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  VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT  

 ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 
Trang 

06-4-2022 Quyết ñịnh số 19/2022/Qð-UBND sửa ñổi, bổ sung Phụ lục VIII 
ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 48/2017/Qð-UBND ngày 21 
tháng 6 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy ñịnh giá dịch vụ 
sử dụng diện tích bán hàng tại chợ ñược ñầu tư bằng nguồn vốn 
ngân sách trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 

02 

15-4-2022 Quyết ñịnh số 20/2022/Qð-UBND ủy quyền cho Ban Quản lý 
Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức thẩm ñịnh, 
phê duyệt Dự án ðê chắn sóng cảng Chân Mây - giai ñoạn. 

05 

 

                         Tỉnh Thừa Thiên Huế 
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VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 
 
 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

 
Số: 19/2022/Qð-UBND 

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

 
Thừa Thiên Huế, ngày 06 tháng 4 năm 2022 

 
 

QUYẾT ðỊNH 
Sửa ñổi, bổ sung Phụ lục VIII ban hành kèm theo Quyết ñịnh  

số 48/2017/Qð-UBND ngày 21/6/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy ñịnh  
giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ ñược ñầu tư  

bằng nguồn vốn ngân sách 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 Phí và lệ phí ngày 25 tháng 11 năm 2015; 

Căn cứ Luật Giá ngày 20 tháng 6 năm 2012; 

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 Thông tư số 25/2014/TT-BTC ngày 17 tháng 02 năm 2014 của Bộ Tài chính 

Quy ñịnh phương pháp ñịnh giá chung ñối với hàng hóa, dịch vụ; 

Căn cứ Thông tư số 56/2014/TT-BTC ngày 28 tháng 4 năm 2014 của Bộ Tài chính 

hướng dẫn thực hiện Nghị ñịnh số 177/2013/Nð-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ 

quy ñịnh chi tiết và hướng dẫn thi hành một số ñiều của Luật Giá; 
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Căn cứ Thông tư 233/2016/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Bộ Tài chính 

sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Thông tư 56/2014/TT-BTC ngày 28/04/2014 của 

Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị ñịnh 177/2013/Nð-CP ngày 14/11/2013 của 

Chính phủ quy ñịnh chi tiết và hướng dẫn thi hành một số ðiều của Luật Giá; 

Theo ñề nghị của Giám ñốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 833/TTr-STC ngày 18 

tháng 3 năm 2022. 

QUYẾT ðỊNH: 

ðiều 1. Bổ sung thứ tự VI, thứ VII vào Bảng giá theo diện tích sử dụng tại mục II 

Phụ lục VIII giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ ñược ñầu tư bằng nguồn vốn 

ngân sách Nhà nước trên ñịa bàn huyện Quảng ðiền, tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành 

kèm theo Quyết ñịnh số 48/2017/Qð-UBND ngày 21 tháng 6 năm 2017 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh quy ñịnh giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ ñược ñầu tư 

bằng nguồn vốn ngân sách trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế; cụ thể như sau: 
 

STT ðƠN VỊ 
Giá dịch vụ  

ñồng/m2/tháng  

VI Chợ Nịu, xã Quảng Thái    

1 Lô loại 1 (Kiot) 34.870 

2 Lô hàng loại 1 22.515 

3 Lô hàng loại 2 22.239 

4 Lô hàng loại 3 6.762 

5 Lô hàng loại 4 6.531 

VII Chợ ðầm Mỹ Thạnh, xã Quảng Lợi   

1 Kiot loại 1 46.514 

2 Kiot loại 2 49.339 

3 ðình chợ loại 1 46.558 

4 ðình chợ loại 2 45.850 

5 Lô hàng loại 1 35.066 

6 Lô hàng loại 2 31.861 
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ðiều 2. Trách nhiệm và tổ chức thực hiện 

Chánh văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám ñốc các Sở: Tài chính, Công Thương; 
Giám ñốc Kho bạc nhà nước tỉnh; Cục trưởng Cục Thuế tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân 
huyện Quảng ðiền và các cơ quan, ñơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành 
Quyết ñịnh này. 

ðiều 3. ðiều khoản thi hành 

Quyết ñịnh này có hiệu lực kể từ ngày 16 tháng 4 năm 2022./. 

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

 

Phan Quý Phương 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

  

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

Số: 20/2022/Qð-UBND   Thừa Thiên Huế, ngày 15 tháng 4 năm 2022 

 

QUYẾT ðỊNH 

Ủy quyền cho Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế  
tổ chức thẩm ñịnh, phê duyệt Dự án ðê chắn sóng cảng Chân Mây - giai ñoạn 2 

 

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 Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014;  

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

năm 2020; 

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 ñịnh số 15/2021/Nð-CP ngày 03 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ 

về quy ñịnh chi tiết một số nội dung về quản lý dự án ñầu tư xây dựng; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 82/2018/Nð-CP ngày 25 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ 

quy ñịnh về quản lý khu công nghiệp, khu kinh tế;  

Căn cứ Quyết ñịnh số 32/2019/Qð-UBND ngày 05 tháng 6 năm 2019 của 

UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc ban hành Quy ñịnh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 

và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế; 

Quyết ñịnh số 27/2019/Qð-UBND ngày 28 tháng 5 năm 2019 của UBND tỉnh Thừa 

Thiên Huế về việc phân cấp, ủy quyền cho Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh 

Thừa Thiên Huế; 
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Theo ñề nghị của Giám ñốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 381/TTr-SNV ngày 15 

tháng 4 năm 2022. 

QUYẾT ðỊNH: 

ðiều 1. Ủy quyền cho Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế 

trực tiếp thực hiện chức năng quản lý nhà nước về tổ chức thẩm ñịnh Báo cáo nghiên 

cứu khả thi ñầu tư xây dựng, thẩm ñịnh thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở 

của cơ quan chuyên môn về xây dựng và phê duyệt dự án ðê chắn sóng cảng 

Chân Mây - giai ñoạn 2. 

Thời hạn ủy quyền tùy theo tiến ñộ dự án ñã ñược phê duyệt. 

ðiều 2. Hiệu lực thi hành 

Quyết ñịnh này có hiêu lực thi hành kể từ ngày 25 tháng 4 năm 2022. 

ðiều 3. Tổ chức thực hiện 

1. Trưởng ban Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh có trách nhiệm: 

a) Tổ chức thực hiện nội dung công việc ñược phân công, ủy quyền theo 

quy ñịnh của Quyết ñịnh này và theo các quy ñịnh hiện hành của Nhà nước; 

b) Chịu trách nhiệm trước pháp luật, Ủy ban nhân dân tỉnh và Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân tỉnh về việc thực hiện các công việc ñược phân công, ủy quyền tại 

Quyết ñịnh này; 

c) Phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan và Ủy ban nhân dân cấp huyện, 

Ủy ban nhân dân cấp xã trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ, công việc ñược phân 

công, ủy quyền. 

2. Giám ñốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành liên quan và Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân huyện Phú Lộc, thành phố Huế có trách nhiệm phối hợp với Ban Quản lý 

Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế trong quá trình tổ chức thực hiện 

nhiệm vụ ñược uỷ quyền. 

ðiều 4. ðiều khoản thi hành 

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám ñốc Sở Nội vụ; Trưởng ban 
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Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế, Thủ trưởng các sở, ban, 

ngành cấp tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Phú Lộc, thành phố Huế và Thủ trưởng 

các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết ñịnh này./. 
 

 
 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
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. 
 




