinh học, ứng dụng công nghệ vào sản xuất, hợp tác trong nước và Quốc tế.  

- Là khu trưng bày, bảo tồn, cứu hộ và phát triển các loài ñộng vật, thực vật ñược 
ñầu tư hạ tầng ñồng bộ, góp phần hoàn thiện quy hoạch hệ thống bảo tàng thiên nhiên 
Việt Nam, ñáp ứng nhu cầu nghiên cứu, học tập và tham quan cho khách du lịch. 

5. Mục tiêu: 

- Bảo tồn các nguồn tài nguyên thiên nhiên; cứu hộ các loài thực vật và ñộng vật 
hoang dã quý, hiếm ở khu vực miền Trung và cả nước, ñặc biệt là các loài có nguy cơ 
tuyệt chủng, cứu hộ các cá thể nhận ñược từ các vụ buôn bán, vận chuyển trái phép 
ñộng vật hoang dã quý hiếm. 

- Giáo dục môi trường và tài nguyên thiên nhiên cho học sinh, sinh viên và công 
chúng trên ñịa bàn và khu vực. 

- Phát triển khoa học và công nghệ, trong ñó ñầu tư xây dựng và phát triển một 
số công nghệ mới, công nghệ cao có tích hợp nhiều lĩnh vực khoa học công nghệ 
ươm tạo công nghệ ñạt trình ñộ tiên tiến; ñẩy mạnh ứng dụng và phát triển công nghệ 
xanh, sạch, tiết kiệm năng lượng, trong ñó bước ñầu tập trung vào các lĩnh vực như 
công nghệ sinh học, công nghệ môi trường… 

- Làm cơ sở pháp lý ñể quản lý, triển khai lập các quy hoạch chi tiết và dự án 
ñầu tư theo quy ñịnh.  

6. Phân khu chức năng:  

- Khu 1: Thiết lập ô ñịnh vị (25ha) theo tiêu chuẩn Quốc tế tại rừng tự nhiên ñể 
nghiên cứu biến ñộng của hệ sinh thái; 
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- Khu 2: Trung tâm thực nghiệm, nhân nuôi các loài ñộng vật không có xương 
sống có giá trị cao trong khoa học và thực tiễn;  

- Khu 3: Vườn thực vật; 

- Khu 4: Khu nghiên cứu, bãi thử nghiệm (Polygon) phục vụ cho nghiên cứu ñịa 
sinh hóa; 

- Khu 5: Trung tâm lưu trữ mẫu vật Quốc gia về thiên nhiên và hệ thống thiết bị 
bảo quản mẫu khoa học sự sống và khoa học ñịa chất; 

- Khu 6: Khu nghiên cứu quá trình diễn thế tự nhiên phục hồi thảm thực vật rừng 
và xây dựng mô hình trình diễn phục hồi rừng tự nhiên; 

- Khu 7: Khu nuôi thả, cứu trợ ñộng vật hoang dã; 

- Khu 8: Khu xây dựng giai ñoạn 2016 - 2020 và khu vực bảo vệ hạ tầng kỹ 
thuật. 

7. Các chỉ tiêu kinh tế, kỹ thuật cơ bản: 

- Mật ñộ xây dựng gộp: ≤ 5%. 

- Diện tích xây dựng:  

+ ðối với giai ñoạn 1 (thực hiện theo Quyết ñịnh ñã ñược phê duyệt); 

+ ðối với giai ñoạn 2: Diện tích xây dựng ≤ 5000 m2. 

- Tầng cao xây dựng: ≤ 3 tầng. 

- Hệ số sử dụng ñất: ≤ 0,15 lần. 

- Chỉ tiêu hạ tầng kỹ thuật: 

+ Giao thông: ðất giao thông 3 - 5%. 

+ Cấp ñiện: 1.500 KWh/người/năm; ðiện cấp cho dịch vụ công cộng: 40W/m2 sán; 

+ Thông tin liên lạc: Xác ñịnh nguồn tín hiệu, nhu cầu sử dụng, ñề xuất giải 
pháp thông tin liên lạc (ñiện thoại, internet, truyền hình...). 

+ Cấp nước: 180 lít/người/ngñ; nước cấp cho công trình công cộng: 20 m3/ha/ngày; 
nước tưới cây: 20 m3/ha/ngày; nước dự phòng: 20% tổng lượng nước.  

+ Thoát nước: Thoát nước mưa và nước thải riêng biệt. 

+ Rác thải: Thu gom 100% và vận chuyển về khu xử lý theo quy hoạch của 
huyện Phong ðiền. 

+ Chỉ tiêu xử lý chất thải rắn: 1,5 kg/người/ngñ; 

8. Nội dung quy hoạch:  

a) Nguyên tắc cơ bản ñối với ñiều tra khảo sát và ñánh giá hiện trạng:  

- Thu thập ñiều tra khảo sát hiện trạng, phân tích và hệ thống hóa tài liệu ñiều 
tra, khảo sát; 
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- Thu thập các số liệu về: 

+ Kinh tế - hiện trạng và phát triển; 

+ Xã hội: Văn hóa, phong tục, tập quán, tín ngưỡng...; 

+ Các dự án ñã và ñang triển khai thực hiện trong khu vực; 

+ ðặc ñiểm các công trình kiến trúc. 

- ðiều tra khảo sát về hiện trạng sử dụng ñất ñai; 

- ðiều tra khảo sát về hiện trạng dân số và lao ñộng; 

- ðiều tra về hiện trạng kinh tế xã hội; 

- ðiều tra về hiện trạng các công trình dịch vụ; các công trình trung tâm hành 
chính chính trị văn hóa; các công trình giáo dục, y tế; công nghiệp và kho tàng; an 
ninh quốc phòng; ñầu mối hạ tầng kỹ thuật; 

- ðiều tra về hiện trạng hạ tầng kỹ thuật; 

- ðánh giá, phân tích ñiều kiện tự nhiên và các số liệu ñiều tra khảo sát thu thập,... 

b) Các nguyên tắc trong việc tổ chức không gian: 

- Quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng ñất, xác ñịnh các chỉ tiêu cho từng lô ñất về 
diện tích, mật ñộ xây dựng, hệ số sử dụng ñất, tầng cao công trình, tỷ lệ cây xanh,... 
cho các lô ñất xây dựng theo các khu chức năng. Vị trí quy mô công trình ngầm (nếu có). 

- Quy hoạch không gian kiến trúc cảnh quan:  

+ Khái quát các phương án về ý tưởng tổ chức không gian (tối thiểu 2 phương 
án), từ ñó ñề xuất phương án chọn, bố cục không gian kiến trúc cảnh quan theo từng 
khu vực.  

+ Thiết lập bố cục không gian kiến trúc cảnh quan chung theo từng khu chức 
năng, ñề xuất và mô tả hình ảnh không gian quy hoạch, cảnh quan tổng thể, ñảm bảo 
phù hợp với cảnh quan, kiến trúc của khu vực. 

+ ðề xuất liên kết không gian trọng tâm theo các ñiểm - tuyến - diện. Không 
gian cho các khu trung tâm, các trục không gian chính, không gian cây xanh, mặt 
nước và ñiểm nhấn... Các liên kết về giao thông và hạ tầng kỹ thuật giữa các khu vực. 
ðảm bảo khả năng tiếp cận của con người, bán kính phục vụ thuận lợi và tăng cường 
các tiện ích công cộng. 

+ Nghiên cứu ñề xuất: Hình khối, kiến trúc, màu sắc công trình phù hợp với 
công năng sử dụng, khí hậu ñịa phương và tiết kiệm năng lượng. 

+ ðề xuất chi tiết về thiết kế tầng cao, hình khối kiến trúc, màu sắc, ánh sáng, 
khuyến khích sử dụng vật liệu gần gũi với thiên nhiên ... và các quy ñịnh về quản lý 
kiến trúc cảnh quan cho ñồ án.  

c) Các yêu cầu về kết nối hạ tầng kỹ thuật: 

- Chuẩn bị kỹ thuật: 
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+ San nền: Xác ñịnh cao ñộ khống chế xây dựng cho các khu vực chức năng và 
các trục giao thông chính, dự báo khối lượng san nền, ñào ñắp. ðề xuất các giải pháp 
san nền và cao trình chuẩn bị kỹ thuật phù hợp với từng khu vực. Tính toán khối lượng 
ñào ñắp, thoát nước và các công tác chuẩn bị kỹ thuật khác. 

+ Thoát nước mưa: Xác ñịnh các lưu vực thoát nước, giải pháp thoát nước mưa 
tổng thể, mạng lưới thoát nước mưa trong ranh giới quy hoạch và các ñiểm ñấu nối 
nằm ngoài ranh giới. 

- Giao thông: 

+ Quy hoạch hệ thống mạng lưới ñường giao thông, phân loại và phân cấp các 
tuyến ñường, mặt cắt, chỉ giới ñường ñỏ và chỉ giới xây dựng, vị trí quy mô bến bãi 
ñỗ tránh xe và hệ thống công trình ngầm, tuynel kỹ thuật. 

+ Nghiên cứu ñảm bảo ñường giao thông phục vụ sản xuất lâm nghiệp và phòng 
chống cháy rừng cho khu vực ñất rừng phía Tây Nam của khu vực nghiên cứu quy 
hoạch do khu vực nghiên cứu quy hoạch phân khu xây dựng Trung tâm Bảo tồn tài 
nguyên thiên nhiên Việt Nam và cứu hộ ñộng, thực vật thuộc Bảo tàng thiên nhiên 
Việt Nam ñã cắt ngang các tuyến ñường lâm sinh kết nối khu vực ñất rừng này với 
tuyến ñường giao thông chính của xã, làm ảnh hưởng ñến sản xuất của dân cư ñịa phương. 

- Cấp nước: 

+ Nhằm ñảm bảo hạn chế ảnh hưởng ñến môi trường và tiết kiệm tài nguyên 
nước, nghiên cứu phương án khai thác nguồn nước mặt có trong khu vực, nguồn 
nước cấp sinh hoạt, không khai thác, sử dụng nguồn nước dưới ñất. 

+ Xác ñịnh nhu cầu và nguồn cấp nước, vị trí ñầu mối chuyển tiếp từ hệ thống 
cấp nước chung cho khu vực. 

+ Thiết kế mạng ñường ống cấp nước từ công trình ñầu mối về từng cụm công 
trình, các họng cứu hoả. Tính toán thuỷ lực hệ thống mạng lưới ñường ống cấp nước.  

- Cấp ñiện, chiếu sáng: 

+ Tính toán nhu cầu sử dụng ñiện năng của toàn khu vực và từng nhóm công trình. 

+ Thiết kế phương án cấp ñiện bao gồm nguồn ñiện, lưới ñiện trung thế, hạ thế, 
trạm biến áp phân phối.  

+ Tính toán, nghiên cứu các giải pháp chiếu sáng công cộng, chiếu sáng công 
viên cây xanh, sân vườn, chiếu sáng trang trí, nghệ thuật. 

- Thông tin liên lạc: Xác ñịnh nguồn tín hiệu, nhu cầu sử dụng, ñề xuất giải pháp 
thông tin liên lạc (ñiện thoại, internet, truyền hình...) ñảm bảo ñáp ứng cho các khu 
chức năng trong khu quy hoạch. 

- Thoát nước thải, quản lý chất thải rắn: 

+ Xây dựng hệ thống thu gom, xử lý nước thải tập trung riêng biệt, nước thải sau 
xử lý ñạt QCVN giá trị C, Cột A trước khi thải ra môi trường theo yêu cầu tại 
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Công văn số 924/UBND-TN ngày 22 tháng 02 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh 
về việc thống nhất việc triển khai trong công tác quản lý Nhà nước về môi trường. 

+ Dự báo tổng lượng nước thải, chất thải rắn;  

+ ðề xuất thiết kế mạng lưới thoát nước thải theo mô hình thoát nước riêng; 
phương án cụ thể cho hệ thống cống, trạm bơm, trạm xử lý. Nghiên cứu giải pháp thu 
gom và xử lý CTR.  

d) ðánh giá môi trường chiến lược: 

- Nhận dạng và dự báo các tác ñộng tích cực, tiêu cực ñến môi trường do phương 
án quy hoạch và các hoạt ñộng phát triển kinh tế xã hội gây ra. 

- ðề xuất các giải pháp giải quyết các vấn ñề môi trường còn tồn tại trong ñồ án 
quy hoạch. Xác ñịnh các biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu tác ñộng và quản lý, giám 
sát môi trường. 

- Kiến nghị về môi trường ñể ñảm bảo phát triển bền vững.  

ñ) Kinh tế xây dựng: 

- Khái toán kinh phí ñầu tư xây dựng hạng mục công trình kiến trúc, cây xanh, 
hạ tầng kỹ thuật và ñền bù giải phóng mặt bằng theo các giải pháp quy hoạch ñã ñề xuất.  

- Xác ñịnh suất ñầu tư tổng thể, suất ñầu tư cho hệ thống hạ tầng kỹ thuật trong 
ranh giới thiết kế. 

- Các dự án chiến lược và lộ trình thực hiện: Phân tích và ñề xuất lộ trình và các 
giai ñoạn ñầu tư phát triển khu vực theo từng giai ñoạn. Xác ñịnh danh mục các dự án 
triển khai giai ñoạn ñến năm 2030. 

- ðề xuất, kiến nghị các cơ chế huy ñộng và tạo nguồn lực thực hiện. 
e) Lập Quy ñịnh quản lý theo ñồ án quy hoạch phân khu xây dựng:  

Nội dung theo quy ñịnh tại khoản 2 ðiều 15 Nghị ñịnh số 44/2015/Nð-CP ngày 
06 tháng 5 năm 2015 của Chính phủ. 

9. Thành phần hồ sơ, sản phẩm: 

TT Tên bản ñồ Tỷ lệ 

Bản 
vẽ 

màu 
(A0)  

Hồ sơ 
thu 
nhỏ  
(A3) 

A Phần bản vẽ    

1 Sơ ñồ vị trí và giới hạn khu ñất 1/10.000  x x 

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

1/2.000 x x 

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

1/2.000 x x 

4 Bản ñồ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng ñất 1/2.000 x x 
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TT Tên bản ñồ Tỷ lệ 

Bản 
vẽ 

màu 
(A0)  

Hồ sơ 
thu 
nhỏ  
(A3) 

5 Sơ ñồ tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan 1/2.000 x x 

6 
Bản vẽ xác ñịnh các khu vực xây dựng công 
trình ngầm: Các công trình công cộng ngầm, các 
công trình cao tầng có xây dựng tầng hầm (nếu có) 

Tỷ lệ 
thích hợp 

x x 

7 
Bản ñồ quy hoạch giao thông và chỉ giới ñường 
ñỏ, chỉ giới xây dựng 

1/2.000 x x 

8 
Các bản ñồ quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật 
khác 

1/2.000 x x 

9 Bản ñồ tổng hợp ñường dây, ñường ống kỹ thuật 1/2.000 x x 

10 

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

Tỷ lệ 
thích hợp 

x x 

11 Các bản vẽ về ñánh giá môi trường chiến lược 
Tỷ lệ 

thích hợp 
x x 

B Phần văn bản    

1 
Thuyết minh tổng hợp và các văn bản pháp lý 
liên quan 

  x 

2 
Quy ñịnh quản lý xây dựng theo quy hoạch phân 
khu 

  x 

3 
Dự thảo tờ trình, quyết ñịnh phê duyệt ñồ án quy 
hoạch 

  x 

Các sơ ñồ, bản ñồ, bản vẽ ñược thể hiện lồng ghép trên nền bản ñồ ñịa hình. 

- Số lượng hồ sơ gồm: 10 bộ màu kèm theo 02 ñĩa USB chứa toàn bộ nội dung 
ñồ án quy hoạch. 

- Nội dung và quy cách hồ sơ tuân thủ theo các quy ñịnh tại Nghị ñịnh số 
44/2015/Nð-CP ngày 06 tháng 5 năm 2015 của Chính phủ và Thông tư số 
12/2016/TT-BXD ngày 29 tháng 6 năm 2016 của Bộ Xây dựng. Lưu ý cần thể hiện 
thêm bản ñồ ñịa hình lồng ghép bản ñồ ñịa chính ñối với các loại bản ñồ sau: Hiện trạng 
kiến trúc cảnh quan và ñánh giá ñất xây dựng; Hiện trạng hệ thống hạ tầng kỹ thuật; 
Quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng ñất; Bản ñồ quy hoạch giao thông và chỉ giới 
ñường ñỏ, chỉ giới xây dựng; Bản ñồ quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật.   

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

10. Nguồn vốn lập quy hoạch: Ngân sách nhà nước 
11. Tiến ñộ thực hiện: 
- Bắt ñầu thực hiện sau khi nhiệm vụ quy hoạch phân khu ñược phê duyệt. 
- Thời gian hoàn thành: Không quá 06 tháng kể từ ngày ký hợp ñồng tư vấn. 
12. Tổ chức thực hiện  
- Cơ quan phê duyệt: Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế. 
- Cơ quan thẩm ñịnh: Sở Xây dựng Thừa Thiên Huế. 
- Cơ quan tổ chức lập: Ban Quản lý dự án Quy hoạch Kiến trúc -  Sở xây dựng. 
- ðơn vị tư vấn lập quy hoạch: Theo quy ñịnh pháp luật. 
- ðơn vị phản biện: Theo quy ñịnh pháp luật. 
- Nội dung khác: Trình Hội ñồng nhân dân tỉnh trước khi phê duyệt ñồ án quy 

hoạch theo quy ñịnh. 

ðiều 2. Tổ chức thực hiện 

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

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

Nghị quyết này ñã ñược Hội ñồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế khóa VIII, 
Kỳ họp chuyên ñề lần thứ 3 thông qua ngày 25 tháng 01 năm 2022./. 

 

   
CHỦ TỊCH 

 
 

Lê Trường Lưu 
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HỘI ðỒNG NHÂN DÂN 
 TỈNH THỪA THIÊN HUẾ                    

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

Số: 06/NQ-HðND 

 

Thừa Thiên Huế, ngày 25 tháng 01 năm 2022 

 

NGHỊ QUYẾT 
Về ñiều chỉnh Nhiệm vụ Quy hoạch phân khu xây dựng (tỷ lệ 1/2000)  

Khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng, ñô thị biển và sân golf quốc tế, 
xã Vinh Xuân, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế 

 

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

 

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

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

Căn cứ Luật Quy hoạch ngày 24 tháng 11 năm 2017; Luật Sửa ñổi, bổ sung một 
số ñiều của 37 luật có liên quan ñến quy hoạch ngày 20 tháng 11 năm 2018; 

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

Nghị quyết số 25/NQ-HðND ngày 07 tháng 4 năm 2020 của Hội ñồng nhân dân tỉnh 
về Nhiệm vụ Quy hoạch phân khu xây dựng Khu du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng và ñô thị 
biển Vinh Xuân, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế; 

Xét Tờ trình số 397/TTr-UBND ngày 11 tháng 01 năm 2022 về việc thông qua 
ñiều chỉnh Nhiệm vụ Quy hoạch phân khu xây dựng (tỷ lệ 1/2000) Khu du lịch sinh thái 
nghỉ dưỡng, ñô thị biển và sân golf quốc tế, xã Vinh Xuân, huyện Phú Vang, tỉnh 
Thừa Thiên Huế; Báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế - ngân sách và ý kiến thảo luận 
của các ñại biểu Hội ñồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp. 

QUYẾT NGHỊ: 

ðiều 1. Phê duyệt ñiều chỉnh Nhiệm vụ Quy hoạch phân khu xây dựng (tỷ lệ 
1/2000) Khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng, ñô thị biển và sân golf quốc tế, xã Vinh Xuân, 
huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế với những nội dung chính như sau: 

1. Tên quy hoạch: Quy hoạch phân khu xây dựng (tỷ lệ 1/2000) Khu du lịch 
sinh thái nghỉ dưỡng, ñô thị biển và sân golf quốc tế, xã Vinh Xuân, huyện Phú Vang, 
tỉnh Thừa Thiên Huế. 
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2. Phạm vi lập quy hoạch: Khu vực nghiên cứu lập quy hoạch thuộc xã Vinh 
Xuân huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế; ranh giới cụ thể như sau:  

- Phía ðông Bắc giáp biển ðông; 
- Phía Tây Nam giáp khu dân cư thôn Kế Võ; 
- Phía ðông Nam giáp khu dân cư thôn Xuân Thiên Thượng; 
- Phía Tây Bắc giáp xã Phú Diên. 

3. Quy mô lập quy hoạch:  

- Tổng diện tích: Khoảng 173,29 ha. 

- Dân số: Khoảng 3.800 người. 

4. Tính chất: 

- Là khu tổ hợp du lịch nghỉ dưỡng cao cấp kết hợp sân golf kết hợp với các 
dịch vụ phụ trợ như khách sạn, khu nghỉ dưỡng thấp tầng, trung tâm hội nghị, vui chơi 
giải trí, chăm sóc sức khỏe, ... 

- Là khu vực ñô thị phát triển mới gắn liền với ñặc thù cảnh quan ven biển, 
ñáp ứng nhu cầu ñầu tư và phục vụ phát triển kinh tế xã hội. 

5. Các chỉ tiêu quy hoạch chính: 
TT Hạng mục ðơn vị Chỉ tiêu 
1 Dân số   

1.1 Dự báo dân số người 3.800 

1.2 
Dự báo lượng khách trung bình lưu trú 

tại khu vực nghiên cứu 
khách/ năm 120.000 

2 Chỉ tiêu sử dụng ñất   

2.1 
Khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng và 

ñô thị biển 
 Khoảng 90ha 

a Khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng % 20 - 25 

b 
ðất nhóm nhà ở (bao gồm ñất nhà ở, 

ñất giao thông và cây xanh nhóm nhà 
ở, ñất công cộng nếu có) 

% 25 - 30 

c 
ðất công trình công cộng, thương mại 

dịch vụ 
% 5 - 10 

d ðất cây xanh % 15 - 20 
e ðất giao thông, bãi ñỗ xe, HTKT % ≥ 20 

2.2 Khu sân golf quốc tế và khu phụ trợ  Khoảng 80ha 

2.3 
Khu vực rừng phòng hộ, ñất cây 

xanh cảnh quan và ñất khác 
Rà soát, ñề xuất phương án ñảm 
bảo theo các quy ñịnh liên quan 

3 Chỉ tiêu tầng cao xây dựng   

3.1 
Khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng Tầng 3 - 7 
Riêng công trình tổ hợp thương mại 

dịch vụ du lịch (ñiểm nhấn) 
Tầng 

≤ 15 

3.2 Khu ở thấp tầng Tầng ≤ 3 
3.3 Khu công trình công cộng, dịch vụ Tầng ≤ 4 
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TT Hạng mục ðơn vị Chỉ tiêu 
3.4 Khu cây xanh, cảnh quan, HTKT Tầng ≤ 1 
4 Mật ñộ xây dựng gộp (brutto)   

4.1 Khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng % ≤ 25 
4.2 Khu ñô thị biển % ≤ 35 
4.3 Sân golf % ≤ 5 
5 Hạ tầng xã hội khu ở    

5.1 

- Nhà trẻ, mẫu giáo 
cháu/1000 

người 
50 

m2 ñất/ học sinh ≥ 15 

- Tiểu học 
cháu/1000 

người 
65 

m2 ñất/ học sinh ≥ 15 

- Trung học cơ sở (nếu có) 
cháu/1000 

người 
55 

m2 ñất/ học sinh ≥ 15 
5.2 Thể dục thể thao   

 - Sân luyện tập m2/người 0,5 
 ha/công trình 0,3 

6 Hạ tầng kỹ thuật   
6.1 Cấp nước   

 - Tiêu chuẩn cấp nước sinh hoạt, du lịch lít/ng/ngñ 200 
 - Tiêu chuẩn cấp nước công trình công 

cộng, dịch vụ 
lít/m2 sàn-ngñ 

2 

 - Tiêu chuẩn cấp nước tưới cây lít/m2-ngñ 3 
 - Tiêu chuẩn cấp nước rửa ñường lít/m2-ngñ 0,4 

6.2 Cấp ñiện w/người 500 
 - Tiêu chuẩn cấp ñiện sinh hoạt   
 - Công trình khách sạn kW/giường 3-4 
 - Công trình công cộng, dịch vụ W/m2 sàn 30-50 

6.3 Tiêu chuẩn thoát nước thải % cấp nước SH > 90 
6.4 Lượng rác thải bình quân kg/ng ngñ 1,3 

- Về cấp nước chữa cháy: Số lượng ñám cháy cần ñược tính toán phải ≥2; 
Áp lực tự do mạng lưới cấp nước chữa cháy phải ñảm bảo ≥10m. ðường kính tối thiểu 
của mạng lưới cấp nước chữa cháy không nhỏ hơn 100mm.  

- Hệ thống thông tin liên lạc: Theo yêu cầu sử dụng và tuân thủ quy ñịnh của 
pháp luật. 

- Quá trình nghiên cứu ñồ án quy hoạch phân khu cần tuân thủ các chỉ tiêu kinh tế, 
kỹ thuật khác tuân thủ theo Quyết ñịnh số 2648/Qð-UBND ngày 28 tháng 10 năm 2021 
của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy ñịnh quản lý không gian kiến trúc 
cảnh quan tại các khu vực ven biển tỉnh Thừa Thiên Huế và các quy chuẩn, tiêu chuẩn 
hiện hành. 
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6. Nội dung quy hoạch: 

6.1. ðánh giá ñiều kiện tự nhiên và hiện trạng 
a) Vị trí và vai trò khu vực lập quy hoạch: 

  Phân tích mối quan hệ và ñánh giá tiềm năng của khu vực lập quy hoạch trong 
mối liên hệ với các khu vực lân cận.  

b) ðiều kiện tự nhiên và môi trường: 
- Tổng quan các ñặc ñiểm tự nhiên của khu vực nghiên cứu (về ñịa hình, ñịa mạo, 

khí hậu, thủy hải văn, thủy lợi, ñịa chất công trình, ñịa chấn...), ñặc ñiểm cảnh quan 
sinh thái của khu vực quy hoạch trong mối liên kết với các khu vực xung quanh và 
các vùng lân cận. 

- ðánh giá ảnh hưởng tiêu cực, tích cực của ñiều kiện tự nhiên tới khu vực xây 
dựng và sự phát triển của khu vực. ðánh giá chi tiết về quỹ ñất xây dựng trên cơ sở 
phân vùng xây dựng thuận lợi, không thuận lợi và cấm xây dựng. 

- Nhận ñịnh các kết quả phân tích cụ thể, từ ñó ñề xuất các vấn ñề cần phải giải 
quyết trong quy hoạch ñể khắc phục những nhược ñiểm (ñộ dốc, khả năng ngập lũ...) 
và phát huy các ưu ñiểm tự nhiên của khu vực, từ ñó xác ñịnh các khu vực có tiềm năng 
về tự nhiên, có thể khai thác tạo ñộng lực phát triển kinh tế ñô thị. 

c) Hiện trạng về dân số, lao ñộng, kinh tế - xã hội: 
 - ðánh giá hiện trạng phát triển dân cư khu vực nghiên cứu, thống kê tỉ lệ dân số, 
lao ñộng. Ngoài ra, cần ñánh giá mức ñộ phát triển kinh tế, khả năng tăng trưởng, thu 
hút nguồn nhân lực, nguồn vốn ñầu tư.  

- ðánh giá những ảnh hưởng tác ñộng môi trường văn hóa lịch sử tới quá trình 
phát triển kinh tế, văn hóa và ñời sống của cư dân khu vực.  

d) Hiện trạng về sử dụng ñất và kiến trúc cảnh quan: 
ðánh giá tình hình sử dụng ñất khu vực lập quy hoạch theo các khu chức năng 

(du lịch, công cộng, ở, nông nghiệp, nuổi trồng thủy sản...). Thống kê sử dụng ñất, 
nhận xét ñánh giá các vấn ñề tồn tại về sử dụng ñất cần giải quyết. 

ñ) Hiện trạng hệ thống hạ tầng kỹ thuật và môi trường: 
- ðánh giá hiện trạng hệ thống hạ tầng kỹ thuật bao gồm: Chuẩn bị kỹ thuật 

(hiện trạng nền xây dựng, thoát nước mưa); Hệ thống các tuyến giao thông và công trình 
ñầu mối giao thông,…); Hệ thống các tuyến cấp nước (nguồn, công trình ñầu mối, 
mạng lưới, chất lượng, khả năng cung cấp...); Hệ thống các tuyến Cấp ñiện (nguồn, vị trí 
trạm biến áp, quy mô trạm, khả năng cung cấp, chất lượng mạng lưới...); Hệ thống 
các tuyến thông tin liên lạc; Hệ thống các tuyến ống thoát nước thải (hiện trạng hệ 
thống thoát nước thải, khả năng ñáp ứng khi ñô thị phát triển...); Quản lý chất thải 
rắn, nghĩa trang (Hiện trạng thu gom chất thải rắn, vị trí bãi chôn lấp, khả năng thu 
gom, khu vực nghĩa trang, mức ñộ gần khu dân cư và ô nhiễm môi trường...). 

- ðánh giá các ưu ñiểm, các vấn ñề tồn tại liên quan ñến hệ thống hạ tầng kỹ thuật 
cần giải quyết trong quy hoạch phân khu. ðánh giá mối liên quan về hiện trạng với 
mạng lưới hạ tầng kỹ thuật như các tuyến chính, các công trình ñầu mối bên ngoài 
khu vực thiết kế. ðánh giá, tổng hợp các giải pháp hạ tầng kỹ thuật của các dự án, ñồ án 
ñã có. 
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- Nêu thực trạng và ñánh giá hiện trạng môi trường tự nhiên (nước, không khí, 
ñất, hệ sinh thái…) và môi trường xã hội.   

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

e) Các dự án, chương trình ñang triển khai: 

- ðánh giá tình hình thực hiện quy hoạch trên ñịa bàn. 

- Tổng quan chung về các chương trình, dự án trong khu vực như: Các dự án 
quy hoạch lân cận tại các khu vực Vinh Xuân, Vinh Thanh...; các dự án về hạ tầng 
kỹ thuật; các dự án về công trình xây dựng. 

- Nghiên cứu các dự án ñầu tư ngoài ranh giới có liên quan trực tiếp hoặc 
gián tiếp, ñặc biệt là các dự án về hệ thống hạ tầng kỹ thuật như dự án ñường ven biển. 

- Rà soát mức ñộ triển khai, chất lượng và phân loại từng dự án với tổng thể 
chung của toàn khu. Xem xét tính hiệu quả và sự phù hợp của các chương trình, dự án 
với các vấn ñề về mục tiêu và tầm nhìn ñã ñặt ra.  

f) ðánh giá tổng hợp hiện trạng: 

- Tổng hợp các vấn ñề hiện trạng, lập phân tích về ñiểm mạnh, ñiểm yếu, cơ hội, 
thách thức (SWOT) trong khu vực nghiên cứu phát triển. 

- Xác ñịnh những nội dung, các vấn ñề cần giải quyết và các ưu ñiểm cần phải 
khai thác làm cơ sở cho phương án (trên cơ sở ñánh giá tổng hợp hiện trạng dân cư 
sinh sống, sử dụng ñất, hiện trạng kiến trúc công trình, hạ tầng kỹ thuật, hiện trạng hạ tầng 
xã hội; các công trình tôn giáo, tín ngưỡng và các công trình an ninh quốc phòng...) 
hướng ñến xây dựng khu ñô thị hiện ñại và phát triển bền vững. 

6.2. Nội dung nghiên cứu quy hoạch: 

a) Nguyên tắc thiết kế: 

- Bảo ñảm tuân thủ khung phát triển từ các quy hoạch ñịnh hướng cấp trên. 

- Bảo ñảm phát triển một khu vực thuộc trung tâm cấp vùng mang ñặc trưng về 
văn hóa, gắn kết với các không gian xung quanh. 

- Bảo ñảm tính hợp lý của tổ chức không gian các khu chức năng cũng như 
ñảm bảo tính bền vững của môi trường và cảnh quan thiên nhiên. 

- Không gian quy hoạch kiến trúc phải ñạt ñược các yêu cầu về tổ chức không gian, 
ñảm bảo môi trường sống và làm việc, nghỉ dưỡng hiện ñại, tiện nghi cao ñáp ứng 
nhu cầu phát triển dài hạn. 

- ðưa ra các phương án ứng xử hợp lý với các dự án ñược ñầu tư triển khai xây 
dựng hoặc các ñồ án quy hoạch xây dựng ñã ñược phê duyệt. 

- ðảm bảo thuận lợi trong phân kỳ ñầu tư và hiệu quả kinh tế của nhà ñầu tư. 
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b) Cơ cấu quy hoạch các khu chức năng: 
Cơ cấu tổ chức các khu chức năng của ñồ án, phân chia cơ cấu rõ ràng, rành 

mạch nhưng vẫn ñảm bảo tính kết nối thuận lợi giữa các khu chức năng trong và 
ngoài khu vực. 

c) Quy hoạch sử dụng ñất ñai: 
- Khai thác tối ña hiệu quả giá trị quỹ ñất xây dựng. ðảm bảo quy hoạch sử dụng 

ñất tiết kiệm, hợp lý, ñúng quy chuẩn quy phạm hiện hành về ñất ñai và xây dựng. 
ðảm bảo mục tiêu phát triển bền vững, sinh thái cảnh quan và ñặc trưng tự nhiên của 
khu vực. 

- ðảm bảo tính toán khoa học, hợp lý trong việc sử dụng ñất, ñáp ứng nhu cầu 
ñất ñai cho công trình cấp vùng, ưu tiên giành quỹ ñất cho cây xanh. 

- ðề xuất quy hoạch sử dụng ñất cho toàn bộ khu ñất và từng khu chức năng 
theo cơ cấu ñược xác ñịnh.  

- Xác ñịnh các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật chủ yếu về sử dụng ñất và hạ tầng kỹ 
thuật của khu vực thiết kế. 

- Xây dựng hệ thống bảng biểu cân bằng và sơ ñồ cho hệ thống số liệu sử dụng ñất. 

- ðề xuất quy ñịnh quản lý sử dụng ñất nhằm ñảm bảo khai thác hiệu quả ñầu 
tư và ñáp ứng các nhu cầu phát triển trong tương lai.  

d) Quy hoạch không gian kiến trúc cảnh quan 
- Khai thác tối ña lợi thế cảnh quan, môi trường vào bố cục không gian của 

khu vực.  

- Tổ chức không gian kiến trúc sinh ñộng, hấp dẫn, tạo ñược ñặc trưng và tạo 
sức hút trong khu vực. Kết nối hài hòa với cảnh quan xung quanh. 

- Khái quát các ý tưởng tổ chức không gian, từ ñó ñề xuất bố cục không gian 
kiến trúc cảnh quan theo các khu vực chức năng. ðề xuất và mô tả hình ảnh không 
gian quy hoạch toàn khu, cảnh quan tổng thể gắn kết với các khu vực liên kế ñặc biệt 
là gắn kết khu vực với các không gian khác nhau.  

- ðề xuất liên kết không gian trọng tâm các khu vực theo các ñiểm - tuyến - diện 
ñã xác ñịnh trong quy hoạch chung, quy hoạch phân khu. Nghiên cứu ñề xuất mô hình 
tổ hợp các công trình phù hợp với công năng sử dụng, khí hậu ñịa phương và tiết 
kiệm năng lượng. 

- ðề xuất bố cục không gian kiến trúc cảnh quan theo từng khu vực chức năng, 
theo các trục không gian; ñề xuất tổ chức không gian cho các khu trung tâm, các trục 
không gian chính, không gian cây xanh, mặt nước và ñiểm nhấn khu vực... Các liên 
kết về giao thông và hạ tầng kỹ thuật giữa các khu vực. 

ñ) ðịnh hướng và kiểm soát kiến trúc cảnh quan: 
- ðề xuất ñược ñịnh hướng kiến trúc cảnh quan ñô thị tổng thể, xác ñịnh các 

khu vực quan trọng cần phải khống chế và kiểm soát xây dựng bao gồm các không gian 
trọng tâm, trọng ñiểm và các không gian ñặc trưng trong các khu chức năng. Lựa chọn 
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không gian chủ ñạo (Khu trung tâm, các khu chức năng, không gian mở, các trục 
không gian, ...), lựa chọn các ñiểm nhấn của ñô thị.  

- Nghiên cứu, xác ñịnh các công trình ñiểm nhấn trong không gian khu vực 
quy hoạch theo các hướng, tầm nhìn khác nhau. ðề xuất chi tiết về thiết kế tầng cao, 
hình khối kiến trúc, màu sắc, ánh sáng, và các quy ñịnh về quản lý kiến trúc cảnh 
quan cho toàn bộ khu vực.  

e) Quy hoạch hệ thống hạ tầng kĩ thuật 
- Quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật ñồng bộ phù hợp với nhu cầu của dự án, 

cũng như phù hợp với khu vực lân cận theo ñịnh hướng của quy hoạch chung, ñảm 
bảo khớp nối hạ tầng với khu vực xung quanh. Quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật 
bao gồm: 

+ Quy hoạch san nền và thoát nước mưa: Xác ñịnh cốt cao ñộ xây dựng cho 
từng lô ñất, và các công trình chính, tại các nút giao, tính toán khối lượng và phương 
án ñào ñắp san nền. ðề xuất giải pháp công trình chuẩn bị kỹ thuật. 

+ Quy hoạch giao thông: Cập nhật dự án, ñồ án ñã ñược duyệt, khớp nối hệ 
thống giao thông ñối ngoại và khu vực. Xác ñịnh mạng lưới ñường giao thông ñường 
bộ, ñường thủy, chỉ giới, mặt cắt ngang ñường, các bãi ñỗ xe, ñường dạo cảnh quan, 
cầu ñi bộ trên cao... các thông số kỹ thuật chính; ñất giao thông (ngầm - nếu có), ñảm 
bảo ñấu nối hợp lý với mạng giao thông chung của khu vực. 

+ Quy hoạch cấp ñiện và thông tin liên lạc: Xác ñịnh nhu cầu cấp ñiện và 
thông tin liên lạc, vị trí và công suất các trạm biến áp chính, mạng lưới ñường dây 
trung thế hạ thế, mạng lưới truyền tải thông tin. 

+ Quy hoạch cấp nước: Xác ñịnh nhu cầu, công trình ñầu mối, nguồn nước, 
bể chứa, mạng lưới ñường ống và các thông số kĩ thuật ñảm bảo nhu cầu dùng nước 
sinh hoạt và nước chữa cháy của khu vực. 

+ Quy hoạch thoát nước thải, quản lý chất thải rắn, nghĩa trang: Xác ñịnh quy 
mô chỉ tiêu thoát nước, công trình ñầu mối, giếng thu hố ga, trạm xử lý, tính toán 
mạng lưới và thông số kỹ thuật… và ñảm bảo kết nối hợp lý với hệ thống thoát nước 
hiện có trong khu vực. Xác ñịnh chỉ tiêu, khối lượng rác thải, phương án thu gom và 
xử lý rác thải. Nhu cầu an táng, nghĩa trang, biện pháp di dời giải tỏa nghĩa ñịa 
hiện hữu... 

+ Toàn bộ hệ thống Hạ tầng kỹ thuật (cấp ñiện, cấp thoát nước, thông tin liên lạc...) 
sẽ ñược hạ ngầm theo các quy ñịnh và quy chuẩn hiện hành, nhằm ñảm bảo mỹ quan 
ñô thị cũng như phù hợp với tiêu chí một ñô thị mới hiện ñại. 

f) ðánh giá môi trường chiến lược (ðMC) 
-  Phân tích, ñánh giá môi trường, xác ñịnh các tác ñộng ñến môi trường trong 

quá trình thực hiện quy hoạch; ñề xuất tiêu chí bảo vệ môi trường. 
-  ðánh giá tác ñộng môi trường theo Nghị ñịnh 54/2021/Nð-CP ngày 21 

tháng 5 năm 2021 của Chính phủ; 
- ðề xuất các biện pháp ñể giảm thiểu, khắc phục tác ñộng ñến môi trường khi 

triển khai thực hiện quy hoạch chi tiết ñô thị. 
-  ðề xuất kế hoạch giám sát môi trường. 
-  ðề xuất các phương án ứng phó với biến ñổi khí hậu. 
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-  Xác ñịnh khối lượng ñầu tư xây dựng công trình. 
g) Kinh tế xây dựng: 
-  Khái toán kinh phí ñầu tư xây dựng hạng mục công trình kiến trúc, cây xanh, 

hạ tầng kỹ thuật và ñền bù giải phóng mặt bằng theo các giải pháp quy hoạch ñã ñề xuất.  
-  Xác ñịnh suất ñầu tư tổng thể, suất ñầu tư cho hệ thống hạ tầng kỹ thuật trong 

ranh giới thiết kế. 
 h) Lập quy ñịnh quản lý xây dựng theo ñồ án quy hoạch. 

7. Hồ sơ sản phẩm: 

TT Nội dung 
Tỷ lệ 

bản vẽ 

Quy cách 
bản vẽ Hồ sơ 

thu 
nhỏ A3 Màu ðen 

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

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

  x  

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

  x  

B Phần bản vẽ      

1 
Bản ñồ vị trí và giới hạn khu ñất 1/10.00

01/25.0
00 

x  x 

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

1/2000 x  x 

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

1/2000 x  x 

4 
Bản ñồ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng 
ñất  

1/2000 x  x 

5 
Sơ ñồ tổ chức không gian kiến trúc cảnh 
quan 

1/2000 x  x 

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

1/2000 x  x 

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

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

1/2000 x  x 

10 
Bản ñồ quy hoạch cấp ñiện và chiếu sáng 
ñường 

1/2000 x  x 

11 Bản ñồ quy hoạch thông tin liên lạc 1/2000 x  x 
12 Bản ñồ quy hoạch chuẩn bị kỹ thuật  1/2000 x  x 
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TT Nội dung 
Tỷ lệ 

bản vẽ 

Quy cách 
bản vẽ Hồ sơ 

thu 
nhỏ A3 Màu ðen 

trắng 

13 

Bản vẽ xác ñịnh các khu vực xây dựng 
công trình ngầm: Các công trình công 
cộng ngầm, các công trình cao tầng có 
xây dựng tầng hầm (nếu có)   

Tỷ lệ 
thích 
hợp 

x  x 

14 

Các bản vẽ ñịnh hướng, quy ñịnh việc 
kiểm soát về kiến trúc, cảnh quan trong 
khu vực lập quy hoạch phân khu 
xây dựng 

Tỷ lệ 
thích 
hợp 

x  x 

15 
Các bản vẽ về ñánh giá môi trường chiến 
lược 

Tỷ lệ 
thích 
hợp 

x  x 

Các sơ ñồ, bản ñồ, bản vẽ ñược thể hiện lồng ghép trên nền bản ñồ ñịa hình. 

- Số lượng hồ sơ gồm: 10 bộ màu kèm theo 02 USB chứa toàn bộ nội dung ñồ án 
quy hoạch.  

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

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

8. Tiến ñộ thực hiện:  

- Bắt ñầu thực hiện sau khi nhiệm vụ quy hoạch phân khu ñược phê duyệt. 

- Thời gian hoàn thành: không quá 9 tháng kể từ ngày ký hợp ñồng với ñơn vị 
tư vấn. 

9. Tổ chức thực hiện: 
a) Cơ quan phê duyệt: Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế. 
b) Cơ quan thẩm ñịnh: Sở Xây dựng Thừa Thiên Huế. 
c) ðơn vị tổ chức lập quy hoạch: Viện quy hoạch xây dựng Thừa Thiên Huế. 
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d) ðơn vị tư vấn thiết kế: Theo quy ñịnh. 
ñ) ðơn vị phản biện ñồ án: Theo quy ñịnh. 
e) Nội dung khác: Trình Hội ñồng nhân dân tỉnh trước khi phê duyệt ñồ án 

quy hoạch theo quy ñịnh. 
ðiều 2. Nghị quyết này thay thế Nghị quyết số 25/NQ-HðND ngày 07 tháng 4 

năm 2020 của Hội ñồng nhân dân tỉnh về Nhiệm vụ Quy hoạch phân khu xây dựng 
Khu du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng và ñô thị biển Vinh Xuân, huyện Phú Vang, tỉnh 
Thừa Thiên Huế. 

ðiều 3. Tổ chức thực hiện 

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

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

Nghị quyết này ñã ñược Hội ñồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế khóa VIII, 
Kỳ họp chuyên ñề lần thứ 3 thông qua ngày 25 tháng 01 năm 2022./. 

 

   
CHỦ TỊCH 

 
 

Lê Trường Lưu 
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HỘI ðỒNG NHÂN DÂN 
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

Số: 07/NQ-HðND 

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

Thừa Thiên Huế, ngày 25 tháng 01 năm 2022 
 

 

NGHỊ QUYẾT 
Về chủ trương thuê ñất trả tiền thuê ñất một lần cho cả thời gian thuê 

 
HỘI ðỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

KHÓA VIII, KỲ HỌP CHUYÊN ðỀ LẦN THỨ 3 

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

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

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

Căn cứ Nghị ñịnh số 43/2014/Nð-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ 
quy ñịnh chi tiết thi hành một số ñiều của Luật ðất ñai; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 01/2017/Nð-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ 
về sửa ñổi, bổ sung một số nghị ñịnh quy ñịnh chi tiết thi hành Luật ðất ñai; 

Xét Tờ trình số 674/TTr-UBND ngày 19 tháng 01 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh 
về việc ñề nghị thống nhất chủ trương về hình thức thuê ñất trả tiền thuê ñất một lần cho 
cả thời gian thuê; Báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế - ngân sách và ý kiến thảo luận của 
các ñại biểu Hội ñồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp. 

QUYẾT NGHỊ: 

ðiều 1. Thống nhất chủ trương thực hiện hình thức thuê ñất trả tiền thuê ñất một 
lần cho cả thời gian thuê ñối với 02 dự án: 

1. Dự án Khách sạn, dịch vụ du lịch, biệt thự nghỉ dưỡng và khu vui chơi giải trí 
tổng hợp tại xã Vinh Thanh và xã Vinh Xuân, huyện Phú Vang.  

2. Dự án Tổ hợp nhà ở kinh doanh kết hợp trung tâm thương mại, du lịch dịch vụ 
và vui chơi giải trí An ðông. 

ðiều 2. Tổ chức thực hiện 

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

Nghị quyết này ñã ñược Hội ñồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế khóa VIII, 
Kỳ họp chuyên ñề lần thứ 3 thông qua ngày 25 tháng 01 năm 2022./. 
 

  
CHỦ TỊCH 

 

Lê Trường Lưu 
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HỘI ðỒNG NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  
Số: 08/NQ-HðND Thừa Thiên Huế, ngày 25 tháng 01 năm 2022 

 
NGHỊ QUYẾT 

Về việc quy ñịnh giá cụ thể sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi 
 năm 2021 trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 

 
HỘI ðỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

KHÓA VIII, KỲ HỌP CHUYÊN ðỀ LẦN THỨ  3 
 

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

Tổ chức chính quyền ñịa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 
Căn cứ Luật Phí và lệ phí ngày 25 tháng 11 năm 2015; 
Căn cứ Luật Giá ngày 20 tháng 6 năm 2012; 
Căn cứ Luật Thủy lợi ngày 19 tháng 6 năm 2017; 
Căn cứ Nghị ñịnh số 130/2013/Nð-CP ngày 16 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ 

về sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích; 
Căn cứ Nghị ñịnh số 177/2013/Nð-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ 

quy ñịnh chi tiết và hướng dẫn thi hành một số ñiều của Luật Giá; 
Căn cứ Nghị ñịnh số 149/2016/Nð-CP ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ 

sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Nghị ñịnh số 177/2013/Nð-CP ngày 14 tháng 11 
năm 2013 của Chính phủ quy ñịnh chi tiết và hướng dẫn thi hành một số ñiều của 
Luật Giá; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 96/2018/Nð-CP ngày 30 tháng 6 năm 2018 của Chính phủ 
quy ñịnh chi tiết về giá sản phẩm, dịch vụ thủy lợi và hỗ trợ tiền sử dụng sản phẩm, 
dịch vụ công ích thủy lợi; 

Thực hiện Quyết ñịnh số 1477/Qð-BTC ngày 05 tháng 8 năm 2021 của Bộ Tài chính 
về giá tối ña sản phẩm dịch vụ công ích thủy lợi năm 2021;   

Xét Tờ trình số 718/TTr-UBND ngày 20 tháng 01 năm 2022 của Ủy ban 
nhân dân tỉnh về việc ñề nghị ban hành Nghị quyết của Hội ñồng nhân dân tỉnh về 
quy ñịnh giá cụ thể sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi năm 2021 trên ñịa bàn tỉnh 
Thừa Thiên Huế; Báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế - ngân sách Hội ñồng nhân dân tỉnh 
và ý kiến thảo luận của các ñại biểu Hội ñồng nhân dân tại kỳ họp. 

QUYẾT NGHỊ: 

 ðiều 1. Phạm vi ñiều chỉnh và ñối tượng áp dụng 
1. Phạm vi ñiều chỉnh 
Nghị quyết này quy ñịnh giá cụ thể sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi trên 

ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2021. 
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2. ðối tượng áp dụng 
Doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế, tổ chức hợp tác dùng nước có 

ñăng ký kinh doanh theo quy ñịnh của pháp luật; tổ chức, cá nhân ñăng ký hoạt ñộng 
hợp pháp có liên quan quản lý khai thác công trình thủy lợi; cơ quan, tổ chức, cá nhân 
có liên quan ñến quản lý khai thác, thụ hưởng công trình thủy lợi trên ñịa bàn tỉnh 
Thừa Thiên Huế. 
       ðiều 2. Giá cụ thể sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi 

1. Mức giá cụ thể dịch vụ, công ích thủy lợi ñối với ñất trồng lúa ñược tính 
theo Biểu sau 

TT Vùng và biện pháp công trình 
Giá ñề nghị 

(1.000 ñồng/ha/vụ) 

I VÙNG MIỀN NÚI   

1 Tưới tiêu bằng ñộng lực 1.811 

2 Tưới tiêu bằng trọng lực 1.267 

3 Tưới tiêu bằng trọng lực và kết hợp ñộng lực hỗ trợ 1.539 

II CÁC VÙNG KHÁC   

1 Tưới tiêu bằng ñộng lực 1.409 

2 Tưới tiêu bằng trọng lực 986 

3 Tưới tiêu bằng trọng lực và kết hợp ñộng lực hỗ trợ 1.197 

a) Trường hợp tưới, tiêu chủ ñộng một phần thì mức giá cụ thể bằng 60% mức giá 
tại Biểu trên. 

b) Trường hợp chỉ tạo nguồn tưới, tiêu bằng trọng lực thì mức giá cụ thể bằng 
40% mức giá tại Biểu trên. 

c) Trường hợp chỉ tạo nguồn tưới, tiêu bằng ñộng lực thì mức giá cụ thể bằng 
50% mức giá tại Biểu trên. 

d) Trường hợp lợi dụng thủy triều ñể tưới, tiêu thì mức giá cụ thể bằng 70% 
mức giá tưới, tiêu bằng trọng lực quy ñịnh tại Biểu trên. 

ñ) Trường hợp phải tạo nguồn từ bậc 2 trở lên ñối với các công trình ñược xây 
dựng theo quy hoạch ñược cấp có thẩm quyền phê duyệt, mức giá cụ thể ñược tính 
tăng thêm 20% so với mức giá tại Biểu trên. 

e) Trường hợp phải tách riêng mức giá cho tưới, tiêu trên cùng một diện tích 
thì mức giá cụ thể cho tưới ñược tính bằng 70%, cho tiêu ñược tính bằng 30% mức giá 
quy ñịnh tại Biểu trên. 

2. Mức giá cụ thể ñối với diện tích trồng mạ, rau, màu, cây công nghiệp 
ngắn ngày kể cả cây vụ ñông ñược tính bằng 40% mức giá cụ thể ñối với ñất trồng lúa. 

3. Mức giá cụ thể áp dụng ñối với sản xuất muối ñược tính bằng 2% giá trị 
muối thành phẩm. 
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4. Mức giá cụ thể ñối với cấp nước ñể chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản và cấp 
nước tưới cho cây công nghiệp dài ngày, cây ăn quả, hoa và cây dược liệu ñược tính 
theo Biểu sau: 

TT Các ñối tượng dùng nước ðơn vị 

Mức giá cụ thể theo 
các biện pháp công 

trình 

Bơm 
Hồ ñập, 

kênh cống 

1 Cấp nước cho chăn nuôi ñồng/m3 1.320 900 

2 
Cấp nước tưới các cây công nghiệp dài 
ngày, cây ăn quả, hoa và cây dược liệu 

ñồng/m3 1.020 840 

3 Cấp nước ñể nuôi trồng thủy sản; trong ñó: 

a Nuôi trồng thủy sản cao triều 
ñồng/m2 mặt 
thoáng/năm 

250 

b Nuôi trồng thủy sản thấp triều 
ñồng/m2 mặt 
thoáng/năm 

200 

c 
Nuôi trồng thủy sản nước ngọt vùng 
ñồng bằng 

ñồng/m2 mặt 
thoáng/năm 

160 

d 

Nuôi trồng thủy sản nước ngọt ñối với 
các huyện Nam ðông, A Lưới và một 
số xã miền núi thuộc các huyện, thị xã 
khác 

ñồng/m2 mặt 
thoáng/năm 

200 

a) Trường hợp cấp nước ñể nuôi trồng thủy sản lợi dụng thủy triều ñược tính 
bằng 50% mức giá cụ thể quy ñịnh tại Biểu mức giá cụ thể ñối với cấp nước nêu trên. 

b) Trường hợp cấp nước tưới cho cây công nghiệp dài ngày, cây ăn quả, hoa, 
cây dược liệu nếu không tính ñược theo mét khối (m3) thì tính theo diện tích (ha), 
mức giá cụ thể bằng 80% mức giá cụ thể sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi ñối với 
ñất trồng lúa cho một năm theo quy ñịnh. 

5. Tiêu, thoát nước khu vực nông thôn và ñô thị trừ vùng nội thị mức giá cụ thể 
bằng 5% mức giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi của tưới ñối với ñất trồng 
lúa/vụ. 

6. Giá cụ thể sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi quy ñịnh tại Nghị Quyết này 
là giá không có thuế giá trị gia tăng. 

 ðiều 3. Tổ chức thực hiện 

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết. 
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 2. Giao Thường trực Hội ñồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội ñồng nhân dân tỉnh, 
Tổ ñại biểu và các ñại biểu Hội ñồng nhân dân tỉnh phối hợp với Ban Thường trực 
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này theo 
nhiệm vụ, quyền hạn ñã ñược pháp luật quy ñịnh. 
 Nghị quyết này ñã ñược Hội ñồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế khóa VIII, 
kỳ họp chuyên ñề lần thứ 3 thông qua ngày 25 tháng 01 năm 2022./. 

 
 

  
  

CHỦ TỊCH 
 

Lê Trường Lưu 
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HỘI ðỒNG NHÂN DÂN  
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

 
Số: 09/NQ-HðND 

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

 
 Thừa Thiên Huế, ngày 25 tháng 01 năm 2022 

NGHỊ QUYẾT 
Thông qua danh mục bổ sung các công trình, dự án cần thu hồi ñất; cho phép  
chuyển mục ñích sử dụng ñất trồng lúa, rừng phòng hộ sang mục ñích khác  

trên ñịa bàn tỉnh năm 2022 
 

 
HỘI ðỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ  

KHÓA VIII, KỲ HỌP CHUYÊN ðỀ LẦN THỨ 3 
 

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

Luật Tổ chức chính quyền ñịa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 
Căn cứ Luật ðất ñai ngày 29 tháng 11 năm 2013; 
Căn cứ Luật Quy hoạch ngày 24 tháng 11 năm 2017; 
Căn cứ Luật sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của 37 luật có liên quan ñến quy 

hoạch ngày 15 tháng 6 năm 2018; 
Căn cứ Nghị quyết số 751/2019/UBTVQH14 ngày 16 tháng 8 năm 2019 của 

Ủy ban Thường vụ Quốc hội giải thích một số ñiều của Luật Quy hoạch; 
Căn cứ Nghị ñịnh số 37/2019/Nð-CP ngày 07 tháng 5 năm 2019 của Chính phủ 

quy ñịnh chi tiết thi hành một số ñiều của Luật Quy hoạch; 
Căn cứ Nghị ñịnh số 148/2020/Nð-CP ngày 18 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ 

sửa ñổi, bổ sung một số nghị ñịnh quy ñịnh chi tiết thi hành Luật ðất ñai; 
Xét Tờ trình 535/TTr-UBND ngày 14 tháng 01 năm 2022, Tờ trình số 711/TTr-UBND 

ngày 20 tháng 01 năm 2022 và Tờ trình số 832/TTr-UBND ngày 24 tháng 01 năm 2022 
của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ñề nghị bổ sung danh mục công trình, dự án cần thu 
hồi ñất; cho phép chuyển mục ñích sử dụng ñất trồng lúa, ñất rừng phòng hộ sang 
mục ñích khác năm 2022 trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế; Báo cáo thẩm tra của Ban 
kinh tế - ngân sách và ý kiến thảo luận của các ñại biểu Hội ñồng nhân dân tỉnh tại 
kỳ họp. 

QUYẾT NGHỊ: 

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

1. Thống nhất bổ sung 09 công trình, dự án cần thu hồi ñất. 
(Chi tiết theo Phụ lục 01 ñính kèm) 
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2. Cho phép bổ sung chuyển mục ñích sử dụng ñất trồng lúa, ñất rừng phòng hộ 
sang sử dụng vào mục ñích khác ñể thực hiện 06 công trình, dự án.  

(Chi tiết theo Phụ lục 02 ñính kèm) 

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

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

Nghị quyết này ñã ñược Hội ñồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế khóa VIII, 
kỳ họp chuyên ñề lần thứ 3 thông qua ngày 25 tháng 01 năm 2022./. 

 

    
CHỦ TỊCH 

 
 

Lê Trường Lưu 
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Phụ lục 01: BỔ SUNG DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN  

CẦN THU HỒI ðẤT NĂM 2022 

(Kèm theo Nghị quyết số 09/NQ-HðND ngày 25 tháng 01 năm 2022  

của Hội ñồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế) 

 

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

(ha) 
Căn cứ pháp lý 

I THỊ XÃ HƯƠNG THỦY   24,34   

1 
Khu văn hóa ña năng 
ngoài công lập - Công viên 
ðộn Sầm 

Phường Thủy 
Dương; 

Phường Thủy 
Phương 

24,34 

- Nghị quyết số 113/NQ-HðND ngày 
14/10/2021 của HðND tỉnh về danh mục 
công trình, dự án khuyến khích xã hội hóa 
trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế giai 
ñoạn 2021 - 2025; 
- Quyết ñịnh số 2902/Qð-UBND ngày 
10/11/2021 của UBND tỉnh về việc ñiều 
chỉnh, bổ sung danh mục công trình, dự 
án khuyến khích xã hội hóa ñối với các 
hoạt ñộng trong lĩnh vực giáo dục, dạy 
nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường, 
giám ñịnh tư pháp trên ñịa bàn tỉnh Thừa 
Thiên Huế giai ñoạn 2021-2025; 
- Thông báo số  383/TB-UBND ngày 
06/9/2021 của UBND tỉnh Kết luận của 
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn 
Phương về việc nghe báo cáo các nội 
dung vướng mắc liên quan kêu gọi ñầu tư 
dự án Khu văn hóa ña năng ngoài công 
lập - Công viên ðộn Sầm. 
- Kế hoạch số 362/KH-UBND ngày 
30/11/2021 của UBND tỉnh về triển khai 
kêu gọi ñầu tư dự án Khu văn hóa ña 
năng ngoài công lập Công viên ðộn Sầm, 
thị xã Hương Thủy 

II HUYỆN PHÚ LỘC   135,30   

1 
Công trình Hồ Thủy Cam, 
huyện Phú Lộc 

Xã Lộc Thủy 135,30 

- Quyết ñịnh số 3311/Qð-BNN-KH ngày 
23/7/2021 của Bộ Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn về việc phê duyệt chủ 
trương ñầu tư dự án Hồ Thủy Cam, tỉnh 
Thừa Thiên Huế. 
- Văn bản số 6211/BNN-XD ngày 
29/9/2021 của Bộ Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn về việc phê duyệt nhiệm 
vụ, dự toán chuẩn bị ñầu tư giai ñoạn lập 
báo cáo nghiên cứu khả thi dự án Hồ 
Thủy Cam, tỉnh Thừa Thiên Huế. 

III THÀNH PHỐ HUẾ   17,00   

1 

Dự án cầu và ñường 26m 
(ñường ðiềm Phùng Thị) 
nối ñến ñường quy hoạch 
36m thuộc khu B - Khu ñô 
thị mới An Vân Dương 

 Phường Vỹ Dạ, 
Phường Thủy Vân 

1,12 

- Nghị quyết số 89/NQ-HðND ngày 
24/12/2021 của HðND thành phố Huế về 
chủ trương ñầu tư dự án Cầu và ñường 
26m (ñường ðiềm Phùng Thị) nối ñến 
ñường Quy Hoạch 36m; 
- Thông báo số 4134/TB-SKHðT ngày 
11/11/2021 của Sở Kế hoạch và ðầu tư 
về kế hoạch vốn chuẩn bị ñầu tư năm 
2021 nguồn vốn: Nguồn ngân sách tỉnh 
quản lý (nguồn vượt thu tiền sử dụng ñất 
năm 2021) 
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STT Tên công trình, dự án ðịa ñiểm 
Diện tích 
khoảng 

(ha) 
Căn cứ pháp lý 

2 
Dự án tuyến ñường liên xã 
Thủy Vân dọc sông Như Ý 

 Phường Thủy Vân 7,16 

- Nghị quyết số 92/NQ-HðND ngày 
24/12/2021 của HðND thành phố Huế về 
Chủ trường ñầu tư dự án ñường dọc sông 
Như Ý thuộc khu B - ðô thị mới An Vân Dương, 
phường Thủy Vân, thành phố Huế; 
- Thông báo  số 4134/TB-SKHðT ngày 
11/11/2021 của Sở Kế hoạch và ðầu tư 
về kế hoạch vốn chuẩn bị ñầu tư năm 
2021 nguồn vốn: Nguồn ngân sách tỉnh 
quản lý (nguồn vượt thu tiền sử dụng ñất 
năm 2021) 

3 
Dự án tuyến ñường dọc 
sông Nhất ðông 

 Phường An ðông 3,13 

- Nghị quyết số 91/NQ-HðND ngày 
24/12/2021 của HðND thành phố Huế về 
chủ trương ñầu tư dự án ðường dọc sông 
Nhất ðông thuộc khu B - ðô thị mới An 
Vân Dương; 
- Thông báo số 4134/TB-SKHðT ngày 
11/11/2021 của Sở Kế hoạch và ðầu tư 
về kế hoạch vốn chuẩn bị ñầu tư năm 
2021 nguồn vốn: Nguồn ngân sách tỉnh 
quản lý (nguồn vượt thu tiền sử dụng ñất 
năm 2021) 

4 
Cầu qua sông Nhất ðông 
nối ñường Nguyễn Lộ 
Trạch sông Nhất ðông 

 Phường An ðông, 
Phường Xuân Phú 

0,41 

- Nghị quyết số 90/NQ-HðND ngày 
24/12/2021 của HðND thành phố Huế về 
Chủ trương ñầu tư dự án Cầu qua sông 
Nhất ðông nối ñường Nguyễn Lộ Trạch; 
- Thông báo số 4134/TB-SKHðT ngày 
11/11/2021 của Sở Kế hoạch và ðầu tư về 
kế hoạch vốn chuẩn bị ñầu tư năm 2021 
nguồn vốn: Nguồn ngân sách tỉnh quản lý 
(nguồn vượt thu tiền sử dụng ñất năm 2021) 

5 Chợ Cống Phường Xuân Phú 1,20 

- Quyết ñịnh số 344/Qð-UBND ngày 
05/02/2021 của UBND tỉnh Thừa Thiên 
Huế về việc phê duyệt phương án chuyển 
ñổi mô hình quản lý, kinh doanh khai thác 
chợ Cống, phường Xuân Phú, thành phố Huế; 
- Công văn số 4091/UBND-XTðT ngày 
19/5/2021 của UBND tỉnh Thừa Thiên 
Huế về việc thống nhất danh mục dự án 
làm cơ sở ñể lập hồ sơ ñề nghị chấp thuận 
chủ trương ñầu tư. 

6 

Khu dân cư xen ghép nhà 
ở kết hợp dịch vụ, thương 
mại, văn phòng, phường 
Hương Long, thành phố 
Huế 

Phường Hương 
Long 

3,98 

- Quyết ñịnh số 3456/Qð-UBND ngày 
29/12/2021 của UBND tỉnh Thừa Thiên 
Huế về việc phê duyệt Kế hoạch phát 
triển nhà ở  tỉnh Thừa Thiên Huế giai 
ñoạn 2021-2025 và năm 2022; 
- Công văn số 12742/UBND-QHXT ngày 
27/12/2021 của UBND tỉnh Thừa Thiên 
Huế về việc bổ sung danh mục dự án làm 
cơ sở ñể lập hồ sơ ñề nghị chấp thuận chủ 
trương ñầu tư 

IV HUYỆN PHONG ðIỀN   17,70   

1 
Dự án ñầu tư xây dựng, cải 
tạo và mở rộng Bệnh viện 
Trung ương Huế cơ sở 2 

Xã Phong An 17,70 

- Quyết ñịnh số 5501/Qð-BYT ngày 
30/11/2021 của Bộ Y tế  về việc phê 
duyệt chủ trương Dự án ðầu tư xây dựng, 
cải tạo và mở rộng Bệnh viện Trung ương 
Huế cơ sở 2 
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Phụ lục 02: BỔ SUNG DANH MỤC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN CHUYỂN MỤC ðÍCH SỬ DỤNG  
ðẤT TRỒNG LÚA, ðẤT RỪNG PHÒNG HỘ NĂM 2022 

(Kèm theo Nghị quyết số 09/NQ-HðND ngày 25 tháng 01 năm 2022  
của Hội ñồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế) 

 

STT 
Tên công trình, 

 dự án 
ðịa ñiểm 

Diện tích 
khoảng 

(ha) 

Trong ñó diện tích xin 
chuyển mục ñích sử 

dụng (ha) Căn cứ pháp lý 
ðất trồng 

lúa  
ðất rừng 
phòng hộ 

I HUYỆN PHÚ LỘC   135,30 2,49 0,00   

1 
Công trình Hồ Thủy 
Cam, huyện Phú Lộc 

Xã Lộc Thủy 135,30 2,49 0,00 

- Quyết ñịnh số 3311/Qð-BNN-KH 
ngày 23/7/2021 của Bộ Nông nghiệp 
và Phát triển nông thôn về việc phê 
duyệt chủ trương ñầu tư dự án Hồ 
Thủy Cam, tỉnh Thừa Thiên Huế. 
- Văn bản số 6211/BNN-XD ngày 
29/9/2021 của Bộ Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn về việc phê 
duyệt nhiệm vụ, dự toán chuẩn bị 
ñầu tư giai ñoạn lập báo cáo nghiên 
cứu khả thi dự án Hồ Thủy Cam, 
tỉnh Thừa Thiên Huế. 

II HUYỆN PHONG ðIỀN   17,88 5,30 0,18   

1 

Nhà bia tưởng niệm 
13 Liệt sỹ hy sinh tại 
Tiểu khu 67, xã 
Phong Xuân, huyện 
Phong ðiền, tỉnh 
Thừa Thiên Huế 

Xã Phong 
Xuân 

0,18 0,00 0,18 

- Công văn số 10856/UBND-XDCB 
ngày 15/11/2021 của UBND tỉnh  
về việc chủ trương ñầu tư Nhà bia 
tưởng niệm 13 Liệt sỹ tại Tiểu khu 
67, xã Phong Xuân, huyện Phong 
ðiền 

2 

Dự án ñầu tư xây 
dựng, cải tạo và mở 
rộng Bệnh viện 
Trung ương Huế cơ 
sở 2 

Xã Phong An 17,70 5,30 0,00 

- Quyết ñịnh số 5501/Qð-BYT 
ngày 30/11/2021 của Bộ Y tế  về 
việc phê duyệt chủ trương Dự án 
ðầu tư xây dựng, cải tạo và mở 
rộng Bệnh viện Trung ương Huế cơ 
sở 2 

III THÀNH PHỐ HUẾ   5,45 0,63 0,00   

1 

Dự án cầu và ñường 
26m (ñường ðiềm 
Phùng Thị) nối ñến 
ñường quy hoạch 
36m thuộc khu B - 
Khu ñô thị mới An 
Vân Dương 

 Phường Vỹ 
Dạ, Phường 
Thủy Vân 

1,12 0,06 0,00 

- Nghị quyết số 89/NQ-HðND ngày 
24/12/2021 của HðND thành phố 
Huế về chủ trương ñầu tư dự Cầu và 
ñường 26m (ñường ðiềm Phùng 
Thị) nối ñến ñường Quy Hoạch 
36m; 
- Thông báo số 4134/TB-SKHðT 
ngày 11/11/2021 của Sở Kế hoạch 
và ðầu tư về kế hoạch vốn chuẩn bị 
ñầu tư năm 2021 nguồn vốn: Nguồn 
ngân sách tỉnh quản lý (nguồn vượt 
thu tiền sử dụng ñất năm 2021) 

2 
Dự án tuyến ñường 
dọc sông Nhất ðông 

 Phường An 
ðông 

3,13 0,20 0,00 

- Nghị quyết số 91/NQ-HðND ngày 
24/12/2021 của HðND thành phố 
Huế về chủ trương ñầu tư dự án 
ðường dọc sông Nhất ðông thuộc 
khu B - ðô thị mới An Vân Dương; 
- Thông báo số 4134/TB-SKHðT 
ngày 11/11/2021 của Sở Kế hoạch 
và ðầu tư về kế hoạch vốn chuẩn bị 
ñầu tư năm 2021 nguồn vốn: Nguồn 
ngân sách tỉnh quản lý (nguồn vượt 
thu tiền sử dụng ñất năm 2021) 
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STT 
Tên công trình, 

 dự án 
ðịa ñiểm 

Diện tích 
khoảng 

(ha) 

Trong ñó diện tích xin 
chuyển mục ñích sử 

dụng (ha) Căn cứ pháp lý 
ðất trồng 

lúa  
ðất rừng 
phòng hộ 

3 Chợ Cống 
Phường Xuân 

Phú 
1,20 0,37 0,00 

- Quyết ñịnh số 344/Qð-UBND 
ngày 05/02/2021 của UBND tỉnh 
Thừa Thiên Huế về việc phê duyệt 
phương án chuyển ñổi mô hình 
quản lý, kinh doanh khai thác chợ 
Cống, phường Xuân Phú, thành phố 
Huế; 
- Công văn số 4091/UBND-XTðT 
ngày 19/5/2021 của UBND tỉnh 
Thừa Thiên Huế về việc thống nhất 
danh mục dự án làm cơ sở ñể lập hồ 
sơ ñề nghị chấp thuận chủ trương 
ñầu tư. 
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HỘI ðỒNG NHÂN DÂN 
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

 

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

 

Số: 10/NQ-HðND Thừa Thiên Huế, ngày 25 tháng 01 năm 2022 

  

NGHỊ QUYẾT 
Về việc bổ sung quy hoạch khu vực khoáng sản ñất làm vật liệu san lấp  

vào Quy hoạch thăm dò khai thác và sử dụng tài nguyên khoáng sản  
ñến năm 2020, ñịnh hướng ñến năm 2030 tỉnh Thừa Thiên Huế 

 
 

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

 

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

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

Căn cứ Luật Khoáng sản ngày 17 tháng 11 năm 2010; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 158/2016/Nð-CP ngày 29 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ 
về việc quy ñịnh chi tiết thi hành một số ñiều của Luật Khoáng sản; 

Căn cứ Quyết ñịnh số 152/2008/Qð-TTg ngày 28 tháng 11 năm 2008 của 
Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng 
khoáng sản làm vật liệu xây dựng ở Việt Nam ñến năm 2020; 

Căn cứ Quyết ñịnh số 86/2009/Qð-TTg ngày 17 tháng 6 năm 2009 của Thủ tướng 
Chính phủ phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thừa Thiên Huế 
ñến năm 2020; 

Căn cứ Quyết ñịnh 1469/Qð-TTg ngày 22 tháng 8 năm 2014 của Thủ tướng 
Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển vật liệu xây dựng Việt Nam ñến 
năm 2020 và ñịnh hướng ñến năm 2030; 

Xét Tờ trình số 12008/TTr-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2021 của Ủy ban 
nhân dân tỉnh về việc ñề nghị bổ sung khu vực khoáng sản ñất làm vật liệu san lấp 
vào Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng tài nguyên khoáng sản ñến năm 2020, 
ñịnh hướng ñến năm 2030 tỉnh Thừa Thiên Huế; Báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế - ngân sách 
và ý kiến thảo luận của các ñại biểu Hội ñồng nhân dân tại kỳ họp. 

QUYẾT NGHỊ: 

ðiều 1. Thống nhất bổ sung khu vực khoáng sản ñất làm vật liệu san lấp tại 
khu vực thôn Hiền Sỹ, xã Phong Sơn, huyện Phong ðiền vào Quy hoạch thăm dò, 
khai thác và sử dụng tài nguyên khoáng sản ñến năm 2020 và ñịnh hướng ñến năm 
2030 tỉnh Thừa Thiên Huế.  

(Chi tiết tại phụ lục ñính kèm) 
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ðiều 2. Tổ chức thực hiện: 
1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết. 
2. Giao Thường trực Hội ñồng nhân dân, các Ban Hội ñồng nhân dân, Tổ ñại biểu 

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

Nghị quyết này ñã ñược Hội ñồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế khóa VIII, 
kỳ họp chuyên ñề lần thứ 3 thông qua ngày 25 tháng 01 năm 2022./. 

 
 CHỦ TỊCH 

 

Lê Trường Lưu 
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PHỤ LỤC 
ðIỂM KHOÁNG SẢN BỔ SUNG QUY HOẠCH 

(Kèm theo Nghị quyết số 10/NQ-HðND ngày 25 tháng 01 năm 2022 của Hội ñồng nhân dân tỉnh) 

TT SHQH 
Tên mỏ 
khoáng 

sản 

ðịa danh 
(thôn/làng, xã, 

huyện) 

Tọa ñộ VN-2000 
(kinh tuyến trục 107o, múi chiếu 3o) 

Diện 
tích 
QH 
(ha) 

Mức ñộ 
nghiên 
cứu ñịa 

chất 

Tài nguyên 
dự báo 

Hiện trạng Các vấn ñề liên quan 
ðiểm 

khép góc 
X(m) Y(m) 

1 QHð41 
ðất làm 

vật liệu san 
lấp 

Khu vực thôn 
Hiền Sỹ, xã 
Phong Sơn, 

huyện Phong 
ðiền 

M1 1.826.403,05 545.399,17 

19,18 ðánh giá 
2,0 triệu m3 

ñất 

Khu vực khoáng 
sản ñất làm vật 
liệu san lấp tại 
khu vực thôn 
Hiền Sỹ, xã 
Phong Sơn, 

huyện Phong 
ðiền có hiện 

trạng là 17,10ha 
rừng trồng 
thuộc chức 

năng rừng sản 
xuất và 2,15ha 

ñất khác 

Khu vực khoáng sản ñất làm 
vật liệu san lấp tại khu vực 
thôn Hiền Sỹ, xã Phong Sơn, 
huyện Phong ðiền không 
thuộc khu vực ñất có di tích 
lịch sử - văn hóa, danh lam 
thắng cảnh ñã ñược xếp 
hạng và ñược khoanh vùng 
bảo vệ theo quy ñịnh của 
Luật di sản văn hóa; Không 
thuộc khu vực ñất quy hoạch 
dành cho mục ñích quốc 
phòng, an ninh, không gây 
ảnh hưởng ñến việc thực 
hiện nhiệm vụ quốc phòng, 
an ninh; Không thuộc khu 
vực ñất do cơ sở tôn giáo sử 
dụng; Không thuộc hành 
lang, khu vực bảo vệ hoặc 
phạm vi bảo vệ công trình 
giao thông, thủy lợi, ñê ñiều, 
hệ thống cấp nước, thoát 
nước, xử lý chất thải, dẫn 
ñiện, xăng dầu, khí, thông 
tin liên lạc; Xa khu vực dân 
cư; Không thuộc khu vực 
cấm hoạt ñộng khoáng sản, 
khu vực tạm thời cấm hoạt 
ñộng khoáng sản 

M2 1.826.419,28 545.347,77 

M3 1.826.494,23 545.239,99 

M4 1.826.557,62 545.152,76 

M5 1.826.695,78 545.117,87 

M6 1.826.801,25 545.011,46 

M7 1.826.923,22 545.134,34 

M8 1.826.941,97 545.400,69 

M9 1.826.859,30 545.446,40 

M10 1.826.801,53 545.542,21 

M11 1.826.637,34 545.781,36 

M12 1.826.591,35 545.375,34 
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HỘI ðỒNG NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

Số: 11/NQ-HðND Thừa Thiên Huế, ngày 25 tháng 01 năm 2022 
 

NGHỊ QUYẾT 
Về thông qua kết quả phối hợp giải quyết những vấn ñề phát sinh  

giữa hai kỳ họp 
  

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

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

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

Xét Tờ trình số 11/TTr-HðND ngày 24 tháng 01 năm 2022 của Thường trực 
Hội ñồng nhân dân tỉnh về kết quả phối hợp giải quyết những vấn ñề phát sinh giữa 
hai kỳ họp và ý kiến thảo luận của ñại biểu Hội ñồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp. 

QUYẾT NGHỊ: 

ðiều 1. Thống nhất thông qua 10 vấn ñề phát sinh giữa hai kỳ họp (Kỳ họp lần 
thứ 3, HðND khóa VIII và Kỳ họp chuyên ñề lần thứ 3, HðND khóa VIII) ñã ñược 
Thường trực Hội ñồng nhân dân tỉnh cho ý kiến ñể Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai 
thực hiện. 

(Chi tiết tại phụ lục kèm theo) 

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

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

Nghị quyết này ñã ñược Hội ñồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế khóa VIII, 
Kỳ họp chuyên ñề lần thứ 3 thông qua ngày 25 tháng 01 năm 2022./. 
 
 CHỦ TỊCH 

 
 

Lê Trường Lưu 
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HỘI ðỒNG NHÂN DÂN 
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

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

  

 
PHỤ LỤC 

Các nội dung giải quyết những vấn ñề phát sinh giữa hai kỳ họp   
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 11/NQ-HðND ngày 25 tháng 01 năm 2022  

của Hội ñồng nhân dân tỉnh) 
 

1. Về việc thống nhất chủ trương phân cấp thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn, 
ñịnh mức máy móc thiết bị chuyên dùng thuộc phạm vi quản lý của ñịa phương trên 
ñịa bàn tỉnh. (Công văn số 270/HðND-KTNS ngày 21 tháng 12 năm 2021) 

2. Về việc ñiều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2021 do mở rộng 
ñịa giới hành chính thành phố Huế. (Công văn số 261/HðND-KTNS ngày 15 tháng 12 
năm 2021) 

3. Về việc bổ sung kinh phí cho các huyện, thị xã, thành phố Huế. (Công văn số 
274/HðND-KTNS ngày 21 tháng 12 năm 2021) 

4. Về việc bố trí vốn ñể hoàn ứng vốn ñầu tư phát triển và ñẩy nhanh tiến ñộ 
thực hiện các dự án ñầu tư công cấp tỉnh. (Công văn số 273/HðND-KTNS ngày 21 
tháng 12 năm 2021) 

5. Về việc ñiều chỉnh phương án phân bổ nguồn kinh phí khắc phục hậu quả 
thiên tai năm 2020 (ñợt 2). (Công văn số 271/HðND-KTNS ngày 21 tháng 12 năm 2021) 

6. Về việc mua xe ô tô chuyên dùng phục vụ công tác tại Văn phòng Thành ủy Huế, 
Văn phòng HðND và UBND thành phố Huế, Trung tâm Công viên Cây xanh Huế. 
(Công văn số 272/HðND-KTNS ngày 21 tháng 12 năm 2021) 

7. Về việc ñiều chỉnh phương án phân bổ nguồn kinh phí khắc phục hậu quả 
thiên tai năm 2020 (ñợt 3). (Công văn số 280/HðND-KTNS ngày 27 tháng 12 năm 2021) 

8. Về việc bố trí kinh phí phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại các cơ sở cách ly 
tập trung và ñiều trị do quân ñội quản lý. (Công văn số 250/HðND-KTNS ngày 29 
tháng 12 năm 2021) 

9. Về việc cho ý kiến bổ sung hộ kinh doanh sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp, 
làm muối không phải ñăng ký kinh doanh theo quy ñịnh tại Quyết ñịnh số 
33/2021/Qð-TTg của Thủ tướng Chính phủ vào Nghị quyết số 84/NQ-HðND ngày 
26/8/2021 của Hội ñồng nhân dân tỉnh. (Công văn số 283/HðND-VHXH ngày 27 
tháng 12 năm 2021) 

10. Về việc kinh phí thăm hỏi và ñộng viên ñối tượng chính sách xã hội nhân 
dịp Tết Nguyên ñán Nhâm Dần - năm 2022. (Công văn số 08/HðND-KTNS ngày 17 
tháng 01 năm 2022) 
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  HỘI ðỒNG NHÂN DÂN             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ                               ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
        Số: 12/NQ-HðND                             Thừa Thiên Huế, ngày 25 tháng 01 năm 2022 

 

NGHỊ QUYẾT 
Về phê duyệt số lượng người làm việchưởng lương từ ngân sách nhà nước 

của tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2022 

 

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

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

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

Căn cứ Luật Viên chức ngày 15 tháng 11 năm 2010; Luật sửa ñổi, bổ sung một 
số ñiều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức ngày 25 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 115/2020/Nð-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ 
Quy ñịnh về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;  

Căn cứ Nghị ñịnh số 106/2020/Nð-CP ngày 10 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ 
về vị trí việc làm và số lượng người làm việc trong ñơn vị sự nghiệp công lập; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 60/2021/Nð-CP ngày 21 tháng 6 năm 2021 của Chính phủ 
quy ñịnh cơ chế tự chủ tài chính của ñơn vị sự nghiệp công lập; 

Xét Tờ trình số 845/TTr-UBND ngày 24 tháng 01 năm 2022 của Ủy ban 
nhân dân tỉnh về tổng số lượng người làm việc trong các ñơn vị sự nghiệp công lập 
và các Hội có tính chất ñặc thù tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2022; Báo cáo thẩm tra 
của Ban pháp chế và ý kiến thảo luận của các ñại biểu Hội ñồng nhân dân tỉnh tại 
kỳ họp. 

 

QUYẾT NGHỊ: 
 

ðiều 1. Phê duyệt số lượng người làm việchưởng lương từ ngân sách nhà nước 
của tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2022 như sau: 

1. Số lượng người làm việc trong các ñơn vị sự nghiệp công lập: 23.112 người. 

2. Số lượng người làm việc trong các Hội có tính chất ñặc thù: 89 người. 

3. Biên chế sự nghiệp trong các cơ quan hành chính nhà nước:323 người. 

 (Theo các phụ lục ñính kèm) 
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ðiều 2. Tổ chức thực hiện 

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

a) Ủy ban nhân dân tỉnh thống nhất với Thường trực Hội ñồng nhân dân tỉnh 
việc sử dụng số lượng người làm việc dự phòng và báo cáo Hội ñồng nhân dân tỉnh 
tại kỳ họp gần nhất. 

b) Ủy ban nhân dân tỉnh quyết ñịnh phê duyệt số lượng người làm việc ñược 
hưởng lương từ nguồn thu sự nghiệp ñối với các ñơn vị sự nghiệp công lập tự ñảm 
bảo chi thường xuyên và các ñơn vị sự nghiệp công lập tự ñảm bảo một phần chi 
thường xuyên. 

c) Giao Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng phương án giảmdần số biên chế sự nghiệp 
trong cơ quan hành chính nhà nướchàng năm, tiến ñến cắt giảm dứt ñiểm số biên chế 
sự nghiệp trong cơ quan hành chính, trình Hội ñồng nhân dân tỉnh quyết ñịnh. 

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

Nghị quyết này ñã ñược Hội ñồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế khóa VIII, 
Kỳ họp chuyên ñề lần thứ 3 thông qua ngày 25 tháng 01 năm 2022./.  

       
 CHỦ TỊCH 

 

 

Lê Trường Lưu 
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Phụ lục 01 
TỔNG SỐ LƯỢNG NGƯỜI LÀM VIỆC TRONG CÁC ðƠN VỊ 
SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP TỈNH THỪA THIÊN HUẾ NĂM 2022 
(Kèm theo Nghị quyết số 12/NQ-HðND ngày 25 tháng 01 năm 2022  

của Hội ñồng nhân dân tỉnh) 
 
 

TT CƠ QUAN, ðƠN VỊ  
Tổng 
cộng 

Viên chức 
trong ñơn vị 

sự nghiệp khác 

Sự nghiệp 
giáo dục 

I Khối sở, ban, ngành cấp tỉnh 5.227 2.454 2.773 

1 Văn phòng UBND tỉnh 19 19 0 

2 Sở Thông tin và Truyền thông 54 54 0 

3 Sở Nội vụ 15 15 0 

4 Sở Ngoại vụ 15 15 0 

5 Sở Kế hoạch & ðầu tư 20 20 0 

6 Sở Lao ñộng - TB & XH 99 99 0 

7 Sở Tư pháp 21 21 0 

8 Sở Khoa học và Công nghệ 24 24 0 

9 Sở Xây dựng 26 26 0 

10 Sở Giao thông vận tải 5 5 0 

11 Sở Công Thương  12 12 0 

12 Sở Nông nghiệp và PTNT 226 226 0 

13 Sở Tài nguyên và Môi trường 51 51 0 

14 Sở Văn hóa và Thể thao  294 294 0 

15 Sở Du lịch 14 14 0 

16 Sở Y tế 1.549 1.549 0 

17 Sở Giáo dục và ðào tạo 2.773 0 2.773 

18 BQL Khu KT, CN tỉnh 10 10 0 

II 
Khối ðVSN trực thuộc UBND 
tỉnh 

274 274 0 

1 Trung tâm Festival Huế 17 17 0 

2 Trường Cð Sư phạm T.T.Huế 122 122 0 

3 Trường Cð Nghề T.T.Huế 53 53 0 
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TT CƠ QUAN, ðƠN VỊ  
Tổng 
cộng 

Viên chức 
trong ñơn vị 

sự nghiệp khác 

Sự nghiệp 
giáo dục 

4 Viện Nghiên cứu phát triển tỉnh 19 19 0 

5 Nhà Xuất bản Thuận Hóa 13 13 0 

6 ðài Phát thanh Truyền hình tỉnh 50 50 0 

III Huyện, thị xã, thành phố Huế 17.277 375 16.902 

1 Thành phố Huế 5.521 96 5.425 

2 Huyện Phong ðiền 1.843 32 1.811 

3 Huyện Quảng ðiền 1.473 35 1.438 

4 Thị xã Hương Trà 1.150 31 1.119 

5 Huyện Phú Vang 1.832 30 1.802 

6 Thị xã Hương Thuỷ 1.393 39 1.354 

7 Huyện Phú Lộc 2.167 47 2.120 

8 Huyện Nam ðông 705 33 672 

9 Huyện A Lưới 1.193 32 1.161 

IV Dự phòng  334 334 0 

TỔNG CỘNG 23.112 3.437 19.675 
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Phụ lục 02 
SỐ LƯỢNG NGƯỜI LÀM VIỆC TRONG CÁC HỘI CÓ TÍNH CHẤT ðẶC THÙ 

 CỦA TỈNH THỪA THIÊN HUẾ NĂM 2022 
(Kèm theo Nghị quyết số 12/NQ-HðND ngày 25 tháng 01 năm 2022  

của Hội ñồng nhân dân tỉnh) 
 

TT Tên các hội có tính chất ñặc thù 
Số lượng người làm 

việc năm 2022 

I Hội cấp tỉnh 70 

1 Hội Chữ thập ñỏ tỉnh 15 

2 Liên Hiệp các hội văn học nghệ thuật 17 

3 Liên Minh hợp tác xã tỉnh 13 

4 Liên Hiệp các tổ chức hữu nghị 4 

5 Liên Hiệp các hội KH-KT 7 

6 Hội Nhà báo 2 

7 Hội ðông y 3 

8 Hội Người mù 8 

9 Hội Luật gia 1 

II Hội cấp huyện 19 

1 Hội chữ thập ñỏ thành phố Huế 3 

2 Hội Chữ thập ñỏ huyện Phong ðiền 2 

3 Hội Chữ thập ñỏ huyện Quảng ðiền 1 

4 Hội Chữ thập ñỏ thị xã Hương Trà 2 

5 Hội Chữ thập ñỏ huyện Phú Vang 2 

6 Hội Chữ thập ñỏ thị xã Hương Thủy 2 

7 Hội Chữ thập ñỏ huyện Phú Lộc 3 

8 Hội Chữ thập ñỏ huyện Nam ðông 2 

9 Hội Chữ thập ñỏ huyện A Lưới 2 

TỔNG CỘNG 89 
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Phụ lục 03 
BIÊN CHẾ SỰ NGHIỆP TRONG CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC 

TRÊN ðỊA BÀN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ NĂM 2022 
(Kèm theo Nghị quyết số 12/NQ-HðND ngày 25 tháng 01 năm 2022  

của Hội ñồng nhân dân tỉnh) 
 

STT ðơn vị Năm 2022 

I KHỐI SỞ, BAN, NGÀNH CẤP TỈNH 127 
1 Văn phòng ðoàn ðBQH và HðND tỉnh 2 
2 Văn phòng UBND tỉnh 9 
3 Thanh tra tỉnh 4 
4 Sở Ngoại vụ 1 
5 Sở Kế hoạch và ðầu tư 3 
6 Sở Tài chính 1 
7 Sở Lao ñộng - TB&XH 3 
8 Sở Tư pháp 3 
9 Sở Khoa học và Công nghệ 1 
10 Sở Xây dựng 11 
11 Sở Giao thông vận tải 3 
12 Sở Nông nghiệp và PTNT 63 
13 Sở Tài nguyên và Môi trường 4 
14 Sở Văn hóa và Thể thao  1 
15 Sở Du lịch 5 
16 Sở Y tế 6 
17 Sở Giáo dục và ðào tạo 5 
18 Ban Dân tộc 2 
II CÁC HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ 196 
1 UBND thành phố Huế 17 
2 UBND huyện Phong ðiền 18 
3 UBND huyện Quảng ðiền 29 
4 UBND thị xã Hương Trà 18 
5 UBND huyện Phú Vang 24 
6 UBND thị xã Hương Thủy 22 
7 UBND huyện Phú Lộc 22 
8 UBND huyện Nam ðông 14 
9 UBND huyện A Lưới 32 

TỔNG CỘNG 323 
 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VĂN PHÒNG UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ XUẤT BẢN 

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

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

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




