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dân tỉnh ban hành Quy ñịnh một số chính sách ưu ñãi và hỗ trợ 
ñầu tư trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 
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  VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC  

 HỘI ðỒNG NHÂN DÂN TỈNH  

23-3-2022 Nghị quyết số 27/NQ-HðND thông qua danh mục bổ sung các 
công trình, dự án cần thu hồi ñất; cho phép chuyển mục ñích 
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23-3-2022 Nghị quyết số 31/NQ-HðND ban hành Danh mục dịch vụ sự 
nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực ngành 
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 ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH  

01-4-2022 Quyết ñịnh số 818/Qð-UBND về việc ñiều ñộng và bổ nhiệm 
Giám ñốc Ban Quản lý dự án ñầu tư xây dựng công trình nông 
nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh: Ông Trương Văn Giang. 

44 

04-4-2022 Quyết ñịnh số 840/Qð-UBND về việc phê chuẩn kết quả bầu bổ 
sung chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Quảng ðiền, 
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VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH  
 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ  

 
Số: 18/2022/Qð-UBND 

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

 
Thừa Thiên Huế, ngày 01 tháng 4 năm 2022 

 

QUYẾT ðỊNH 
Bãi bỏ toàn bộ Quyết ñịnh số 19/2017/Qð-UBND ngày 21 tháng 4 năm 2017 

của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy ñịnh một số chính sách ưu ñãi  
và hỗ trợ ñầu tư trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế   

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

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

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

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

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

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

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

Căn cứ Nghị quyết số 01/2022/NQ-HðND ngày 25 tháng 01 năm 2022 của 
Hội ñồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc ban hành quy ñịnh một số chính sách 
hỗ trợ ñầu tư trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế;  

Theo ñề nghị của Giám ñốc Sở Kế hoạch và ðầu tư tại Tờ trình số 656/TTr-SKHðT 
ngày 04 tháng 3 năm 2022.  

QUYẾT ðỊNH: 

ðiều 1. Bãi bỏ toàn bộ Quyết ñịnh số 19/2017/Qð-UBND ngày 21 tháng 4 
năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về Quy ñịnh một số chính sách ưu ñãi và hỗ trợ 
ñầu tư trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 
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 ðiều 2. Hiệu lực thi hành 

Quyết ñịnh này có hiệu lực từ ngày 11 tháng 4 năm 2022. 

 ðiều 3. Trách nhiệm tổ chức thực hiện 

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám ñốc Sở Kế hoạch và ðầu tư; 
Thủ trưởng các cơ quan, ñơn vị; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố 
Huế và các cá nhân, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết ñịnh này./. 

 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
CHỦ TỊCH 

 
 

Nguyễn Văn Phương 
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VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC 

HỘI ðỒNG NHÂN DÂN TỈNH 
 
 

HỘI ðỒNG NHÂN DÂN  
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

 
Số: 27/NQ-HðND 

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

 
 Thừa Thiên Huế, ngày 23 tháng 3 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 sang mục ñích khác  

trên ñịa bàn tỉnh năm 2022 
 

HỘI ðỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ  
KHOÁ VIII, KỲ HỌP CHUYÊN ðỀ LẦN THỨ 4 

 

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 số 2665/TTr-UBND ngày 21 tháng 3 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 sang mục ñích khác năm 2022 trên 
ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế; Báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế - ngân sách và 
các ý kiến thảo luận của các ñại biểu Hội ñồng nhân dân tỉnh. 

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 năm 2022 trên 
ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, cụ thể như sau: 

1. Thống nhất bổ sung 15 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 sang sử dụng vào 
mục ñích khác ñể thực hiện 09 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 4 thông qua ngày 23 tháng 3 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 27/NQ-HðND ngày 23 tháng 3 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 

  HUYỆN PHONG ðIỀN       

1 
Trường Trung học 
Trần Quốc Toản (cơ sở 2 
Tổ dân phố Tân Lập) 

Thị trấn Phong 
ðiền 

2,00 

- Nghị quyết số 45/NQ-HðND ngày 
16/12/2021 của HðND huyện Phong ðiền 
về chủ trương ñầu tư xây dựng dự án 
Trường TH Trần Quốc Toản (cơ sở 2 TDP 
Tân Lập); 
- Quyết ñịnh số 10117/Qð-UBND ngày 
28/12/2021 của UBND huyện Phong ðiền 
về việc giao kế hoạch ñầu tư vốn ngân 
sách nhà nước năm 2022; 
- Thông báo số 07/TB-TCKH ngày 
15/03/2022 của Phòng Tài chính - Kế hoạch 
huyện Phong ðiền về việc thông báo vốn 
ñầu tư và sự nghiệp có tính chất ñầu tư 
năm 2022. 

2 
Hạ tầng Khu trung tâm 
văn hóa thể thao huyện 
Phong ðiền. 

Thị trấn Phong 
ðiền 

2,00 

- Quyết ñịnh số 1617/Qð-UBND ngày 19 
tháng 01 năm 2022 của UBND huyện 
Phong ðiền về việc phê duyệt chủ trương 
ñầu tư xây dựng dự án Hạ tầng Khu trung 
tâm văn hóa thể thao huyện Phong ðiền; 
- Quyết ñịnh số 10117/Qð-UBND ngày 
28/12/2021 của UBND huyện Phong ðiền 
về việc giao kế hoạch ñầu tư vốn ngân 
sách nhà nước năm 2022; 
 - Thông báo số 07/TB-TCKH ngày 
15/03/2022 của Phòng Tài chính - Kế hoạch 
huyện Phong ðiền về việc thông báo vốn 
ñầu tư và sự nghiệp có tính chất ñầu tư 
năm 2022. 

3 

ðường giao thông lâm 
sinh phục vụ phát triển 
rừng sản xuất, phòng 
chống cháy rừng và 
phát triển trồng cây ăn 
quả ðộn Muồng, xã 
Phong Sơn (phần bổ 
sung) 

Xã Phong Sơn 2,00 

- Quyết ñịnh số 3274/Qð-UBND ngày 
31/8/2021 của UBND huyện Phong ðiền 
về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ 
thuật ñầu tư xây dựng công trình ðường 
giao thông lâm sinh phục vụ phát triển 
rừng sản xuất, phòng chống cháy rừng và 
phát triển trồng cây ăn quả ðộn Muồng, xã 
Phong Sơn. 
-  Quyết ñịnh số 2506/Qð-UBND ngày 
15/3/2022 của UBND huyện Phong ðiền 
về việc phê duyệt ñiều chỉnh chủ trương 
ñầu tư dự án ðường giao thông lâm sinh 
phục vụ phát triển rừng sản xuất, phòng 
chống cháy rừng và phát triển trồng cây ăn 
quả khu vực ðộn Muồng, xã Phong Sơn. 
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STT Tên công trình, dự án ðịa ñiểm 
Diện tích 
khoảng 

(ha) 
Căn cứ pháp lý 

4 
Chỉnh trang ñường Văn 
Lang, thị trấn Phong 
ðiền 

Thị trấn Phong 
ðiền 

0,83 

- Nghị quyết số 44/NQ-HðND ngày 
16/12/2021 của HðND huyện Phong ðiền 
về chủ trương ñầu tư xây dựng dự án Chỉnh 
trang ñường Văn Lang, thị trấn Phong ðiền; 
-  Quyết ñịnh số 10117/Qð-UBND ngày 
28/12/2021 của UBND huyện Phong ðiền 
về việc giao kế hoạch ñầu tư vốn ngân sách 
nhà nước năm 2022; 
- Thông báo số 07/TB-TCKH ngày 
15/03/2022 của Phòng Tài chính - Kế hoạch 
huyện Phong ðiền về việc thông báo vốn 
ñầu tư và sự nghiệp có tính chất ñầu tư 
năm 2022. 

5 
ðường trục chính trung 
tâm thị trấn Phong ðiền 
(giai ñoạn 2) 

Thị trấn Phong 
ðiền; 

Xã Phong An 
1,00 

- Nghị quyết số 40/NQ-HðND ngày 16 
tháng 12 năm 2021 của Hội ñồng nhân dân 
huyện Phong ðiền về chủ trương ñầu tư xây 
dựng dự án ðường trục chính trung tâm thị 
trấn Phong ðiền (giai ñoạn 2); 
-  Quyết ñịnh số 10117/Qð-UBND ngày 
28/12/2021 của UBND huyện Phong ðiền 
về việc giao kế hoạch ñầu tư vốn ngân sách 
nhà nước năm 2022; 
- Thông báo số 07/TB-TCKH ngày 
15/03/2022 của Phòng Tài chính - Kế hoạch 
huyện Phong ðiền về việc thông báo vốn 
ñầu tư và sự nghiệp có tính chất ñầu tư 
năm 2022. 

6 
Mở rộng ñường DD6, 
thị trấn Phong ðiền 

Thị trấn Phong 
ðiền 

0,60 

- Nghị quyết số 39/NQ-HðND ngày 16 
tháng 12 năm 2021 của Hội ñồng nhân dân 
huyện về chủ trương ñầu tư xây dựng dự án Mở 
rộng ñường DD6, thị trấn Phong ðiền; 
-  Quyết ñịnh số 10117/Qð-UBND ngày 
28/12/2021 của UBND huyện Phong ðiền 
về việc giao kế hoạch ñầu tư vốn ngân sách 
nhà nước năm 2022; 
- Thông báo số 07/TB-TCKH ngày 
15/03/2022 của Phòng Tài chính - Kế hoạch 
huyện Phong ðiền về việc thông báo vốn 
ñầu tư và sự nghiệp có tính chất ñầu tư 
năm 2022. 

7 
Mở rộng ñường Vân 
Trạch Hòa, thị trấn 
Phong ðiền 

Thị trấn Phong 
ðiền 

0,53 

- Quyết ñịnh số 1659/Qð-UBND ngày 18 
tháng 01 năm 2022 của UBND huyện Phong 
ðiền về việc phê duyệt chủ trương ñầu tư 
xây dựng dự án Mở rộng ñường Vân Trạch 
Hòa, thị trấn Phong ðiền; 
-  Quyết ñịnh số 10117/Qð-UBND ngày 
28/12/2021 của UBND huyện Phong ðiền 
về việc giao kế hoạch ñầu tư vốn ngân sách 
nhà nước năm 2022; 
- Thông báo số 07/TB-TCKH ngày 
15/03/2022 của Phòng Tài chính - Kế hoạch 
huyện Phong ðiền về việc thông báo vốn 
ñầu tư và sự nghiệp có tính chất ñầu tư 
năm 2022. 
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STT Tên công trình, dự án ðịa ñiểm 
Diện tích 
khoảng 

(ha) 
Căn cứ pháp lý 

8 

Chỉnh trang ñường 
Khúc Lý-Mỹ Xuyên 
(Tỉnh lộ 6B), huyện 
Phong ðiền 

Xã Phong Thu; 
Xã Phong Hòa 

6,60 

- Nghị quyết số 06/NQ-HðND ngày 20 
tháng 01 năm 2022 của Hội ñồng nhân dân 
huyện Phong ðiền về chủ trương ñầu tư xây 
dựng dự án Chỉnh trang ñường Khúc Lý-Mỹ 
Xuyên (Tỉnh lộ 6B), huyện Phong ðiền; 
-  Quyết ñịnh số 10117/Qð-UBND ngày 
28/12/2021 của UBND huyện Phong ðiền 
về việc giao kế hoạch ñầu tư vốn ngân sách 
nhà nước năm 2022 

9 
Chỉnh trang khu trung 
tâm thị trấn Phong ðiền 

Thị trấn Phong 
ðiền; 

Xã Phong Thu 
4,90 

- Nghị quyết số 05/NQ-HðND ngày 20 
tháng 01 năm 2022 của Hội ñồng nhân dân 
huyện Phong ðiền về chủ trương ñầu tư xây 
dựng dự án Chỉnh trang khu trung tâm thị 
trấn Phong ðiền; 
-  Quyết ñịnh số 10117/Qð-UBND ngày 
28/12/2021 của UBND huyện Phong ðiền 
về việc giao kế hoạch ñầu tư vốn ngân sách 
nhà nước năm 2022 

10 
Chỉnh trang khu trung 
tâm xã ðiền Lộc 

Xã ðiền Lộc 0,40 

- Nghị quyết số 09/NQ-HðND ngày 20 tháng 
01 năm 2022 của Hội ñồng nhân dân huyện 
Phong ðiền về chủ trương ñầu tư xây dựng dự 
án Chỉnh trang khu trung tâm ðiền Lộc; 
  Quyết ñịnh số 10117/Qð-UBND ngày 
28/12/2021 của UBND huyện Phong ðiền về 
việc giao kế hoạch ñầu tư vốn ngân sách nhà 
nước năm 2022; 

11 
Chỉnh trang khu trung 
tâm An Lỗ 

Xã Phong An; 
Xã Phong Hiền 

1,70 

- Nghị quyết số 03/NQ-HðND ngày 20 tháng 
01 năm 2022 của Hội ñồng nhân dân huyện 
Phong ðiền về chủ trương ñầu tư xây dựng dự 
án Chỉnh trang khu trung tâm An Lỗ; 
-  Quyết ñịnh số 10117/Qð-UBND ngày 
28/12/2021 của UBND huyện Phong ðiền về 
việc giao kế hoạch ñầu tư vốn ngân sách nhà 
nước năm 2022. 

12 
Mở rộng ñường từ ñộn 
Hóc ñi Quốc Lộ 1A - 
Km23, xã Phong An 

Xã Phong An 3,40 

- Quyết ñịnh số 1685/Qð-UBND ngày 25 
tháng 01 năm 2022 của UBND huyện Phong 
ðiền về việc phê duyệt chủ trương ñầu tư 
xây dựng công trình Mở rộng ñường từ ñộn 
Hóc ñi Quốc Lộ 1A- Km23, xã Phong An; 
- Quyết ñịnh số 2533/Qð-UBND ngày 
18/03/2022 của UBND huyện Phong ðiền 
về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế-kỹ thuật 
và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu ñầu tư xây 
dựng công trình Mở rộng ñường từ ñộn Hóc 
ñi Quốc lộ 1A -Km23, xã Phong An; 
-  Quyết ñịnh số 10117/Qð-UBND ngày 
28/12/2021 của UBND huyện Phong ðiền 
về việc giao kế hoạch ñầu tư vốn ngân sách 
nhà nước năm 2022; 
- Thông báo số 07/TB-TCKH ngày 
15/03/2022 của Phòng Tài chính - Kế hoạch 
huyện Phong ðiền về việc thông báo vốn 
ñầu tư và sự nghiệp có tính chất ñầu tư năm 
2022. 
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STT Tên công trình, dự án ðịa ñiểm 
Diện tích 
khoảng 

(ha) 
Căn cứ pháp lý 

13 

Hạ tầng phát triển quỹ 
ñất khu dân cư khu vực 
Hạ Cảng, thị trấn Phong 
ðiền 

Thị trấn Phong 
ðiền 

4,97 

- Nghị quyết số 43/NQ-HðND ngày 
16/12/2021 của HðND huyện Phong ðiền về 
chủ trương ñầu tư xây dựng dự án Hạ tầng phát 
triển quỹ ñất khu dân cư khu vực Hạ Cảng, thị 
trấn Phong ðiền; 
- Quyết ñịnh số 10117/Qð-UBND ngày 
28/12/2021 của UBND huyện Phong ðiền về 
việc giao kế hoạch ñầu tư vốn ngân sách nhà 
nước năm 2022; 
- Thông báo số 07/TB-TCKH ngày 15/03/2022 
của Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Phong 
ðiền về việc thông báo vốn ñầu tư và sự 
nghiệp có tính chất ñầu tư năm 2022. 
- Văn bản số 324/SXD-QHKT ngày 26/01/2022 
của Sở Xây dựng về việc tham gia ý kiến thỏa 
thuận phương án tổng mặt bằng dự án Hạ tầng 
phát triển quỹ ñất khu dân cư khu vực Hạ Cảng, 
thị trấn Phong ðiền. 

14 

Hạ tầng phát triển quỹ 
ñất khu dân cư Trạch 
Thượng 2, thị trấn Phong 
ðiền 

Thị trấn Phong 
ðiền 

2,50 

- Nghị quyết số 46/NQ-HðND ngày 
16/12/2021 của HðND huyện Phong ðiền về 
chủ trương ñầu tư xây dựng dự án Hạ tầng phát 
triển quỹ ñất khu dân cư Trạch Thượng 2, thị 
trấn Phong ðiền; 
- Quyết ñịnh số 10117/Qð-UBND ngày 
28/12/2021 của UBND huyện Phong ðiền về 
việc giao kế hoạch ñầu tư vốn ngân sách nhà 
nước năm 2022; 
- Thông báo số 07/TB-TCKH ngày 15/03/2022 
của Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Phong 
ðiền về việc thông báo vốn ñầu tư và sự nghiệp 
có tính chất ñầu tư năm 2022. 
- Văn bản số 325/SXD-QHKT ngày26/01/2022 
của Sở Xây dựng về việc tham gia ý kiến thỏa 
thuận phương án tổng mặt bằng dự án Hạ tầng 
phát triển quỹ ñất khu dân cư Trạch Thượng 2, 
thị trấn Phong ðiền. 

15 

Hạ tầng phát triển quỹ 
ñất khu quy hoạch trung 
tâm xã ðiền Hương 
(giai ñoạn 1), xã ðiền 
Hương 

Xã ðiền 
Hương 

4,42 

- Quyết ñịnh số 1460/Qð-UBND ngày 
10/01/2022 của UBND huyện Phong ðiền 
về phê duyệt chủ trương ñầu tư xây dựng dự 
án Hạ tầng phát triển quỹ ñất khu quy hoạch 
trung tâm xã ðiền Hương (giai ñoạn 1); 
- Quyết ñịnh số 10117/Qð-UBND ngày 
28/12/2021 của UBND huyện Phong ðiền 
về việc giao kế hoạch ñầu tư vốn ngân sách 
nhà nước năm 2022; 
- Thông báo số 07/TB-TCKH ngày 15/03/2022 
của Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện 
Phong ðiền về việc thông báo vốn ñầu tư và 
sự nghiệp có tính chất ñầu tư năm 2022. 
- Văn bản số 669/SXD-QHKT ngày 03/03/2022 
của Sở Xây dựng về việc tham gia ý kiến 
thỏa thuận phương án tổng mặt bằng dự án 
HTKT phát triển quỹ ñất khu quy hoạch 
trung tâm xã ðiền Hương (giai ñoạn 1), xã 
ðiền Hương 
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Phụ lục 02: BỔ SUNG DANH MỤC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN CHUYỂN MỤC ðÍCH  
SỬ DỤNG ðẤT TRỒNG LÚA NĂM 2022 

(Kèm theo Nghị quyết số 27/NQ-HðND ngày 23 tháng 3 năm 2022  

của Hội ñồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế) 

 

STT Tên công trình, dự án ðịa ñiểm 

Diện 
tích 

khoảng 
(ha) 

Diện tích 
xin chuyển 
mục ñích 
sử dụng 

ñất trồng 
lúa (ha) 

Căn cứ pháp lý 

  HUYỆN PHONG ðIỀN         

1 

ðường giao thông lâm sinh 
phục vụ phát triển rừng sản 
xuất, phòng chống cháy 
rừng và phát triển trồng cây 
ăn quả ðộn Muồng, xã 
Phong Sơn (phần bổ sung) 

Xã Phong 
Sơn 

2,00 0,10 

- Quyết ñịnh số 3274/Qð-UBND 
ngày 31/8/2021 của UBND 
huyện Phong ðiền về việc phê 
duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ 
thuật ñầu tư xây dựng công 
trình ðường giao thông lâm 
sinh phục vụ phát triển rừng 
sản xuất, phòng chống cháy 
rừng và phát triển trồng cây ăn 
quả ðộn Muồng, xã Phong 
Sơn. 
-  Quyết ñịnh số 2506/Qð-UBND 
ngày 15/3/2022 của UBND 
huyện Phong ðiền về việc phê 
duyệt ñiều chỉnh chủ trương 
ñầu tư dự án ðường giao 
thông lâm sinh phục vụ phát 
triển rừng sản xuất, phòng 
chống cháy rừng và phát triển 
trồng cây ăn quả khu vực ðộn 
Muồng, xã Phong Sơn. 

2 
ðường trục chính trung tâm 
thị trấn Phong ðiền (giai 
ñoạn 2) 

Thị trấn 
Phong 
ðiền; 

Xã Phong 
An 

1,00 0,20 

- Nghị quyết số 40/NQ-HðND 
ngày 16 tháng 12 năm 2021 
của Hội ñồng nhân dân huyện 
Phong ðiền về chủ trương ñầu 
tư xây dựng dự án ðường trục 
chính trung tâm thị trấn Phong 
ðiền (giai ñoạn 2); 
-  Quyết ñịnh số 10117/Qð-UBND 
ngày 28/12/2021 của UBND 
huyện Phong ðiền về việc 
giao kế hoạch ñầu tư vốn ngân 
sách nhà nước năm 2022; 
- Thông báo số 07/TB-TCKH 
ngày 15/03/2022 của Phòng 
Tài chính - Kế hoạch huyện 
Phong ðiền về việc thông báo 
vốn ñầu tư và sự nghiệp có tính 
chất ñầu tư năm 2022. 
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STT Tên công trình, dự án ðịa ñiểm 

Diện 
tích 

khoảng 
(ha) 

Diện tích 
xin chuyển 
mục ñích 
sử dụng 

ñất trồng 
lúa (ha) 

Căn cứ pháp lý 

3 
Mở rộng ñường DD6, thị 
trấn Phong ðiền 

Thị trấn 
Phong ðiền 

0,60 0,10 

- Nghị quyết số 39/NQ-HðND 
ngày 16 tháng 12 năm 2021 
của Hội ñồng nhân dân huyện 
về chủ trương ñầu tư xây dựng 
dự án Mở rộng ñường DD6, 
thị trấn Phong ðiền; 
-  Quyết ñịnh số 10117/Qð-UBND 
ngày 28/12/2021 của UBND 
huyện Phong ðiền về việc 
giao kế hoạch ñầu tư vốn ngân 
sách nhà nước năm 2022; 
- Thông báo số 07/TB-TCKH 
ngày 15/03/2022 của Phòng 
Tài chính - Kế hoạch huyện 
Phong ðiền về việc thông báo 
vốn ñầu tư và sự nghiệp có 
tính chất ñầu tư năm 2022. 

4 
Chỉnh trang ñường Khúc 
Lý-Mỹ Xuyên (Tỉnh lộ 
6B), huyện Phong ðiền 

Xã Phong 
Thu; 

Xã Phong 
Hòa 

6,60 0,50 

- Nghị quyết số 06/NQ-HðND 
ngày 20 tháng 01 năm 2022 
của Hội ñồng nhân dân huyện 
Phong ðiền về chủ trương ñầu 
tư xây dựng dự án Chỉnh trang 
ñường Khúc Lý-Mỹ Xuyên 
(Tỉnh lộ 6B), huyện Phong 
ðiền; 
-  Quyết ñịnh số 10117/Qð-UBND 
ngày 28/12/2021 của UBND 
huyện Phong ðiền về việc 
giao kế hoạch ñầu tư vốn ngân 
sách nhà nước năm 2022 

5 
Chỉnh trang khu trung tâm 
thị trấn Phong ðiền 

Thị trấn 
Phong 
ðiền; 

Xã Phong 
Thu 

4,90 0,10 

- Nghị quyết số 05/NQ-HðND 
ngày 20 tháng 01 năm 2022 
của Hội ñồng nhân dân huyện 
Phong ðiền về chủ trương ñầu 
tư xây dựng dự án Chỉnh trang 
khu trung tâm thị trấn Phong 
ðiền; 
-  Quyết ñịnh số 10117/Qð-UBND 
ngày 28/12/2021 của UBND 
huyện Phong ðiền về việc 
giao kế hoạch ñầu tư vốn ngân 
sách nhà nước năm 2022; 
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STT Tên công trình, dự án ðịa ñiểm 

Diện 
tích 

khoảng 
(ha) 

Diện tích 
xin chuyển 
mục ñích 
sử dụng 

ñất trồng 
lúa (ha) 

Căn cứ pháp lý 

6 
Chỉnh trang khu trung tâm 
xã ðiền Lộc 

Xã ðiền 
Lộc 

0,40 0,03 

- Nghị quyết số 09/NQ-HðND 
ngày 20 tháng 01 năm 2022 
của Hội ñồng nhân dân huyện 
Phong ðiền về chủ trương ñầu 
tư xây dựng dự án Chỉnh trang 
khu trung tâm ðiền Lộc; 
 - Quyết ñịnh số 10117/Qð-UBND 
ngày 28/12/2021 của UBND 
huyện Phong ðiền về việc 
giao kế hoạch ñầu tư vốn ngân 
sách nhà nước năm 2022 

7 
Chỉnh trang khu trung tâm 
An Lỗ  

Xã Phong 
An; 

Xã Phong 
Hiền 

1,70 0,20 

- Nghị quyết số 03/NQ-HðND 
ngày 20 tháng 01 năm 2022 của 
Hội ñồng nhân dân huyện 
Phong ðiền về chủ trương ñầu 
tư xây dựng dự án Chỉnh trang 
khu trung tâm An Lỗ; 
-  Quyết ñịnh số 10117/Qð-UBND 
ngày 28/12/2021 của UBND 
huyện Phong ðiền về việc giao 
kế hoạch ñầu tư vốn ngân sách 
nhà nước năm 2022. 

8 
Mở rộng ñường từ ñộn Hóc 
ñi Quốc Lộ 1A- Km23, xã 
Phong An 

Xã Phong 
An 

3,40 0,10 

- Quyết ñịnh số 1685/Qð-UBND 
ngày 25 tháng 01 năm 2022 của 
UBND huyện Phong ðiền về 
việc phê duyệt chủ trương ñầu 
tư xây dựng công trình Mở rộng 
ñường từ ñộn Hóc ñi Quốc Lộ 
1A- Km23, xã Phong An; 
- Quyết ñịnh số 2533/Qð-UBND 
ngày 18/03/2022 của UBND 
huyện Phong ðiền về việc phê 
duyệt Báo cáo kinh tế-kỹ thuật 
và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu 
ñầu tư xây dựng công trình Mở 
rộng ñường từ ñộn Hóc ñi Quốc 
lộ 1A -Km23, xã Phong An; 
-  Quyết ñịnh số 10117/Qð-UBND 
ngày 28/12/2021 của UBND 
huyện Phong ðiền về việc giao 
kế hoạch ñầu tư vốn ngân sách 
nhà nước năm 2022; 
- Thông báo số 07/TB-TCKH 
ngày 15/03/2022 của Phòng Tài 
chính - Kế hoạch huyện Phong 
ðiền về việc thông báo vốn ñầu 
tư và sự nghiệp có tính chất ñầu 
tư năm 2022. 
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STT Tên công trình, dự án ðịa ñiểm 

Diện 
tích 

khoảng 
(ha) 

Diện tích 
xin chuyển 
mục ñích 
sử dụng 

ñất trồng 
lúa (ha) 

Căn cứ pháp lý 

9 
Hạ tầng phát triển quỹ ñất 
khu dân cư khu vực Hạ Cảng, 
thị trấn Phong ðiền 

Thị trấn 
Phong ðiền 

4,97 1,76 

- Nghị quyết số 43/NQ-HðND 
ngày 16/12/2021 của HðND 
huyện Phong ðiền về chủ trương 
ñầu tư xây dựng dự án Hạ tầng 
phát triển quỹ ñất khu dân cư khu 
vực Hạ Cảng, thị trấn Phong ðiền; 
- Quyết ñịnh số 10117/Qð-UBND 
ngày 28/12/2021 của UBND 
huyện Phong ðiền về việc giao 
kế hoạch ñầu tư vốn ngân sách 
nhà nước năm 2022; 
- Thông báo số 07/TB-TCKH 
ngày 15/03/2022 của Phòng Tài 
chính - Kế hoạch huyện Phong 
ðiền về việc thông báo vốn ñầu 
tư và sự nghiệp có tính chất ñầu 
tư năm 2022. 
- Văn bản số 324/SXD-QHKT 
ngày 26/01/2022 của Sở Xây 
dựng về việc tham gia ý kiến thỏa 
thuận phương án tổng mặt bằng 
dự án Hạ tầng phát triển quỹ ñất 
khu dân cư khu vực Hạ Cảng, thị 
trấn Phong ðiền. 
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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: 28/NQ-HðND Thừa Thiên Huế, ngày 23 tháng 3 năm 2022 
 

NGHỊ QUYẾT 
Về quyết ñịnh chủ trương chuyển loại rừng 

 
HỘI ðỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

KHÓA VIII, KỲ HỌP CHUYÊN ðỀ LẦN THỨ 4 
 

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 156/2018/Nð-CP ngày 16 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ 

về hướng dẫn chi tiết thi hành một số ñiều Luật Lâm nghiệp; 
Xét Tờ trình số 2736/TTr-UBND ngày 22 tháng 3 năm 2022 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh về việc thông qua và ban hành Nghị quyết về chủ trương chuyển loại rừng phòng hộ 
sang loại rừng sản xuất; 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: 

ðiều1. Thống nhất chủ trương chuyển diện tích 20,48 ha rừng phòng hộ tại 
khoảnh 1 Tiểu khu 189, xã Vinh Mỹ, huyện Phú Lộc sang rừng sản xuất. 

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 4 thông qua ngày 23 tháng 3 năm 2022./. 

 

 
CHỦ TỊCH 

 

Lê Trường Lưu 
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HỘI ðỒNG NHÂN DÂN 
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

 
Số: 29/NQ-HðND 

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

 
Thừa Thiên Huế, ngày 23 tháng 3 năm 2022 

 

 

NGHỊ QUYẾT 
Ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước  

thuộc lĩnh vực tư pháp trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 
 

HỘI ðỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 
KHÓA VIII, KỲ HỌP CHUYÊN ðỀ LẦN THỨ 4 

 

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

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

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

Căn cứ Nghị ñịnh số 32/2019/Nð-CP ngày 10 tháng 4 năm 2019 của Chính phủ 
quy ñịnh giao nhiệm vụ, ñặt hàng hoặc ñấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử 
dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên; 

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; 

Căn cứ Quyết ñịnh số 2069/Qð-TTg ngày 08 tháng 12 năm 2021 của Thủ tướng 
Chính phủ về ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công cơ bản, thiết yếu thuộc 
ngành Tư pháp; 

Xét Tờ trình số 1539/TTr-UBND ngày 17 tháng 02 năm 2022 của Ủy ban nhân dân 
tỉnh Thừa Thiên Huế về việc dự thảo Nghị quyết danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử 
dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực tư pháp trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế; 
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. Ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà 
nước thuộc lĩnh vực tư pháp trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 

(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. 
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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 4 thông qua ngày 23 tháng 3 năm 2022./. 

 

  
 

CHỦ TỊCH 

 

Lê Trường Lưu 
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Phụ lục 
DANH MỤC DỊCH VỤ SỰ NGHIỆP CÔNG SỬ DỤNG  

NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC THUỘC LĨNH VỰC TƯ PHÁP  
TRÊN ðỊA BÀN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 29/NQ-HðND ngày 23 tháng 3 năm 2022 
 của Hội ñồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế) 

 

STT Tên dịch vụ sự nghiệp công 

Ngân sách nhà nước 
bảo ñảm toàn bộ 
chi phí thực hiện 

dịch vụ 

Ngân sách nhà nước 
bảo ñảm phần chi 
phí thực hiện dịch 
vụ chưa tính vào 
giá theo lộ trình 

tính giá 

I 
NHÓM DỊCH VỤ SỰ NGHIỆP 
CÔNG THIẾT YẾU 

  

1 

Dịch vụ hỗ trợ thông tin, thực hiện 
trợ giúp pháp lý theo Luật Trợ giúp 
pháp lý 

x  

2 

Dịch vụ hỗ trợ, hướng dẫn người bị 
thiệt hại thực hiện thủ tục yêu cầu 
bồi thường theo Luật Trách nhiệm 
bồi thường của Nhà nước 

x  

II 
NHÓM DỊCH VỤ SỰ NGHIỆP 
CÔNG CƠ BẢN 

  

1 
Dịch vụ tiếp nhận, xử lý và cung cấp 
thông tin lý lịch tư pháp 

x  

2 Dịch vụ ñấu giá tài sản  x 

3 Dịch vụ công chứng  x 

 
 
 



CÔNG BÁO/Số 15/Ngày 07-4-2022 19

HỘI ðỒNG NHÂN DÂN 
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

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

Số: 30/NQ-HðND Thừa Thiên Huế, ngày 26 tháng 3 năm 2022 
 

NGHỊ QUYẾT 
Ban hành Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước  

thuộc lĩnh vực Công Thương trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 
 
 

HỘI ðỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 
KHÓA VIII, KỲ HỌP CHUYÊN ðỀ LẦN THỨ 4 

 

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

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

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

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

Căn cứ Nghị ñịnh số 32/2019/Nð-CP ngày 10 tháng 4 năm 2019 của Chính phủ 

quy ñịnh giao nhiệm vụ, ñặt hàng hoặc ñấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử 

dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên; 

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 2419/TTr-UBND ngày 15 tháng 3 năm 2022  của Ủy ban 

nhân dân tỉnh về việc ñề nghị ban hành Nghị quyết quy ñịnh Danh mục dịch vụ 

sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc ngành Công Thương 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. Ban hành Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước 

thuộc lĩnh vực Công Thương trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 

(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 
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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 4 thông qua ngày 23 tháng 3 năm 2022./. 

CHỦ TỊCH 

Lê Trường Lưu 
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Phụ lục 
DANH MỤC DỊCH VỤ SỰ NGHIỆP CÔNG SỬ DỤNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 

TRONG LĨNH VỰC CÔNG THƯƠNG TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 
(Kèm theo Nghị quyết số 30/NQ-HðND ngày 23 tháng 3 năm 2022  

của Hội ñồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế) 
 

STT Danh mục dịch vụ sự nghiệp công  

Ngân sách nhà nước 
bảo ñảm toàn bộ 
chi phí thực hiện 

dịch vụ  

Ngân sách nhà nước 
bảo ñảm phần chi 
phí thực hiện dịch 
vụ chưa tính vào 
giá theo lộ trình 

tính giá 

I LĨNH VỰC XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI     

1 
Tổ chức hội chợ, triển lãm, hội nghị, hội thảo, 
tọa ñàm, diễn ñàn, chương trình kết nối giao 
thương trên ñịa bàn tỉnh. 

x 
 

2 
Tổ chức tham gia hội chợ triển lãm ở trong và 
ngoài nước. 

x 
 

3 
Tổ chức ñoàn doanh nghiệp của tỉnh khảo sát 
thị trường, giao dịch thương mại với tổ chức, 
doanh nghiệp ở nước ngoài. 

x 
 

4 

Tổ chức ñoàn giao thương xúc tiến tiêu thụ các 
sản phẩm ñặc sản, chủ lực của tỉnh; khảo sát thị 
trường, học tập kinh nghiệm; tham gia các 
chương trình, hội nghị, hội thảo về xúc tiến 
thương mại tại các tỉnh, thành phố trong nước. 

x 
 

5 

Tổ chức các Phiên chợ hàng Việt về miền núi, 
vùng sâu, vùng xa, vùng ñồng bào dân tộc; 
Phiên chợ hàng Việt về nông thôn, phiên chợ 
hàng Việt phục vụ công nhân các khu công 
nghiệp trên ñịa bàn tỉnh. 

x 
 

6 

Tổ chức các sự kiện xúc tiến thương mại nhằm 
phát triển thị trường nội ñịa” gồm: Tháng bán 
hàng khuyến mại; tuần hàng Việt Nam; chương 
trình hàng Việt; chương trình giới thiệu sản 
phẩm mới và sản phẩm ñặc sản của tỉnh. 

x 
 

7 
Hỗ trợ xây dựng các cửa hàng tiện ích tiêu thụ 
nông sản an toàn; Xây dựng ñiểm bán hàng 
Việt. 

x 
 

8 

Tổ chức ñào tạo, tập huấn ngắn hạn nâng cao 
nghiệp vụ sản xuất, kinh doanh, kỹ năng, 
nghiệp vụ xúc tiến thương mại, kỹ năng phát 
triển thị trường trong nước; hợp tác với các tổ 
chức, cá nhân nghiên cứu xây dựng phát triển 
thị trường trong nước” 

x 
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STT Danh mục dịch vụ sự nghiệp công  

Ngân sách nhà nước 
bảo ñảm toàn bộ 
chi phí thực hiện 

dịch vụ  

Ngân sách nhà nước 
bảo ñảm phần chi 
phí thực hiện dịch 
vụ chưa tính vào 
giá theo lộ trình 

tính giá 

9 
Tổ chức hoạt ñộng tuyên truyền, nâng cao nhận 
thức cộng ñồng về hàng hoá và dịch vụ tỉnh 
Thừa Thiên Huế ñến người tiêu dùng trong nước. 

x 
 

10 
Thực hiện quản lý, duy trì website cổng thông 
tin sản phẩm Huế 

x 
 

II LĨNH VỰC KHUYẾN CÔNG x 
 

1 
Tổ chức các lớp bồi dưỡng, tập huấn, ñào tạo, 
hội nghị, hội thảo, diễn ñàn; tham quan, khảo 
sát học tập kinh nghiệm về khuyến công 

x 
 

2 
Hỗ trợ các cơ sở công nghiệp nông thôn tổ 
chức ñào tạo nghề, truyền nghề ngắn hạn 

x 
 

3 
Hỗ trợ khởi sự, thành lập doanh nghiệp sản 
xuất công nghiệp nông thôn tại các ñịa bàn có 
ñiều kiện KTXH khó khăn và ñặc biệt khó khăn 

x 
 

4 

Hỗ trợ các cơ sở công nghiệp nông thôn xây 
dựng mô hình trình diễn kỹ thuật ñể phổ biến 
công nghệ mới, sản xuất sản phẩm mới, xử lý 
môi trường; ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến 
vào sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, 
ngành nghề truyền thống, xử lý môi trường. 

x 
 

5 
Hỗ trợ các cơ sở công nghiệp nông thôn ñiển 
hình xây dựng các mô hình trình diễn về áp 
dụng sản xuất sạch hơn, sản xuất bền vững. 

x 
 

6 

Hỗ trợ các cơ sở công nghiệp nông thôn ñang 
hoạt ñộng có hiệu quả cần phổ biến tuyên 
truyền, nhân rộng ñể các tổ chức, cá nhân khác 
học tập 

x 
 

7 

Hỗ trợ các cơ sở công nghiệp nông thôn chuyển 
giao công nghệ và thực hiện dịch vụ tư vấn 
khoa học - công nghệ ñể ñầu tư mới, ñầu tư bổ 
sung nâng cao năng lực sản xuất, ứng dụng 
công nghệ mới ñể sản xuất sản phẩm mới hoặc 
nâng cao chất lượng sản phẩm, xử lý môi trường. 

x 
 

8 
Hỗ trợ sửa chữa, nâng cấp hệ thống xử lý môi 
trường tại các cụm công nghiệp 

x 
 

9 
Tổ chức bình chọn và cấp giấy chứng nhận sản 
phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp 
huyện/thị xã, tỉnh. 

x 
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STT Danh mục dịch vụ sự nghiệp công  

Ngân sách nhà nước 
bảo ñảm toàn bộ 
chi phí thực hiện 

dịch vụ  

Ngân sách nhà nước 
bảo ñảm phần chi 
phí thực hiện dịch 
vụ chưa tính vào 
giá theo lộ trình 

tính giá 

10 
Hỗ trợ tổ chức Hội chợ, triển lãm hàng công 
nghiệp nông thôn và thủ công mỹ nghệ cấp 
huyện, thị xã và thành phố Huế. 

x 
 

11 

Hỗ trợ các cơ sở công nghiệp nông thôn, ngành 
nghề thủ công mỹ nghệ truyền thống tham gia 
hội chợ, triển lãm giới thiệu sản phẩm trong 
nước. 

x 
 

12 

Tổ chức gian hàng giới thiệu tiềm năng, thế 
mạnh; sản phẩm công nghiệp - tiểu thủ công 
nghiệp và thủ công truyền thống của tỉnh tại 
các hội chợ, triển lãm trong nước. 

x 
 

13 

Hỗ trợ các cơ sở công nghiệp nông thôn ñăng 
ký xác lập quyền sở hữu công nghiệp, kiểm tra, 
công bố chất lượng sản phẩm; thiết kế mới và 
cải tiến mẫu mã, kiểu dáng sản phẩm. 

x 
 

14 
Hỗ trợ các cơ sở công nghiệp nông thôn, ngành 
nghề truyền thống ñầu tư phòng trưng bày, giới 
thiệu sản phẩm. 

x 
 

15 

Hỗ trợ thuê tư vấn trợ giúp cơ sở công nghiệp 
nông thôn về thiết kế mẫu mã, bao bì ñóng gói; 
ứng dụng công nghệ mới, thiết bị mới. Tư vấn, 
hỗ trợ các tổ chức, cá nhân tiếp cận các chính 
sách ưu ñãi của Nhà nước 

x 
 

16 
Hỗ trợ thành lập các hiệp hội, hội ngành nghề 
cấp tỉnh. 

x 
 

17 

Hỗ trợ tổ chức ñiều tra, lập ñề án phát triển 
ngành nghề truyền thống, ngành nghề tiểu thủ 
công nghiệp trong nông nghiệp nông thôn; ñiều tra, 
lập ñề án phát triển sản phẩm công nghiệp - tiểu 
thủ công nghiệp, ngành nghề truyền thống tại 
các ñịa phương. 

x 
 

18 

Hoạt ñộng cung cấp thông tin về các chính sách 
phát triển CN-TTCN, ngành nghề truyền thống, 
khuyến công, thông tin thị trường, phổ biến 
kinh nghiệm, mô hình sản xuất kinh doanh ñiển 
hình, sản xuất sạch hơn trong công nghiệp 

x 
 

19 

Tổ chức các hội thi sản phẩm công nghiệp – 
tiểu thủ công nghiệp, hàng thủ công truyền 
thống, hội thi tay nghề, trình diễn nghề, hàng 
thủ công mỹ nghệ, hàng lưu niệm - quà tặng. 

x 
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STT Danh mục dịch vụ sự nghiệp công  

Ngân sách nhà nước 
bảo ñảm toàn bộ 
chi phí thực hiện 

dịch vụ  

Ngân sách nhà nước 
bảo ñảm phần chi 
phí thực hiện dịch 
vụ chưa tính vào 
giá theo lộ trình 

tính giá 

20 
Nâng cao năng lực quản lý và tổ chức thực hiện 
hoạt ñộng khuyến công. 

x 
 

21 
Quản lý, kiểm tra, ñánh giá hoạt ñộng khuyến 
công tại cơ sở 

x 
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HỘI ðỒNG NHÂN DÂN 
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

 
Số: 31/NQ-HðND 

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

 
Thừa Thiên Huế, ngày 23 tháng 3 năm 2022 

 

 

NGHỊ QUYẾT 
Ban hành Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước  

thuộc lĩnh vực ngành Lao ñộng, Thương binh và Xã hội  
trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 

 

HỘI ðỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 
KHÓA VIII, KỲ HỌP CHUYÊN ðỀ LẦN THỨ 4 

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

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

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

Căn cứ Nghị ñịnh số 32/2019/Nð-CP ngày 10 tháng 4 năm 2019 của Chính phủ 
quy ñịnh giao nhiệm vụ, ñặt hàng hoặc ñấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử 
dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên; 

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; 

Căn cứ Quyết ñịnh số 1508/Qð-TTg ngày 27 tháng 7 năm 2016 của Thủ tướng 
Chính phủ ban hành Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước 
thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Lao ñộng - Thương binh và Xã hội; 

Xét Tờ trình số 2386/TTr-UBND ngày 14 tháng 3 năm 2022 của Ủy ban nhân 
dân tỉnh về việc ñề nghị ban hành Nghị quyết Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử 
dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực Lao ñộng, Thương binh và Xã hội 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 tại kỳ họp. 

QUYẾT NGHỊ: 

ðiều 1. Ban hành Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước 
thuộc lĩnh vực Lao ñộng, Thương binh và Xã hội trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 

(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. 
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2. Giao Thường trực Hội ñồng nhân dân, các Ban Hội ñồng nhân dân, Tổ ñại biểu và 
các ñại biểu Hội ñồng nhân dân tỉnh phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận 
Tổ quốc Việt Nam tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết theo nhiệm vụ, quyền hạn 
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 4 thông qua ngày 23 tháng 3 năm 2022./. 

  
 

 

CHỦ TỊCH 
 

Lê Trường Lưu 
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Phụ lục 
DANH MỤC DỊCH VỤ SỰ NGHIỆP CÔNG SỬ DỤNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 

TRONG LĨNH VỰC LAO ðỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI  
TRÊN ðỊA BÀN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

(Kèm theo Nghị quyết số 31/NQ-HðND ngày 23 tháng 3 năm 2022  
của Hội ñồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế) 

 

TT Tên dịch vụ sự nghiệp công 

Ngân sách 
nhà nước 
bảo ñảm 

toàn bộ chi 
phí thực 

hiện dịch vụ 

Ngân sách 
nhà nước hỗ 
trợ một phần 
chi phí theo 
lộ trình giá 

dịch vụ công 

I Dịch vụ chăm sóc người có công   

1 Dịch vụ ñiều dưỡng luân phiên người có công x  

2 
Dịch vụ nuôi dưỡng, ñiều dưỡng thương bệnh binh, 
người có công 

x  

II Dịch vụ thuộc lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp   

1 
Dịch vụ ñào tạo nghề học nặng nhọc, ñộc hại, nguy 
hiểm 

x  

2 

Dịch vụ ñào tạo trình ñộ trung cấp, cao ñẳng ñối với 
ngành, nghề khó tuyển sinh nhưng xã hội có nhu cầu; 
các ngành chuyên môn ñặc thù ñáp ứng yêu cầu 
phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh 

x  

3 

Dịch vụ ñào tạo sơ cấp nghề, ñào tạo nghề dưới 03 tháng 
cho phụ nữ, lao ñộng nông thôn, người khuyết tật, 
người thuộc hộ nghèo, cận nghèo, thanh niên hoàn 
thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an, thanh niên 
tình nguyện hoàn thành nhiệm vụ thực hiện chương 
trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội. 

x  

4 
Dịch vụ ñào tạo nghề trình ñộ cao ñẳng nghề, trung 
cấp các nghề còn lại ngoài các nghề quy ñịnh tại 
ðiểm 1, 2, 3 Mục II nêu trên. 

 x 

III Dịch vụ về việc làm   

1 
Dịch vụ tư vấn, giới thiệu việc làm, ñịnh hướng nghề 
nghiệp cho người lao ñộng 

x  

2 
Dịch vụ thu thập, phân tích, dự báo và cung ứng 
thông tin thị trường lao ñộng  

x  

3 
Dịch vụ cung ứng và tuyển lao ñộng theo yêu cầu của 
người sử dụng lao ñộng, trừ ñối tượng thuộc bảo hiểm 
thất nghiệp chi trả 

 x 
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TT Tên dịch vụ sự nghiệp công 

Ngân sách 
nhà nước 
bảo ñảm 

toàn bộ chi 
phí thực 

hiện dịch vụ 

Ngân sách 
nhà nước hỗ 
trợ một phần 
chi phí theo 
lộ trình giá 

dịch vụ công 

IV 

Dịch vụ ñưa người lao ñộng ñi làm việc ở nước 
ngoài theo hợp ñồng cho lao ñộng là người dân tộc 
thiểu số, người thuộc hộ nghèo, cận nghèo, thân 
nhân người có công với cách mạng; người cần 
nâng cao trình ñộ kỹ năng nghề, ngoại ngữ theo 
yêu cầu của nước tiếp nhận lao ñộng thuộc dự án, 
chương trình hợp tác giữa Chính phủ Việt Nam và 
nước tiếp nhận lao ñộng 

x  

V Dịch vụ trợ giúp xã hội và bảo vệ chăm sóc trẻ em   

1 

Dịch vụ chăm sóc ñối tượng cần sự bảo vệ khẩn cấp 
quy ñịnh tại khoản 2, ðiều 24, Nghị ñịnh số 
20/2021/Nð-CP ngày 15/3/2021 của Chính phủ quy 
ñịnh chính sách trợ giúp xã hội ñối với ñối tượng bảo 
trợ xã hội  

x  

2 

Dịch vụ chăm sóc dài hạn cho ñối tượng bảo trợ 
xã hội theo quy ñịnh tại khoản 1, khoản 3, ðiều 24, 
Nghị ñịnh số 20/2021/Nð-CP ngày 15/3/2021 của 
Chính phủ quy ñịnh chính sách trợ giúp xã hội ñối với 
ñối tượng bảo trợ xã hội 

x  

3 

Dịch vụ công tác xã hội và chăm sóc cho ñối tượng 
theo Quyết ñịnh số 112/2021/Qð-TTg ngày 22/01/2021 
của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt ðề án phát triển 
nghề công tác xã hội giai ñoạn 2021-2030 

x  

4 
Dịch vụ chăm sóc, nuôi dưỡng dài hạn cho ñối tượng 
tự nguyện sống 

 x 

5 
Dịch vụ công tác xã hội và chăm sóc bán trú cho ñối 
tượng tự nguyện 

 x 

VI Dịch vụ lĩnh vực phòng, chống tệ nạn xã hội   

1 

Dịch vụ tư vấn dự phòng nghiện ma túy; tư vấn ñiều trị, 
cai nghiện ma túy, cai nghiện phục hồi; ñào tạo nghề, 
tạo việc làm cho người nghiện ma túy tại cơ sở cai nghiện 
công lập 

x x 

2 
Dịch vụ hỗ trợ cho người bán dâm tại cộng ñồng và 
Trung tâm công tác xã hội 

x  

3 
Dịch vụ hỗ trợ khẩn cấp, hỗ trợ phục hồi và hòa nhập 
cộng ñồng cho nạn nhân mua bán. 

x  

VII Dịch vụ Huấn luyện an toàn vệ sinh lao ñộng  x 
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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: 32/NQ-HðND 

 
Thừa Thiên Huế, ngày 23 tháng 3 năm 2022 

 
NGHỊ QUYẾT 

Ban hành Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách  
nhà nước thuộc lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

 trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 
 

HỘI ðỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 
KHÓA VIII, KỲ HỌP CHUYÊN ðỀ LẦN THỨ 4 

 

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

Tổ chức chính quyền ñịa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 
Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015; 
Căn cứ Luật ðê ñiều ngày 29 tháng 11 năm 2006; 
Căn cứ Luật Phòng chống thiên tai ngày 19 tháng 6 năm 2013; 
Căn cứ Luật Sửa ñổi bổ sung một số ñiều của Luật Phòng chống thiên tai và 

Luật ðê ñiều số 60/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020; 
Căn cứ Luật Thú y ngày 19 tháng 6 năm 2015; 
Căn cứ Luật Lâm nghiệp ngày 15 tháng 11 năm 2017; 
Căn cứ Luật Thủy lợi ngày 19 tháng 6 năm 2017; 
Căn cứ Luật Thủy sản ngày 21 tháng 11 năm 2017; 
Căn cứ Luật Trồng trọt ngày 19 tháng 11 năm 2018; 
Căn cứ Luật Chăn nuôi ngày 19 tháng 11 năm 2018; 
Căn cứ Nghị ñịnh số 90/2017/Nð-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ 

quy ñịnh xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y;  
Căn cứ Nghị ñịnh số 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;  
Căn cứ Nghị ñịnh số 67/2018/Nð-CP ngày 14 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ 

quy ñịnh chi tiết một số ñiều của Luật Thủy lợi;  
Căn cứ Nghị ñịnh số 01/2019/Nð-CP ngày 01 tháng 01 năm 2019 của Chính phủ 

về Kiểm lâm và Lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng; 
Căn cứ Nghị ñịnh số 26/2019/Nð-CP ngày 08 tháng 3 năm 2019 của Chính phủ 

quy ñịnh chi tiết một số ñiều và biện pháp thi hành Luật Thủy sản;  
Căn cứ Nghị ñịnh số 32/2019/Nð-CP ngày 10 tháng 04 năm 2019 của Chính phủ 

quy ñịnh giao nhiệm vụ, ñặt hàng hoặc ñấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử 
dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên; 
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Căn cứ Nghị ñịnh số 13/2020/Nð-CP ngày 21 tháng 01 năm 2020 của Chính phủ 
hướng dẫn chi tiết Luật Chăn nuôi;  

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 số 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;  

Căn cứ Nghị ñịnh số 66/2021/Nð-CP ngày 06 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ 
quy ñịnh một số ñiều của Luật Phòng chống thiên tai và Luật sửa ñổi bổ sung một số 
ñiều của Luật Phòng chống thiên tai và Luật ðê ñiều;  

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;  

Căn cứ Quyết ñịnh số 254/Qð-TTg ngày 22 tháng 02 năm 2017 của Thủ tướng 
Chính phủ về ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà 
nước trong lĩnh vực sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác của Bộ Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn; 

Xét Tờ trình 2284/TTr-UBND ngày 11 tháng 3 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh 
về việc ñề nghị ban hành Nghị quyết Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng 
ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 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 tại kỳ họp. 

QUYẾT NGHỊ: 

ðiều 1. Ban hành Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách 
nhà nước thuộc lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trên ñịa bàn tỉnh 
Thừa Thiên Huế. 

(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 
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 4 thông qua ngày 23 tháng 3 năm 2022./. 

   
 

 

CHỦ TỊCH 
 

Lê Trường Lưu 
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Phụ lục 
DANH MỤC DỊCH VỤ SỰ NGHIỆP CÔNG SỬ DỤNG  NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 

THUỘC LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 
(Kèm theo Nghị quyết số 32/NQ-HðND ngày 23/3/2022  

của Hội ñồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế) 
 

 
TT 

 
Tên danh mục dịch vụ công 

 
Ngân sách 
nhà nước 
bảo ñảm 
toàn bộ 
chi phí 

thực hiện 
dịch vụ 

Ngân sách 
nhà nước bảo 

ñảm một 
phần chi phí 

thực hiện 
dịch vụ chưa 
tính vào giá 
theo lộ trình 

tính giá 
I Dịch vụ lĩnh vực thủy sản  

 
1 ðiều tra, quy hoạch thuộc lĩnh vực thủy sản x 

 
2 

Thông tin, thống kê, dự báo và ứng dụng công nghệ 
thông tin thuộc lĩnh vực thủy sản  

x 
 

3 
Hoạt ñộng kiểm tra, xác nhận chất lượng giống thủy sản, 
thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý cải tạo môi trường 
nuôi trồng thủy sản 

x 

 

4 
Nghiên cứu, thực nghiệm, ứng dụng, ñào tạo kỹ thuật 
và chuyển giao công nghệ về giống thủy sản 

 
x 

5 
Nhân các loài giống thuần cung cấp cho các cơ sở 
sản xuất giống thủy sản 

 
x 

6 Lưu giữ giống thủy sản ñặc hữu ở ñịa phương x 
 

7 
Xác nhận nguồn gốc, xuất xứ thủy sản khai thác cho 
các tổ chức, cá nhân có yêu cầu  

x 
 

8 Tái tạo, phát triển và bảo vệ nguồn lợi thủy sản. x 
 

9 Quan trắc, quản lý môi trường nuôi trồng thủy sản x 
 

II Dịch vụ lĩnh vực lâm nghiệp  
 

1 Bảo vệ và phát triển rừng x 
 

2 
Bảo tồn, cứu hộ, phục hồi sinh thái và tài nguyên 
rừng 

x 
 

3 ðiều tra, quy hoạch thuộc lĩnh vực lâm nghiệp x 
 

4 Thống kê, kiểm kê thuộc lĩnh vực lâm nghiệp x 
 

5 
Nghiên cứu, thực nghiệm, ứng dụng các tiến bộ khoa 
học công nghệ trong quản lý, bảo vệ và phát triển 
rừng 

x 

 

6 
Lưu giữ, nhân giống lâm nghiệp, bảo tồn nguồn gen 
quý hiếm ở ñịa phương 

x 
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TT 

 
Tên danh mục dịch vụ công 

 
Ngân sách 
nhà nước 
bảo ñảm 
toàn bộ 
chi phí 

thực hiện 
dịch vụ 

Ngân sách 
nhà nước bảo 

ñảm một 
phần chi phí 

thực hiện 
dịch vụ chưa 
tính vào giá 
theo lộ trình 

tính giá 

7 
ðào tạo kỹ thuật và chuyển giao công nghệ về giống 
lâm nghiệp 

 
x 

III Dịch vụ lĩnh vực thủy lợi  
 

1 
Giám sát, dự báo chất lượng nước trong hệ thống 
công trình thủy lợi, phục vụ lấy nước sản xuất nông 
nghiệp 

x 

 

2 Thống kê, thông tin thuộc lĩnh vực thủy lợi x 
 

3 Xây dựng bản ñồ thuộc lĩnh vực thủy lợi x 
 

4 ðiều tra, quy hoạch thuộc lĩnh vực thủy lợi x 
 

5 
Duy tu, bảo dưỡng, bảo trì các công trình thủy lợi, ñê 
ñiều, nước sạch nông thôn 

 
x 

6 Quản lý vận hành công trình thủy lợi  x 
IV Dịch vụ lĩnh vực phòng chống thiên tai  

 
1 

Thống kê, thông tin thuộc lĩnh vực phòng chống 
thiên tai 

x 
 

2 Xây dựng bản ñồ thuộc lĩnh vực phòng chống thiên tai x 
 

3 
ðiều tra, quy hoạch thuộc lĩnh vực phòng chống 
thiên tai 

x 
 

4 
Duy tu, bảo dưỡng, bảo trì các công trình phòng 
chống thiên tai  

x 
 

5 
Thu thập số liệu, phân tích ñể dự báo, cảnh báo về 
rủi ro thiên tai 

x 
 

V Dịch vụ lĩnh vực trồng trọt  
 

1 ðiều tra, quy hoạch lĩnh vực trồng trọt x 
 

2 Thống kê thuộc lĩnh vực trồng trọt x 
 

3 
Thực nghiệm và chuyển giao áp dụng tiến bộ khoa 
học kỹ thuật và công nghệ về trồng trọt vào sản xuất 

 
x 

VI Dịch vụ lĩnh vực bảo vệ thực vật  
 

1 ðiều tra lĩnh vực bảo vệ thực vật x 
 

2 
Giám ñịnh sinh vật gây hại lạ, sinh vật là ñối tượng 
kiểm dịch thực vật của Việt Nam 

x 
 

3 
Khảo sát nhằm ñưa ra biện pháp phòng trừ sinh vật 
hại thực vật bảo vệ sản xuất 

x 
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TT 

 
Tên danh mục dịch vụ công 

 
Ngân sách 
nhà nước 
bảo ñảm 
toàn bộ 
chi phí 

thực hiện 
dịch vụ 

Ngân sách 
nhà nước bảo 

ñảm một 
phần chi phí 

thực hiện 
dịch vụ chưa 
tính vào giá 
theo lộ trình 

tính giá 
4 ðánh giá dịch bệnh, sâu bệnh x 

 
5 Thống kê thuộc lĩnh vực bảo vệ thực vật x 

 
6 

Xây dựng mô hình, tập huấn quản lý dịch hại tổng 
hợp (IPM) 

 
x 

7 
Nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ trong lĩnh 
vực bảo vệ thực vật  

x 
 

8 
ðào tạo kỹ thuật, chuyển giao công nghệ bảo vệ 
thực vật 

 
x 

VII Dịch vụ lĩnh vực chăn nuôi  
 

1 ðiều tra, quy hoạch lĩnh vực chăn nuôi x 
 

2 Thống kê, thông tin thuộc lĩnh vực chăn nuôi x 
 

3 
ðào tạo kỹ thuật và chuyển giao công nghệ về chăn 
nuôi  

 
x 

VIII Dịch vụ lĩnh vực thú y  
 

1 ðiều tra, thống kê thuộc lĩnh vực thú y  x 
 

2 Chẩn ñoán thú y, thẩm ñịnh an toàn dịch bệnh  x 

3 
Kiểm tra, giám sát, ñánh giá, phòng chống an toàn 
dịch bệnh 

x 
 

4 
Thử nghiệm kháng sinh, kháng sinh ñồ trong lĩnh vực 
thú y 

x 
 

5 
Tiêu ñộc khử trùng phòng chống dịch bệnh cho 
ñộng vật 

 
x 

6 
Xét nghiệm các chỉ tiêu vệ sinh thú y và an toàn 
thực phầm 

 
x 

7 ðào tạo tập huấn kỹ thuật về thú y   x 
IX Dịch vụ lĩnh vực quản lý chất lượng  

 
1 

ðiều tra, thống kê trong lĩnh vực quản lý chất lượng 
nông lâm sản và thủy sản 

x 
 

2 
ðào tạo, tập huấn, nâng cao kiến thức ñảm bảo chất 
lượng an toàn vệ sinh thực phẩm trong lĩnh vực nông 
nghiệp 

 
x 

X Dịch vụ sự nghiệp khác  
 

1 Thống kê các lĩnh vực trong ngành nông nghiệp x 
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TT 

 
Tên danh mục dịch vụ công 

 
Ngân sách 
nhà nước 
bảo ñảm 
toàn bộ 
chi phí 

thực hiện 
dịch vụ 

Ngân sách 
nhà nước bảo 

ñảm một 
phần chi phí 

thực hiện 
dịch vụ chưa 
tính vào giá 
theo lộ trình 

tính giá 

2 
Hoạt ñộng khuyến nông: Thông tin, tuyên truyền, 
ñào tạo, dự án 

 
x 

3 Hoạt ñộng xúc tiến thương mại nông, lâm, thủy sản  x 

4 
ðiều tra, quy hoạch các lĩnh vực phát triển nông 
thôn và chế biến 

x 
 

5 
Xây dựng mô hình trình diễn và nhân rộng mô hình 
sản xuất nông lâm thủy sản có hiệu quả 

 
x 

6 
Tổ chức và tham gia tổ chức các hội thi, hội thảo, 
hội chợ, triển lãm, diễn ñàn về nông nghiệp và phát triển 
nông thôn 

 
x 

7 ðào tạo nghề nông nghiệp cho lao ñộng nông thôn   x 

8 
ðiều tra, khảo sát, thiết kế,quy hoạch lĩnh vực nông 
lâm nghiệp; lập báo cáo, chương trình, dự án ñầu tư 
bảo vệ và phát triển rừng  

 
x 

9 
Giám ñịnh tư pháp nông lâm nghiệp trên ñịa bàn 
tỉnh 

x 
 

10 
Xây dựng, cập nhật, quản lý cơ sở dữ liệu về bảo vệ 
và phát triển rừng  

 
x 

11 
Xây dựng cơ sở dữ liệu và duy trì phát triển cổng 
thông tin ñiện tử của Sở Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn 

x 

 

12 
Thông tin, tuyên truyền về nông nghiệp và phát triển 
nông thôn 

x 
 

13 
Hoạt ñộng quản lý vận hành các khu neo ñậu, tránh 
trú bão của ñịa phương 

x 
 

14 
Xây dựng tổ chức mô hình sản xuất liên kết chuỗi 
gắn với tiêu thụ sản phẩm trong nông nghiệp 

 
x 
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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: 33/NQ-HðND Thừa Thiên Huế, ngày 23 tháng 3 năm 2022 

 

NGHỊ QUYẾT 
Ban hành Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước  
thuộc lĩnh vực Khoa học và Công nghệ trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 

 

HỘI ðỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 
KHÓA VIII, KỲ HỌP CHUYÊN ðỀ LẦN THỨ 4 

 

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

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

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

Căn cứ Nghị ñịnh số 32/2019/Nð-CP ngày 10 tháng 4 năm 2019 của Chính phủ 
quy ñịnh giao nhiệm vụ, ñặt hàng hoặc ñấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công 
sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên; 

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; 

Căn cứ Quyết ñịnh số 2099/Qð-TTg ngày 27 tháng 12 năm 2017 của Thủ tướng 
Chính phủ ban hành Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước 
thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ; 

Xét Tờ trình số 2577/TTr-UBND ngày 18 tháng 3 năm 2022 của Ủy ban 
nhân dân tỉnh về việc dự thảo Nghị quyết Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng 
ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực Khoa học và Công nghệ 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. Ban hành Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước 
thuộc lĩnh vực Khoa học và Công nghệ trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 

(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. 
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2. Giao Thường trực Hội ñồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội ñồng nhân dân tỉnh, 
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 giám sát việc thực hiện Nghị quyết theo nhiệm vụ, 
quyền hạn ñã ñược phát luật quy ñịnh. 

Nghị quyết này ñã ñược Hội ñồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế Khóa VIII, 
Kỳ họp chuyên ñề lần thứ 4 thông qua ngày 23 tháng 3 năm 2022./. 

  
 

 

CHỦ TỊCH 
 

Lê Trường Lưu 
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Phụ lục 
DANH MỤC DỊCH VỤ SỰ NGHIỆP CÔNG SỬ DỤNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 

THUỘC LĨNH VỰC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TRÊN ðỊA BÀN  
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 33/NQ-HðND ngày 23 tháng 3 năm 2022  
của Hội ñồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế) 

 
 

TT Tên dịch vụ sự nghiệp công 

Ngân sách 
nhà nước 
bảo ñảm 

toàn bộ chi 
phí thực 

hiện dịch vụ 

Ngân sách nhà 
nước bảo ñảm 
phần chi phí 

thực hiện dịch 
vụ chưa tính  
vào giá theo 
 lộ trình giá 

I Dịch vụ hoạt ñộng Khoa học và Công nghệ   

1 Xúc tiến, tư vấn chuyển giao công nghệ  x 

II 
Dịch vụ lĩnh vực Tiêu chuẩn ðo lường Chất lượng 
(Bao gồm tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật) 

  

2 Kiểm ñịnh phương tiện ño, chuẩn ño lường  x 

III 
Dịch vụ phát triển tiềm lực Khoa học và Công nghệ 
(Bao gồm thông tin Khoa học và Công nghệ) 

  

3 
Tổ chức các chợ công nghệ và thiết bị, hoạt ñộng 
trình diễn kết nối cung - cầu công nghệ 

 x 

4 Xuất bản bản tin Khoa học và Công nghệ x  
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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: 34/NQ-HðND Thừa Thiên Huế, ngày 23 tháng 3 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 
KHOÁ VIII, KỲ HỌP CHUYÊN ðỀ LẦN THỨ 4 

 
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; 

Xét Tờ trình số 33/TTr-HðND ngày 22 tháng 03 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 04 vấn ñề phát sinh giữa hai kỳ họp (Kỳ họp 
chuyên ñề lần thứ 3, Hội ñồng nhân dân khóa VIII và Kỳ họp chuyên ñề lần thứ 4, 
Hội ñồng nhân dân khóa VIII) ñã ñược Thường trực Hội ñồng nhân dân tỉnh cho 
ý kiến ñể Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện và báo cáo tình hình bố trí, sử dụng 
kinh phí phòng, chống dịch Covid-19. 

(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 4 thông qua ngày 23 tháng 3 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 34/NQ-HðND ngày 23 tháng 3 năm 2022  

của Hội ñồng nhân dân tỉnh) 
 

1. Về việc hỗ trợ nguồn lực nhằm kịp thời nâng cấp Trung tâm Nghiên cứu và 
ðiều trị COVID-19 Trung ương Huế trực thuộc Bệnh viện Trung ương Huế. (Công văn 
số 15/HðND-KTNS ngày 08 tháng 02 năm 2022) 

2. Về việc quy ñịnh hệ số ñiều chỉnh giá ñất năm 2022 áp dụng trên ñịa bàn tỉnh 
Thừa Thiên Huế. (Công văn số 17/HðND-KTNS ngày 10 tháng 02 năm 2022) 

3. Về việc phương án sử dụng nguồn kinh phí khắc phục hậu quả thiên tai từ 
nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2021. (Công văn số 32/HðND-KTNS 
ngày 22 tháng 3 năm 2022) 

4. Về việc phương án sử dụng nguồn vượt thu ngân sách tỉnh năm 2021. (Công văn 
số 31/HðND-KTNS ngày 22 tháng 3 năm 2022) 

5. Về việc báo cáo tình hình bố trí, sử dụng kinh phí phòng, chống dịch Covid- 19. 
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HỘI ðỒNG NHÂN DÂN 
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

Số: 35/NQ-HðND 

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

     Thừa Thiên Huế, ngày 23 tháng 3 năm 2022 
 

NGHỊ QUYẾT 
Về ñiều chỉnh chủ trương ñầu tư dự án ðê chắn sóng  

cảng Chân Mây - giai ñoạn 2 
 

HỘI ðỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 
KHÓA VIII, KỲ HỌP CHUYÊN ðỀ LẦN THỨ 4 

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

về quy ñịnh chi tiết thi hành một số ñiều của Luật ðầu tư công; 
Căn cứ Nghị quyết số 109/NQ-HðND ngày 13 tháng 11 năm 2020 của Hội ñồng 

nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc chủ trương ñầu tư dự án ðê chắn sóng cảng 
Chân Mây - giai ñoạn 2, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế; 

Căn cứ Nghị quyết số 71/NQ-HðND ngày 16 tháng 7 năm 2021 và Nghị quyết 
số 104/NQ-HðND ngày 14 tháng 10 năm 2021 của Hội ñồng Nhân dân tỉnh 
Thừa Thiên Huế về việc ñiều chỉnh chủ trương ñầu tư dự án ðê chắn sóng cảng 
Chân Mây - giai ñoạn 2; 

Xét Tờ trình số 2478/TTr-UBND ngày 16 tháng 3 năm 2022 của Ủy ban 
nhân dân tỉnh quyết ñịnh ñiều chỉnh chủ trương ñầu tư dự án ðê chắn sóng cảng 
Chân Mây - 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 ñiều chỉnh chủ trương ñầu tư dự án ðê chắn sóng cảng 
Chân Mây - giai ñoạn 2 với các nội dung chủ yếu sau: 

1. Mục tiêu: 
- Nhằm tăng khả năng khai thác cảng Chân Mây, giảm thiệt hại của cảng do 

ngừng khai thác vào những mùa mưa bão, tăng an toàn trong khai thác cảng, tăng 
tính hấp dẫn của cảng Chân Mây từ ñó thu hút nhiều nhà ñầu tư ñến với khu kinh tế 
Chân Mây - Lăng Cô góp phần thúc ñẩy kinh tế, ñảm bảo phát triển bền vững. 

- Nạo vét khơi thông dòng chảy, nâng cao năng lực thoát lũ cửa biển Thuận An; 
tận dụng vật liệu nạo vét ñể xây dựng công trình ðê chắn sóng cảng Chân Mây. 
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2. Quy mô: 
- Bổ sung hạng mục: Nạo vét khơi thông dòng chảy, nâng cao năng lực thoát lũ 

cửa biển Thuận An:  
+ Phạm vi thu hồi cát ñược giới hạn bởi các ñiểm từ PV1 ñến PV5 có tọa ñộ 

VN2000, KTTT 107º00’, múi chiếu 3º (PV1: E [m] 1.833.133,137; N [m] 
566.321,895 - PV5: E [m]1.833.201,161; N [m] 566.175,178); 

+ Diện tích thu hồi cát khoảng 20,85ha;  
+ ðáy nạo vét là -4,5m so với ñộ cao luồng quy hoạch; 
+ Trữ lượng dự kiến khoảng 644.056m3. 
- ðiều chỉnh lớp phủ và lớp dưới lớp phủ: ðoạn thân ñê sử dụng khối phủ phía 

biển là các khối Rakuna có trọng lượng khối 40T, phía cảng là khối Rakuna 16T. 
ðối với ñoạn ñầu ñê sử dụng khối Rakuna có trọng lượng 40T cho cả phía biển và 
phía cảng. Lớp dưới lớp phủ sử dụng ñá hộc 2-4T cho khối 40T và 0,8 -1,6T cho 
khối 16T. 

ðiều 2. Các nội dung khác tại Nghị quyết số 109/NQ-HðND ngày 13 tháng 11 
năm 2020; Nghị quyết số 71/NQ-HðND ngày 16 tháng 7 năm 2021 và Nghị quyết số 
104/NQ-HðND ngày 14 tháng 10 năm 2021 của Hội ñồng nhân dân tỉnh không trái với 
ðiều 1 của Nghị quyết này vẫn tiếp tục triển khai thực hiện. 

ðiều 3. Tổ chức thực hiện 
1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết. Quá trình triển 

khai hạng mục Nạo vét khơi thông dòng chảy, nâng cao năng lực thoát lũ cửa biển 
Thuận An cần phải tuân thủ báo cáo ñánh giá tác ñộng môi trường, tuân thủ quy ñịnh 
về hoạt ñộng hàng hải và thiết lập các hệ thống cảnh báo ñảm bảo an toàn hàng hải, 
ñảm bảo các thủ tục về việc khai thác khoáng sản theo quy ñịnh, hạn chế thất thoát, 
lãng phí tài nguyên.  

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 4 thông qua ngày 23 tháng 3 năm 2022./. 

 

  
  

CHỦ TỊCH 
 
 

Lê Trường Lưu 
 



42 CÔNG BÁO/Số 15/Ngày 07-4-2022

HỘI ðỒNG NHÂN DÂN 
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

Số: 36/NQ-HðND 

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

     Thừa Thiên Huế, ngày 23 tháng 3 năm 2022 
 

NGHỊ QUYẾT 
Về cho ý kiến ñiều chỉnh chủ trương ñầu tư dự án Chương trình phát triển  

các ñô thị loại II (các ñô thị xanh) - tiểu dự án Thừa Thiên Huế 
 
 

HỘI ðỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 
KHÓA VIII, KỲ HỌP CHUYÊN ðỀ LẦN THỨ 4 

 
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 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 2403/TTr-UBND ngày 14 tháng 3 năm 2022 của Ủy ban 
nhân dân tỉnh về việc cho ý kiến về ñiều chỉnh chủ trương ñầu tư dự án Chương trình 
phát triển các ñô thị loại II (các ñô thị xanh) - tiểu dự án Thừa Thiên Huế; Báo cáo 
thẩm tra của Ban kinh tế - ngân sách và ý kiến thảo luận của các ñại biểu Hội ñồng 
nhân dân tỉnh tại kỳ họp. 

QUYẾT NGHỊ: 

ðiều 1. Thống nhất ñiều chỉnh chủ trương ñầu tư dự án Chương trình phát triển 
các ñô thị loại II (các ñô thị xanh) - tiểu dự án Thừa Thiên Huế theo ñề xuất của Ủy ban 
nhân dân tỉnh tại Tờ trình số 2403/TTr-UBND ngày 14 tháng 3 năm 2022. 

ðiều 2. Tổ chức thực hiện 

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

2. Giao Thường trực Hội ñồng nhân dân, các Ban Hội ñồng nhân dân, Tổ ñại biểu 
và các ñại biểu Hội ñồng nhân dân tỉnh phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận 
Tổ quốc Việt Nam tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết theo nhiệm vụ, quyền hạn 
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 4 thông qua ngày 23 tháng 3 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: 37/NQ-HðND Thừa Thiên Huế, ngày 23 tháng 3 năm 2022 
 
 

 
NGHỊ QUYẾT 

Về ñiều chỉnh bổ sung kế hoạch ñầu tư công trung hạn  
vốn ngân sách nhà nước giai ñoạn 2021 - 2025 tỉnh Thừa Thiên Huế 

 
 

HỘI ðỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 
KHÓA VIII, KỲ HỌP CHUYÊN ðỀ LẦN THỨ 4 

 

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

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

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

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

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

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

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

Căn cứ Nghị quyết số 111/NQ-HðND ngày 14  tháng 10  năm 2021 của Hội ñồng 

nhân dân tỉnh về việc giao kế hoạch ñầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà nước 

giai ñoạn 2021 - 2025 tỉnh Thừa Thiên Huế; 

Xét Tờ trình số 2411/TTr-UBND ngày 14 tháng 3 năm 2022 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh về việc ñiều chỉnh bổ sung kế hoạch ñầu tư công trung hạn vốn ngân sách 

nhà nước giai ñoạn 2021-2025 và giao kế hoạch vốn ñầu tư công năm 2022 (ñợt 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. Thống nhất ñiều chỉnh bổ sung kế hoạch ñầu tư công trung hạn vốn 
ngân sách nhà nước giai ñoạn 2021 - 2025 tỉnh Thừa Thiên Huế. 

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

Nghị quyết này ñã ñược Hội ñồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế khóa VIII, 
Kỳ họp chuyên ñề lần thứ 4 thông qua ngày 23 tháng 3 năm 2022./. 

 
  
 

CHỦ TỊCH 

 

Lê Trường Lưu 
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ðIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH ðẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN GIAI ðOẠN 2021-2025 
Nguồn vốn: Nguồn ngân sách tỉnh quản lý 

(Kèm theo Nghị quyết số 37/NQ-HðND ngày 23 tháng 3 năm 2022 của Hội ñồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế) 

ðVT: triệu ñồng 

Số 
TT 

Danh mục dự án 

ðịa 
ñiểm 
xây 

dựng 

Th. gian 
KC-HT  

Quyết ñịnh chủ trương ñầu tư 

Vốn bố trí 
ñến 

31/12/2020 

Kế hoạch 
ñầu tư công 
trung hạn 
nguồn thu 
sử dụng 
ñất giai 

ñoạn  
2021-2025 
ñã ñược 

giao 

ðiều chỉnh 
Kế hoạch 

ñầu tư 
công trung 
hạn nguồn 

thu sử 
dụng ñất 
giai ñoạn 
2021-2025  

Chênh lệch 

Ghi 
chú Số Qð chủ 

trương; 
ngày/tháng/năm 

Tổng mức ñầu tư 

Tăng 
(+) 

Giảm 
(-) Tổng 

số 
Tr.ñó: 
NSTW 

                          
                          

  TỔNG CỘNG       184.962 - 31.325 419.820 419.820 150.000 -150.000   

                   

A Các hoạt ñộng kinh tế       184.962 - 31.325 - 150.000 150.000 -   

I Giao thông       184.962 - 31.325 - 150.000 150.000 -   

a Dự án khởi công mới giai ñoạn 
2021-2025 

      184.962 - 31.325 - 150.000 150.000 -   

1 ðường Quang Trung, thị xã 
Hương Thủy 

H.Thủy 2022-2025 103 ngày 
14/10/2021 

107.658  31.325  75.000 75.000    

2 Chỉnh trang ñường Khúc Lý - Mỹ 
Xuyên (Tỉnh lộ 6B), huyện Phong 
ðiền 

P.ðiền 2022-2025  178 ngày 
23/12/2020 

77.304    75.000 75.000    

B Dự phòng          419.820 269.820  -150.000   
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ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

 
Số: 818/Qð-UBND 

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

 
Thừa Thiên Huế, ngày 01 tháng 4 năm 2022 

QUYẾT ðỊNH 
Về việc ñiều ñộng và bổ nhiệm Giám ñốc Ban Quản lý dự án 

 ñầu tư xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh 
  

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 

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

Căn cứ 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 138/2020/Nð-CP ngày 27 tháng 11 năm 2020 của Chính phủ 
quy ñịnh về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức;  

Căn cứ Thông báo số 208-TB/TU ngày 23 tháng 3 năm 2022 của Ban Thường vụ 
Tỉnh ủy về công tác cán bộ; 

Căn cứ Thông báo số 58-TB/BCS ngày 31 tháng 3 năm 2022 của Ban Cán sự 
ðảng Ủy ban nhân dân tỉnh về kết luận phiên họp Ban Cán sự ðảng Ủy ban nhân 
dân tỉnh; 

Theo ñề nghị của Giám ñốc Sở Nội vụ.  
QUYẾT ðỊNH: 

ðiều 1. ðiều ñộng ông Trương Văn Giang, Phó Giám ñốc Sở Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn, ñến nhận công tác tại Ban Quản lý dự án ñầu tư xây dựng 
công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh và bổ nhiệm giữ chức vụ 
Giám ñốc Ban Quản lý dự án ñầu tư xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển 
nông thôn tỉnh. 

Thời hạn giữ chức vụ 05 năm, kể từ ngày 04 tháng 4 năm 2022 ñến ngày 03 
tháng 4 năm 2027. 

Mức phụ cấp chức vụ thực hiện theo quy ñịnh hiện hành của Nhà nước. 
ðiều 2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám ñốc các Sở: Nội vụ, 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Ban Quản lý dự án ñầu tư xây dựng công trình 
nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh, Thủ trưởng các cơ quan liên quan và ông 
Trương Văn Giang chịu trách nhiệm thi hành Quyết ñịnh này./. 

CHỦ TỊCH 

Nguyễn Văn Phương 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

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

Số: 840/Qð-UBND       Thừa Thiên Huế, ngày 04 tháng 4 năm 2022  

QUYẾT ðỊNH   
Về việc phê chuẩn kết quả bầu bổ sung chức vụ 

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Quảng ðiền, nhiệm kỳ 2021 - 2026 
 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 

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

Căn cứ Nghị ñịnh số 08/2016/Nð-CP ngày 25 tháng 01 năm 2016 của Chính phủ 
về việc quy ñịnh số lượng Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân và quy trình, thủ tục bầu, từ 
chức, miễn nhiệm, bãi nhiệm, ñiều ñộng, cách chức thành viên Ủy ban nhân dân; 
Nghị ñịnh số 115/2021/Nð-CP ngày 16 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ sửa ñổi, 
bổ sung một số ñiều của Nghị ñịnh số 08/2016/Nð-CP ngày 25 tháng 01 năm 2016 
của Chính phủ; 

Xét Tờ trình số 13/TTr-HðND ngày 30 tháng 3 năm 2022 của Thường trực 
Hội ñồng nhân dân huyện Quảng ðiền về việc ñề nghị phê chuẩn kết quả bầu bổ sung 
chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2021 - 2026; 

Theo ñề nghị của Giám ñốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 325/TTr-SNV ngày 31 
tháng 3 năm 2022. 

                                        QUYẾT ðỊNH: 

ðiều 1. Phê chuẩn kết quả bầu bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân 
huyện Quảng ðiền, nhiệm kỳ 2021 - 2026 ñối với ông Nguyễn Ngọc Tiến - Huyện ủy 
viên, Bí thư ðảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị trấn Sịa. 

ðiều 2. Quyết ñịnh này có hiệu lực kể từ ngày ký.       

ðiều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám ñốc Sở Nội vụ; Chủ tịch 
Hội ñồng nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Quảng ðiền và ông Nguyễn 
Ngọc Tiến chịu trách nhiệm thi hành Quyết ñịnh này./.                        
 

 
 

CHỦ TỊCH 
 

Nguyễn Văn Phương 
 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 
 




