
  

Số 20 Ngày 27 tháng 5 năm 2022 

 MỤC LỤC  
   

  
 

 

  VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC  

 ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 
Trang 

12-5-2022 Quyết ñịnh số 1133/Qð-UBND ban hành danh mục các sản phẩm 
chủ lực tỉnh Thừa Thiên Huế thuộc nhóm ñặc sản ñịa phương, 
làng nghề truyền thống, ngành nghề nông thôn, sản phẩm 
tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ giai ñoạn 2022 - 2025 và các 
giải pháp hỗ trợ phát triển sản phẩm chủ lực trên ñịa bàn tỉnh 
Thừa Thiên Huế. 

02 

19-5-2022 Quyết ñịnh số 1179/Qð-UBND về việc bổ nhiệm ông ðặng 
Phước Bình, giữ chức vụ Phó Giám ñốc Sở Tài nguyên và 
Môi trường. 

21 

19-5-2022 Quyết ñịnh số 1189/Qð-UBND về việc bổ nhiệm ông Nguyễn 
Văn Phúc, giữ chức vụ Giám ñốc Sở Du lịch. 

22 

21-5-2022 Quyết ñịnh số 1202/Qð-UBND về việc phê duyệt và công bố 
danh mục hồ, ao, ñầm, phá không ñược san lấp trên ñịa bàn tỉnh 
Thừa Thiên Huế. 

23 

24-5-2022 Quyết ñịnh số 1221/Qð-UBND công bố Danh mục văn bản 
quy phạm pháp luật còn hiệu lực do Hội ñồng nhân dân, Ủy ban 
nhân dân tỉnh ban hành có nội dung liên quan ñến lĩnh vực theo 
dõi trọng tâm, liên ngành năm 2022. 

41 

 

                         Tỉnh Thừa Thiên Huế 
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VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

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

Số: 1133/Qð-UBND        Thừa Thiên Huế, ngày 12 tháng 5 năm 2022 
 

QUYẾT ðỊNH 

Ban hành danh mục các sản phẩm chủ lực tỉnh Thừa Thiên Huế thuộc nhóm 
ñặc sản ñịa phương, làng nghề truyền thống, ngành nghề nông thôn, sản phẩm 
tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ giai ñoạn 2022 - 2025 và các giải pháp hỗ trợ 

phát triển sản phẩm chủ lực 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; 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 Quyết ñịnh 2898/Qð-UBND ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Ủy ban 
nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc phê duyệt Chương trình phát triển tài sản trí tuệ 
tỉnh Thừa Thiên Huế giai ñoạn 2021-2025; 

Căn cứ Quyết ñịnh số 2543/Qð-UBND ngày 12 tháng 10 năm 2021 của Ủy ban 
nhân dâ tỉnh Thừa Thiên Huế Ban hành Quy ñịnh Bộ tiêu chí, cách thức lựa chọn 
sản phẩm chủ lực ñịa phương và khung giải pháp hỗ trợ phát triển sản phẩm chủ lực 
trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế; 

Theo ñề nghị của Giám ñốc Sở Khoa học và Công nghệ tại Tờ trình số 
642/TTr-SKHCN ngày 14 tháng 4 năm 2022. 

QUYẾT ðỊNH: 

ðiều 1. Ban hành kèm theo Quyết ñịnh này Danh mục các sản phẩm chủ lực tỉnh 
Thừa Thiên Huế thuộc nhóm ñặc sản ñịa phương, làng nghề truyền thống, ngành nghề 
nông thôn, sản phẩm tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ (không bao gồm các sản phẩm 
của các ngành công nghiệp, dịch vụ quy mô lớn) giai ñoạn 2022 - 2025 và các giải pháp 
hỗ trợ phát triển sản phẩm chủ lực trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 

(Các Phụ lục kèm theo) 
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ðiều 2. Các sở, ban, ngành, ñịa phương căn cứ chức năng, nhiệm vụ ñược giao 
xây dựng kế hoạch, lồng ghép các nguồn kinh phí ñể triển khai thực hiện có hiệu quả 
các giải pháp hỗ trợ phát triển các sản phẩm chủ lực gắn với chuỗi giá trị trên ñịa bàn 
tỉnh theo Phụ lục ñính kèm.  

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

ðiều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, 
ngành, ñoàn thể cấp tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và thành phố Huế; 
Các tổ chức và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết ñịnh này./. 

 

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

 
 

Nguyễn Thanh Bình 
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Phụ lục 1 
Danh mục các sản phẩm chủ lực tỉnh Thừa Thiên Huế thuộc nhóm ñặc sản ñịa phương, 

làng nghề truyền thống, ngành nghề nông thôn, sản phẩm tiểu thủ công nghiệp  
và dịch vụ giai ñoạn 2022 - 2025 

 (Kèm theo Quyết ñịnh số 1133/Qð-UBND ngày 12 tháng 5 năm 2022  
của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế) 

 

STT Tên sản phẩm Vùng sản xuất chủ yếu 

I 
Nhóm sản phẩm ẩm thực (Huế-
Kinh ñô ẩm thực)  

  

1 
Bún bò Huế; cơm hến; các loại bánh 
bèo-nậm-lọc, các loại chè  

Thành phố Huế, thị xã Hương Trà,  
huyện Quảng ðiền 

2 Mè xửng  Thành phố Huế 
3 Nem, chả, tré Thành phố Huế và huyện Quảng ðiền 
II Nhóm thủy, hải sản vùng ñầm phá   

4 Cá vùng ñầm phá Tam Giang - Cầu Hai 
Các huyện Phú Lộc, Phú Vang, 

Quảng ðiền 

5 Tôm (tôm thẻ chân trắng, tôm sú) 
Các huyện Phong ðiền, Quảng ðiền, 

Phú Lộc, Phú Vang 
 III Nhóm các sản phẩm chế biến    

6 Tôm chua 
Thành phố Huế, các huyện Phú Vang, 

Quảng ðiền, Phú Lộc 

7 Nước mắm, ruốc, mắm các loại 
Thành phố Huế, các huyện Phú Vang, 

Quảng ðiền, Phú Lộc 
8 Nước ớt, ớt bột, tương ớt Huyện Phú Vang, Quảng ðiền 

IV Nhóm sản phẩm nông sản, chăn nuôi   

9 Bưởi Thanh trà (Thanh Trà Huế) 
Thành phố Huế, thị xã Hương Trà, 
Hương Thủy, huyện Phong ðiền. 

10 Lúa, gạo chất lượng cao 
Thị xã Hương Thủy, Hương Trà; các 
huyện Phú Vang, Phong ðiền, Quảng 

ðiền, Phú Lộc 

11 
Rau má tươi, trà rau má và các sản 
phẩm chế biến từ rau má 

Huyện Quảng ðiền 

12 Sen Huế và các sản phẩm từ sen 
Thành phố Huế, các huyện Phong 

ðiền, Quảng ðiền, Phú Vang 
13 Bò, thịt bò  Các huyện A Lưới, Phong ðiền  
14 Cam Các huyện Nam ðông, Phong ðiền 
15 Nấm rơm và các loại nấm trồng khác Các huyện Phú Vang, Quảng ðiền 

16 
Lạc (ðậu phụng) và các sản phẩm 
chế biến từ lạc 

Các huyện Phong ðiền, Quảng ðiền 
và thị xã Hương Trà 

17 Cây vả và các sản phẩm chế biến từ vả Huyện Phú Lộc 
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STT Tên sản phẩm Vùng sản xuất chủ yếu 
V Nhóm sản phẩm lâm nghiệp  
18 Mũ cốm cao su Huyện Nam ðông 

19 Gỗ rừng trồng  
Các huyện Nam ðông, Phú Lộc, 

Phong ðiền 
VI Nhóm sản phẩm dược liệu   

20 
Tinh dầu tràm, tinh dầu sả, bạc hà, 
gừng và các loại tinh dầu từ dược 
liệu 

Thành phố Huế, thị xã Hương Thủy, 
các huyện Phú Lộc, Phong ðiền, 

Quảng ðiền  

VII 
Nhóm sản phẩm thủ công mỹ nghệ, 
làng nghề 

  

21 Áo dài Huế Thành phố Huế và các ñịa phương 
22 Vải Dèng Huyện A Lưới 
23 Mây tre ñan  Huyện Quảng ðiền 

24 Mộc mỹ nghệ 
Thành phố Huế, các huyện Phú Vang, 

Phong ðiền, Phú Lộc, Quảng ðiền 
25 ðúc ñồng  Thành phố Huế 
26 Hương Trầm Thị xã Hương Thủy, thành phố Huế 

VIII Nhóm du lịch, dịch vụ, cây cảnh  

27 Du lịch ñầm phá 
Các huyện Phú Lộc, Phú Vang, 

Quảng ðiền 
28 Mai vàng Huế (Hoàng mai Huế) Các huyện, thị xã và thành phố Huế  

 

UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 
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Phụ lục 2 
Các giải pháp hỗ trợ phát triển sản phẩm chủ lực tỉnh Thừa Thiên Huế thuộc nhóm 
ñặc sản ñịa phương, làng nghề truyền thống, ngành nghề nông thôn, sản phẩm 

tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ giai ñoạn 2022-2025 
 (Kèm theo Quyết ñịnh số 1133/Qð-UBND ngày 12 tháng 5 năm 2022  

của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế) 
 

Số 
TT 

Tên  
sản 

phẩm 
Giải pháp hỗ trợ 

Thời gian 
thực hiện 

ðơn vị chủ trì 
ðơn vị phối 

hợp 

I Nhóm ẩm thực (Huế-Kinh ñô ẩm thực) 

1 

Bún bò 
Huế; 

cơm hến; 
các loại 

bánh 
bèo-nậm-
lọc, các 
loại chè 

- Xây dựng không gian ẩm 
thực Huế và số hóa dữ liệu 
ẩm thực Huế 

2022-2025 Sở Du lịch 

Các sở, ngành 
liên quan, các 
doanh nghiệp, 
cơ sở sản xuất 

- Hỗ trợ phát triển thương 
hiệu Huế - Kinh ñô ẩm 
thực  

2022-2025 Sở Du lịch 

Sở Khoa học 
và Công nghệ, 
các sở, ngành 

liên quan 

- Xây dựng và quản lý 
thương hiệu các loại hình 
ẩm thực ñặc trưng Huế 
(ẩm thực cung ñình, ẩm 
thực dân gian, ẩm thực 
chay, ẩm thực ñường phố, 
ẩm thực vùng ñầm 
phá,…). 

2022-2025 Sở Du lịch 

Sở Khoa học 
và Công nghệ, 
các sở ngành 
liên quan, các 
doanh nghiệp, 
cơ sở sản xuất 

- Xây dựng ðề án phát 
triển vùng nguyên liệu 
phục vụ chế biến ẩm thực 
Huế 

2022-2025 
Sở Nông 
nghiệp và 

PTNT 

Các sở, ngành, 
ñịa phương 
liên quan 

- Phát triển thương mại 
nhãn hiệu chứng nhận Bún 
bò Huế 

   
Hiệp hội  

Du lịch tỉnh 

Sở Du lịch, Sở 
Khoa học và 

Công nghệ, các 
doanh nghiệp 

- Xây dựng bộ nhận diện 
ẩm thực Huế phù hợp với 
các hình thức quảng bá 

2023 

Sở Khoa học 
và Công 

nghệ/Sở Du 
lịch 

Các sở, ngành, 
ñịa phương 
liên quan 

- Hỗ trợ các loại hình ẩm 
thực Huế tham gia hội chợ 
ẩm thực trong nước và 
quốc tế 

2022-2025 Sở Du lịch  

Sở Công 
Thương, các 

doanh nghiệp, 
cơ sở sản xuất  
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Số 
TT 

Tên  
sản 

phẩm 
Giải pháp hỗ trợ 

Thời gian 
thực hiện 

ðơn vị chủ trì 
ðơn vị phối 

hợp 

- ðịnh hướng và kết nối 
với các doanh nghiệp lữ 
hành trên ñịa bàn tỉnh xây 
dựng các chương trình du 
lịch thưởng thức các món 
ăn Huế, các tour khám phá 
ẩm thực Huế; tour trải 
nghiệm nghệ thuật chế 
biến ẩm thực Huế 

2022-2025 Sở Du lịch 

Các sở, ngành, 
ñịa phương 

liên quan, các 
doanh nghiệp, 
cơ sở sản xuất 

2 Mè xửng 

- Hỗ trợ ñầu tư công nghệ, 
thiết bị, máy móc phục vụ 
sản xuất 

2022-2025 

Sở Khoa học 
và Công 

nghệ/Sở Công 
Thương  

Các sở, ngành 
liên quan, các 
doanh nghiệp, 
cơ sở sản xuất 

- Hỗ trợ áp dụng hệ thống 
quản lý chất lượng tiên 
tiến (HACCP, ISO, GMP) 
trong sản xuất 

2022-2025 
Sở Khoa học 
và Công nghệ  

Các sở, ngành 
liên quan, các 
doanh nghiệp, 
cơ sở sản xuất 

- Hỗ trợ ñăng ký nhãn hiệu 
ra nước ngoài  

2022-2025 
Sở Khoa học 
và Công nghệ  

Sở Công 
Thương, Hội 
Mè xửng Huế 

- Hỗ trợ ñổi mới mẫu mã, 
kiểu dáng, bao bì sản 
phẩm 

2022-2025 
Sở Công 
Thương 

Các sở, ngành 
liên quan, các 
doanh nghiệp, 
cơ sở sản xuất  

- Hỗ trợ truy xuất nguồn 
gốc, mã số mã vạch, công 
bố tiêu chuẩn, hợp chuẩn, 
hợp quy 

2022-2025 
Sở Khoa học 
và Công nghệ 

Các sở, ngành 
liên quan, các 
doanh nghiệp, 
cơ sở sản xuất  

3 
Nem, 
chả, tré 

- Hỗ trợ ñổi mới, cải tiến 
công nghệ thiết bị sản 
xuất, chế biến  

2022-2025 

Sở Khoa học 
và Công nghệ/ 

Sở Công 
Thương  

Các sở, ngành, 
ñịa phương 

liên quan, các 
doanh nghiệp, 
cơ sở sản xuất 

- Hỗ trợ áp dụng hệ thống 
quản lý chất lượng tiên 
tiến (HACCP, ISO, 
GMP,…) trong sản xuất  

2022-2025 
Sở Khoa học 
và Công nghệ  

Các sở, 
ngành, ñịa 

phương liên 
quan, các 

doanh nghiệp, 
cơ sở sản xuất 

- Hỗ trợ ñăng ký nhãn 
hiệu, nhận diện thương 
hiệu, ñăng ký nhãn hiệu  

2022-2025 
Sở Khoa học 
và Công nghệ  

Các sở, ngành, 
ñịa phương 

liên quan, các 
doanh nghiệp, 
cơ sở sản xuất 
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Số 
TT 

Tên  
sản 

phẩm 
Giải pháp hỗ trợ 

Thời gian 
thực hiện 

ðơn vị chủ trì 
ðơn vị phối 

hợp 

- Hỗ trợ ñổi mới mẫu mã, 
kiểu dáng, bao bì sản 
phẩm 

2022-2025 

Sở Công 
Thương/ Sở 
Khoa học và 
Công nghệ 

Các sở, ngành, 
ñịa phương 

liên quan, các 
doanh nghiệp, 
cơ sở sản xuất  

- Hỗ trợ truy xuất nguồn 
gốc, mã số mã vạch, công 
bố tiêu chuẩn, hợp chuẩn, 
hợp quy 

2022-2025 
Sở Khoa học 
và Công nghệ 

Các sở, ngành, 
ñịa phương 

liên quan, các 
doanh nghiệp, 
cơ sở sản xuất  

II Nhóm thủy hải sản vùng ñầm phá 

4 

Cá vùng 
ñầm phá 

Tam 
Giang -
Cầu Hai 

- Hỗ trợ dự án Xây dựng 
và quản lý nhãn hiệu 
chứng nhận “Hải sản vùng 
ñầm phá Tam Giang - Cầu 
Hai” 

2022-2025 
Sở Khoa học 
và Công nghệ 

Các sở, ngành, 
ñịa phương 

liên quan, các 
doanh nghiệp, 
cơ sở sản xuất  

- Kêu gọi ñầu tư phát triển 
các trung tâm nhân giống 
hải sản (ñang thực hiện 
nghiên cứu quy trình nhân 
giống cá nâu, cá ong bầu) 

2022-2025 
Sở Kế hoạch 

và ðầu tư 

Sở Nông 
nghiệp và 

PTNT, các sở, 
ngành, ñịa 

phương liên 
quan, các 

doanh nghiệp  

- Rà soát, quy hoạch phát 
triển vùng nuôi trồng thủy 
hải sản trên ñầm phá Tam 
Giang - Cầu Hai 

2022-2025 
Sở Nông 
nghiệp và 

PTNT 

Sở Tài 
nguyên và 

Môi trường, 
ñịa phương 
liên quan 

- Xây dựng ðề án hỗ trợ 
phát triển nghề nuôi cá 
lồng ở các huyện Phú Lộc, 
Phú Vang, Quảng ðiền 

2022-2025 
Sở Nông 
nghiệp và 

PTNT 

Các sở, ngành, 
các ñịa phương 

liên quan 

- Hỗ trợ thực hiện các dự 
án KHCN liên quan ñến 
nhân giống, phòng trị 
bệnh, chuyển giao công 
nghệ phát triển nuôi trồng 
thủy sản vùng ñầm phá 

2022-2025 
Sở Khoa học 
và Công nghệ 

Các sở, ngành, 
các ñịa phương 

liên quan 

Hỗ trợ nuôi theo hướng 
VietGap, hữu cơ,… 

2022-2025 

Sở Khoa học 
và Công nghệ/ 

Sở Nông 
nghiệp và 

PTNT 

Các sở, ngành, 
các ñịa phương 

liên quan 
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Số 
TT 

Tên  
sản 

phẩm 
Giải pháp hỗ trợ 

Thời gian 
thực hiện 

ðơn vị chủ trì 
ðơn vị phối 

hợp 

- Hỗ trợ nghiên cứu bảo 
tồn nguồn gen  

2022-2025 

Sở Khoa học 
và Công nghệ/ 

Sở Nông 
nghiệp và 

PTNT 

Các sở, ngành, 
các ñịa phương 

liên quan 

5 

Tôm 
(tôm thẻ 

chân 
trắng, 

tôm sú) 

- Hỗ trợ nuôi theo hướng 
VietGap, hữu cơ,… 

2022-2025 

Sở Nông 
nghiệp và 
PTNT/Sở 

Khoa học và 
Công nghệ  

Các sở, ngành, 
ñịa phương 

liên quan; các 
doanh nghiệp, 

cơ sở nuôi 
- Hỗ trợ nhân rộng mô 
hình nuôi tôm chân trắng, 
tôm sú theo quy trình công 
nghệ cao cho nông hộ, hợp 
tác xã và doanh nghiệp,… 

2022-2025 
Sở Nông 
nghiệp và 

PTNT 

Các sở, ngành, 
ñịa phương 

liên quan, các 
doanh nghiệp, 

cơ sở nuôi 

- Hỗ trợ truy xuất nguồn 
gốc, mã số mã vạch, ñăng 
ký nhãn hiệu,… 

2022-2025 
Sở Khoa học 
và Công nghệ 

Các sở, ngành, 
ñịa phương 

liên quan, các 
doanh nghiệp, 

cơ sở nuôi 

 III Nhóm các sản phẩm chế biến   

 
6 

 
Tôm 
chua 

 

- Khuyến khích, hỗ trợ các 
cơ sở ñổi mới, cải tiến 
công nghệ, mở rộng quy mô 
sản xuất nhằm nâng cao 
chất lượng sản phẩm 

2022-2025 

Sở Công 
Thương/Sở 

Khoa học và 
Công nghệ 

Các sở, 
ngành, ñịa 
phương, 

doanh nghiệp, 
cơ sở sản xuất 

- Hỗ trợ cải tiến mẫu mã 
bao bì sản phẩm ñể nâng 
cao khả năng thương mại 
hóa sản phẩm 

2022-2025 
Sở Công 
Thương 

Các sở, ngành 
liên quan, các 
doanh nghiệp, 
cơ sở sản xuất 

- Hỗ trợ áp dụng hệ thống 
quản lý chất lượng tiên tiến 
(GMP, HACCP, ISO,...) 
vào quy trình sản xuất và 
chế biến. 

2022-2025 
Sở Khoa học 
và Công nghệ 

Sở Nông 
nghiệp và 

PTNT; các sở, 
ngành, ñịa 

phương liên 
quan; các 

doanh nghiệp, 
cơ sở sản xuất 

- Hỗ trợ truy xuất nguồn 
gốc, mã số mã vạch, công 
bố tiêu chuẩn, hợp chuẩn, 
hợp quy 

2022-2025 
Sở Khoa học 
và Công nghệ 

Các sở, ngành, 
ñịa phương 

liên quan, các 
doanh nghiệp, 
cơ sở sản xuất 
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Số 
TT 

Tên  
sản 

phẩm 
Giải pháp hỗ trợ 

Thời gian 
thực hiện 

ðơn vị chủ trì 
ðơn vị phối 

hợp 

7 

Nước 
mắm, 

ruốc, mắm 
các loại 

- Hỗ trợ ñổi mới, cải tiến 
công nghệ thiết bị sản 
xuất, chế biến 

2022-2025 

Sở Công 
Thương/ Sở 
Khoa học và 
Công nghệ 

Các sở, ngành, 
ñịa phương 
liên quan 

- Hỗ trợ áp dụng hệ thống 
quản lý chất lượng tiên 
tiến (GMP, HACCP, 
ISO,...) vào quy trình sản 
xuất và chế biến 

2022-2025 
 Sở Khoa học 
và Công nghệ 

Sở Nông 
nghiệp và 
PTNT; các 

sở, ngành, ñịa 
phương liên 

quan; các 
doanh nghiệp, 
cơ sở sản xuất 

- Xây dựng hạ tầng cụm 
TTCN làng nghề, trong ñó 
có khu phục vụ chế biến 
thủy hải sản ở các huyện 
(theo ñề án phát triển công 
nghiệp nông thôn) 

2022-2025 
Sở Công 
Thương 

UBND các 
huyện Phú 
Vang, Phú 
Lộc, Quảng 

ðiền 

- Hỗ trợ quản lý và phát 
triển nhãn hiệu tập thể ñã 
ñược bảo hộ, nhận diện 
thương hiệu 

2022-2025 
 Sở Khoa học 
và Công nghệ 

Các sở, ngành, 
ñịa phương 

liên quan; các 
tổ chức, làng 

nghề 

- Hỗ trợ truy xuất nguồn 
gốc, mã số mã vạch, công 
bố tiêu chuẩn, hợp chuẩn, 
hợp quy 

2022-2025 
Sở Khoa học 
và Công nghệ 

Các sở, ngành 
liên quan, ñịa 
phương, các 

doanh nghiệp, 
cơ sở sản 

xuất  

8 
Nước ớt, 
ớt bột, 
tương ớt 

- Hỗ trợ ñổi mới, cải tiến 
công nghệ thiết bị sản 
xuất, chế biến 

2022-2025 

Sở Khoa học 
và Công 

nghệ/Sở Công 
Thương  

Các sở, ngành, 
ñịa phương 

liên quan, các 
doanh nghiệp, 
cơ sở sản xuất 

- Hỗ trợ áp dụng hệ thống 
quản lý chất lượng tiên 
tiến (HACCP, ISO, 
GMP,…) trong sản xuất  

2022-2025 
Sở Khoa học 
và Công nghệ  

Các sở, 
ngành, ñịa 

phương liên 
quan, các 

doanh nghiệp, 
cơ sở sản xuất 

- Hỗ trợ ñăng ký nhãn 
hiệu, nhận diện thương 
hiệu 

2022-2025 
Sở Khoa học 
và Công nghệ  

Các sở, ngành 
liên quan, các 
doanh nghiệp, 
cơ sở sản xuất 
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Số 
TT 

Tên  
sản 

phẩm 
Giải pháp hỗ trợ 

Thời gian 
thực hiện 

ðơn vị chủ trì 
ðơn vị phối 

hợp 

- Hỗ trợ ñổi mới mẫu mã, 
kiểu dáng, bao bì sản 
phẩm 

2022-2025 
Sở Công 
Thương 

Các sở, ngành 
liên quan, các 
doanh nghiệp, 
cơ sở sản xuất  

- Hỗ trợ truy xuất nguồn 
gốc, mã số mã vạch, công 
bố tiêu chuẩn, hợp chuẩn, 
hợp quy 
 

2022-2025 
Sở Khoa học 
và Công nghệ 

Các sở, ngành, 
ñịa phương 

liên quan, các 
doanh nghiệp, 
cơ sở sản xuất  

IV Nhóm sản phẩm nông sản, chăn nuôi 
 

   

9 

Bưởi 
Thanh 

trà 
(Thanh 
trà Huế) 

- Lập ñề án phát triển vùng 
bưởi thanh trà toàn tỉnh. 

2022-2025 
Sở Nông 
nghiệp và 

PTNT 

Các sở, ngành, 
các ñịa phương 

liên quan 
- Hỗ trợ thực hiện dự án 
xây dựng, quản lý và phát 
triển chỉ dẫn ñịa lý Huế 
cho sản phẩm bưởi thanh 
trà (ñang thực hiện dự án 
KHCN) 

2021-2023 
Sở Khoa học 
và Công nghệ  

Sở Nông 
nghiệp và 
PTNT, các 
ñịa phương 
liên quan 

- Phát triển vùng nguyên 
liệu ñạt chuẩn VietGap 
gắn với thương hiệu Chỉ dẫn 
ñịa lý Thanh trà Huế 

2022-2025 
 UBND các 
ñịa phương 
liên quan 

Sở Nông 
nghiệp và 
PTNT, Sở 

Khoa học và 
Công nghệ, các 

cơ quan, ñơn 
vị liên quan 

- Hỗ trợ nghiên cứu các 
giải pháp kỹ thuật trong 
khâu chọn giống nhằm 
tăng nâng cao năng suất và 
chất lượng sản phẩm. 

2022-2025 
Sở Khoa học 
và Công nghệ 

Sở Nông 
nghiệp và 
PTNT, các 
ñịa phương 
liên quan 

- Hỗ trợ tổ chức các phiên 
chợ thanh trà Huế/Lễ hội 
thanh trà Huế/Hội thi trái 
ngon thanh trà Huế 

2022-2025 
Sở Công 
Thương  

Sở Nông 
nghiệp và 

PTNT, các sở, 
ngành và các 
ñịa phương 
liên quan 

- Hỗ trợ truy xuất nguồn 
gốc, mã số mã vạch,… 

2022-2025 
Sở Khoa học 
và Công nghệ 

Sở Nông 
nghiệp và 

PTNT, các ñịa 
phương liên 

quan, các 
doanh nghiệp, 
cơ sở sản xuất 
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Số 
TT 

Tên  
sản 

phẩm 
Giải pháp hỗ trợ 

Thời gian 
thực hiện 

ðơn vị chủ trì 
ðơn vị phối 

hợp 

10 

Lúa, gạo 
chất 

lượng 
cao 

- Lập ñề án phát triển vùng 
sản xuất lúa chất lượng 
cao tập trung ở các huyện, 
thị xã trọng ñiểm lúa 
(huyện Phú Vang, Phong 
ðiền, Quảng ðiền, Phú 
Lộc và thị xã Hương Thủy, 
Hương Trà). 

2022-2025 
Sở Nông 
nghiệp và 

PTNT  

Các sở, ngành, 
các ñịa phương 

liên quan  

- Xây dựng và triển khai 
các mô hình sản xuất lúa 
hữu cơ/ hoặc mô hình sản 
xuất lúa ñạt chuẩn VietGap 
tại ñịa bàn phù hợp 

2022-2025 
Sở Nông 
nghiệp và 

PTNT  

Các sở, ngành, 
các ñịa 

phương, doanh 
nghiệp, hợp tác 

xã    
- Kêu gọi ñầu tư nhà máy 
xay xát gạo ñạt tiêu chuẩn 
sản phẩm xuất khẩu 

2022-2025 
Sở Kế hoạch 

và ðầu tư 

Các sở, ngành 
và ñịa phương 

liên quan 
- Hỗ trợ truy xuất nguồn 
gốc, mã số mã vạch, công 
bố tiêu chuẩn, hợp chuẩn, 
hợp quy 

2022-2025 
Sở Khoa học 
và Công nghệ 

Các sở, ngành 
liên quan, các 
doanh nghiệp, 
cơ sở sản xuất  

- Hỗ trợ xây dựng, phát 
triển và nhận diện thương 
hiệu 

2022-2025 
Sở Khoa học 
và Công nghệ 

Các sở, ngành 
liên quan, các 
doanh nghiệp, 
cơ sở sản xuất 

11 

Rau má 
tươi, trà 
rau má 
và các 

sản phẩm 
chế biến 
từ rau má 

- Hỗ trợ ñổi mới mẫu mã, 
bao bì, ña dạng hóa sản 
phẩm từ rau má 

2022-2025 

 Sở Công 
Thương/ Sở 
Khoa học và 
Công nghệ 

Các sở, ngành 
liên quan, các 
doanh nghiệp, 
cơ sở sản xuất 

- Hỗ trợ sản xuất trà rau 
má dạng bột và trà rau má 
ñóng chai 

2022-2025 
Sở Khoa học 
và Công nghệ 

Hợp tác xã 
Nông nghiệp 
Quảng Thọ ll, 

Sở Công 
Thương 

- Hỗ trợ nghiên cứu hoàn 
thiện quy trình công nghệ 
nhân giống cây rau má tại 
huyện Quảng ðiền (Dự án 
KHCN ñang thực hiện) 

2021 
Sở Khoa học 
và Công nghệ   

Viện Công 
nghệ Sinh 

học, Sở Nông 
nghiệp và 

PTNT, 
UBND huyện 
Quảng ðiền, 
các tổ chức 
liên quan 
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Số 
TT 

Tên  
sản 

phẩm 
Giải pháp hỗ trợ 

Thời gian 
thực hiện 

ðơn vị chủ trì 
ðơn vị phối 

hợp 

- Hỗ trợ áp dụng quy trình 
sản xuất theo tiêu chuẩn 
VietGap hoặc hữu cơ 

2022-2025 

Sở Khoa học 
và Công nghệ/  

Sở Nông 
nghiệp&PTNT  

UBND huyện 
Quảng ðiền, 

các doanh 
nghiệp, các tổ 
chức liên quan 

- Hỗ trợ truy xuất nguồn 
gốc, mã số mã vạch, công 
bố tiêu chuẩn, hợp chuẩn, 
hợp quy 

2022-2025 
Sở Khoa học 
và Công nghệ 

Các sở, ngành 
liên quan, các 
doanh nghiệp, 
cơ sở sản xuất  

12 

Sen Huế 
và các 
sản phẩm 
chế biến 
từ sen 

- Hỗ trợ thực hiện dự án 
“Nghiên cứu bảo tồn 
nguồn gen gốc của Sen 
Huế” (Dự án KHCN ñang 
thực hiện) 

2021-2025 
Sở Khoa học 
và Công nghệ   

ðại học Huế, 
các ñịa 

phương liên 
quan 

- Hỗ trợ nghiên cứu xác 
ñịnh nguyên nhân gây chết 
cây sen lấy hạt tại tỉnh 
Thừa Thiên Huế và biện 
pháp phòng trừ (Dự án 
KHCN ñang thực hiện) 

2021-2023 
Sở Khoa học 
và Công nghệ 

Sở Nông 
nghiệp và 
PTNT, tổ 

chức, cá nhân 
liên quan 

- Xây dựng ñề án phát 
triển vùng nguyên liệu Sen 
Huế 

2022-2025 
 Sở Nông 
nghiệp và 

PTNT  

Các ñịa 
phương liên 

quan  
- Hỗ trợ thực hiện ñề tài 
“Nghiên cứu quy trình 
tăng thâm canh cho Sen 
Huế” 

2022-2025 
Sở Khoa học 
và Công nghệ 

 Sở Nông 
nghiệp và 
PTNT, các 

doanh nghiệp 
- Hỗ trợ thực hiện dự án 
“Tạo lập, quản lý và phát 
triển nhãn hiệu tập thể Sen 
Huế” (Hội Nông dân tỉnh 
ñang thực hiện) 
 
 

2021-2023 
Sở Khoa học 
và Công nghệ  

Hội Nông dân 
tỉnh, các ñịa 
phương liên 

quan, các 
doanh nghiệp, 
cơ sở sản xuất 

  

- Kêu gọi ñầu tư trung tâm 
cung ứng giống Sen Huế 

2022-2025 
Sở Kế hoạch 

và ðầu tư 

Các doanh 
nghiệp; các 
trung tâm, 

doanh nghiệp  
- Hỗ trợ truy xuất nguồn 
gốc, mã số mã vạch, 
chứng nhận VietGap, công 
bố tiêu chuẩn, hợp chuẩn, 
hợp quy 

2022-2025 
Sở Khoa học 
và Công nghệ 

Các sở, ngành 
liên quan, các 
doanh nghiệp, 
cơ sở sản xuất  
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Số 
TT 

Tên  
sản 

phẩm 
Giải pháp hỗ trợ 

Thời gian 
thực hiện 

ðơn vị chủ trì 
ðơn vị phối 

hợp 

13 
Bò, thịt 

bò 

- Nâng cấp, xây dựng mới 
các cơ sở giết mổ tập trung 
 

2022-2025 
UBND huyện 
Phong ðiền, 

huyện A Lưới 

Các sở, 
ngành, các ñịa 
phương liên 

quan 
- ðề xuất áp dụng một số 
chính sách hỗ trợ phát 
triển ñàn bò theo mô hình 
nông hộ 

2022-2025 
UBND các 

huyện Phong 
ðiền, A Lưới 

Các sở, 
ngành, các ñịa 
phương liên 

quan 

- ðầu tư xây dựng các nhà 
máy chế biến có quy mô 
phù hợp 

2022-2025 
UBND huyện 
Phong ðiền, A 

Lưới 

Các sở, 
ngành, các ñịa 
phương liên 

quan 
- Xây dựng thương hiệu 
cho sản phẩm thịt bò vàng 
A Lưới 

2021-2025 
Sở Khoa học 
và Công nghệ  

UBND huyện 
A Lưới, các 

doanh nghiệp  

- Hỗ trợ truy xuất nguồn 
gốc, mã số mã vạch, công 
bố tiêu chuẩn,… 

2022-2025 
Sở Khoa học 
và Công nghệ 

Các sở, ngành 
liên quan, các 
doanh nghiệp, 
cơ sở sản xuất  

14 Cam 

- Xây dựng và triển khai 
các mô hình trồng cam ñạt 
chuẩn VietGap hoặc hữu 
cơ 

2021-2025 
Sở Khoa học 
và Công nghệ 

Các sở, ngành, 
các ñịa phương 

liên quan  

- Hỗ trợ phát triển và nhận 
diện thương hiệu, ñăng ký 
nhãn hiệu 

2021-2025 
Sở Khoa học 
và Công nghệ 

Các sở, ngành, 
ñịa phương, 

doanh nghiệp, 
cơ sở sản xuất  

- Hỗ trợ truy xuất nguồn 
gốc, mã số mã vạch 

2022-2025 
Sở Khoa học 
và Công nghệ 

Các sở, ngành 
liên quan, các 
doanh nghiệp  

- Hỗ trợ ñổi mới mẫu mã, 
bao bì, ña dạng hóa sản 
phẩm  

2021-2025 
Sở Công 
Thương  

Các sở, 
ngành, các ñịa 
phương liên 

quan  

15 

Nấm rơm 
và các 
loại nấm 
trồng 
 

- Hỗ trợ ñổi mới mẫu mã, 
bao bì, ña dạng hóa sản 
phẩm  

2021-2025 
Sở Công 
Thương  

Các sở, 
ngành, ñịa 

phương liên 
quan  

- Hỗ trợ phát triển và nhận 
diện thương hiệu nấm, 
ñăng ký nhãn hiệu 

2021-2025 
Sở Khoa học 
và Công nghệ 

Các sở, 
ngành, ñịa 
phương, 

doanh nghiệp, 
hợp tác xã, cơ 
sở sản xuất    
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Số 
TT 

Tên  
sản 

phẩm 
Giải pháp hỗ trợ 

Thời gian 
thực hiện 

ðơn vị chủ trì 
ðơn vị phối 

hợp 

- Hỗ trợ truy xuất nguồn 
gốc, mã số mã vạch 
 
 

2022-2025 
Sở Khoa học 
và Công nghệ 

Các sở, ngành 
liên quan, các 
doanh nghiệp, 
cơ sở sản xuất  

16 

Lạc (ðậu 
phụng) 
và các 
sản phẩm 
chế biến 
từ lạc 

- Hỗ trợ ñổi mới mẫu mã, 
bao bì, ña dạng hóa sản 
phẩm  

2021-2025 
Sở Công 
Thương  

Các sở, 
ngành, ñịa 

phương liên 
quan  

- Hỗ trợ phát triển và nhận 
diện thương hiệu, ñăng ký 
nhãn hiệu 

2021-2025 
Sở Khoa học 
và Công nghệ 

Các sở, 
ngành, ñịa 
phương, 

doanh nghiệp, 
hợp tác xã, cơ 
sở sản xuất    

- Hỗ trợ truy xuất nguồn 
gốc, mã số mã vạch 

2022-2025 
Sở Khoa học 
và Công nghệ 

Các sở, ngành 
liên quan, các 
doanh nghiệp, 

cơ sở sản 
xuất  

- Hỗ trợ áp dụng mở rộng 
quy trình sản xuất theo 
tiêu chuẩn VietGap hoặc 
hữu cơ 

2022-2025 
Sở Khoa học 
và Công nghệ 

Các sở, ngành 
liên quan, các 
doanh nghiệp, 

cơ sở sản 
xuất  

- Lập ñề án phát triển vùng 
nguyên liệu lạc tại các 
huyện huyện Quảng ðiền, 
Phong ðiền và thị xã 
Hương Trà 

2021-2025 
Sở Nông nghiệp 

và PTNT 

UBND các 
huyện Quảng 
ðiền, Phong 
ðiền, thị xã 
Hương Trà 

17 

Cây vả 
và các 
sản 
phẩm 
chế biến 
từ vả 

- Xây dựng và triển khai 
các mô hình trồng vả ñạt 
chuẩn VietGap hoặc hữu cơ 

2022-2025 
Sở Khoa học 
và Công nghệ 

Các sở, 
ngành, ñịa 

phương liên 
quan  

- Hỗ trợ giới thiệu, quảng 
bá sản phẩm  

2022-2025 
Sở Công 
Thương  

Các sở, ngành, 
ñịa phương 

liên quan, các 
doanh nghiệp, 
cơ sở sản xuất  

- Hỗ trợ phát triển và nhân 
diện thương hiệu vả, ñăng 
ký nhãn hiệu 

2022-2025 
Sở Khoa học 
và Công nghệ 

Các sở, ngành, 
ñịa phương, 
các doanh 

nghiệp, cơ sở 
sản xuất  
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Số 
TT 

Tên  
sản 

phẩm 
Giải pháp hỗ trợ 

Thời gian 
thực hiện 

ðơn vị chủ trì 
ðơn vị phối 

hợp 

- Hỗ trợ truy xuất nguồn 
gốc, mã số mã vạch, áp 
dụng hệ thống quản lý 
chất lượng tiên tiến 
(HACCP, ISO,…) trong 
sản xuất 

2022-2025 
Sở Khoa học 
và Công nghệ 

Các sở, ngành 
liên quan, các 
doanh nghiệp, 
cơ sở sản xuất  

- Hỗ trợ ñổi mới mẫu mã, 
bao bì, ña dạng hóa sản 
phẩm  

2022-2025 
Sở Công 
Thương  

Các sở, ngành, 
ñịa phương 

liên quan, các 
doanh nghiệp, 
cơ sở sản xuất  

V Nhóm sản phẩm lâm nghiệp    

18 
Mũ cốm 
cao su 

- Hỗ trợ tham gia sâu vào 
chuỗi giá trị gia tăng trong 
nước và quốc tế 
 

2022-2025 
Sở Nông 
nghiệp và 

PTNT  

Các sở, 
ngành, ñịa 

phương liên 
quan  

19 
Gỗ rừng 
trồng  

- Hỗ trợ cấp chứng chỉ 
rừng FSC 

2022-2025 
Sở Nông 
nghiệp và 

PTNT  

Các sở, 
ngành, ñịa 

phương liên 
quan  

VI Nhóm sản phẩm dược liệu  
   

 
 
 
 
 

20 
  

 
 
 
Tinh dầu 

tràm, 
tinh dầu 
sả, bạc 

hà, gừng 
và các 

loại tinh 
dầu từ 

dược liệu 

- Hỗ trợ ứng dụng tiến bộ 
KHCN cải tiến, ñổi mới hệ 
thống chưng cất nhằm 
nâng cao hiệu quả trong 
chiết xuất tinh dầu tràm, 
tinh dầu sả, bạc hà và các 
loại tinh dầu khác 

2021-2025 
Sở Khoa học 
và Công nghệ  

Các sở, 
ngành, các ñịa 
phương liên 

quan, các 
doanh nghiệp, 

cơ sở sản 
xuất  

- Thực hiện dự án Phát 
triển chỉ dẫn ñịa lý “Huế” 
cho sản phẩm tinh dầu 
tràm của tỉnh Thừa Thiên 
Huế gắn với liên kết sản 
xuất bền vững và tiêu thụ 
sản phẩm ñược bảo hộ 
theo chuỗi giá trị (dự án ñề 
nghị hỗ trợ của Trung 
ương) 

2022-2025 
Sở Khoa học 
và Công nghệ 

Các sở, 
ngành, ñịa 

phương liên 
quan, các 

doanh nghiệp, 
cơ sở sản 

xuất  

- Hỗ trợ mã số mã vạch, 
truy suất nguồn gốc, công 
bố tiêu chuẩn, công bố hợp 
quy 

2022-2025 
Sở Khoa học 
và Công nghệ 

Các ñịa 
phương liên 

quan, các 
doanh nghiệp, 
cơ sở sản xuất  
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Số 
TT 

Tên  
sản 

phẩm 
Giải pháp hỗ trợ 

Thời gian 
thực hiện 

ðơn vị chủ trì 
ðơn vị phối 

hợp 

- Lập ñề án phát triển vùng 
nguyên liệu cây tràm tại 
các huyện phục vụ sản 
xuất 

2021-2025 
Sở Nông nghiệp 

và PTNT 

UBND các 
huyện Phú Lộc, 

Phong ðiền, 
Quảng ðiền 

- ðầu tư cải thiện khả 
năng thương mại hóa các 
sản phẩm dầu tràm 

2021-2025 
Các doanh 

nghiệp, cơ sở 
sản xuất 

Sở Công 
Thương, các 

sở, ngành liên 
quan 

VII  Nhóm sản phẩm thủ công mỹ nghệ, làng nghề     

21 
Áo dài 

Huế 

- Kêu gọi ñầu tư ñiểm 
trình diễn áo dài Huế gắn 
với trải nghiệm nghề may 
áo dài Huế/Trung tâm dịch 
vụ sản xuất, kinh doanh 
Áo dài Huế ñạt chuẩn, có 
tính chuyên nghiệp cao 

2022-2025 

Sở Kế hoạch 
và ðầu tư/ 
UBND TP 

Huế 

Các sở, ngành 
liên quan, các 
doanh nghiệ, 
các nhà ñầu 
tư tiềm năng 

- Thành lập Hội nghề sản 
xuất kinh doanh áo dài 
Huế 

2021-2025 
UBND TP 

Huế 

Sở Nội vụ; 
các doanh 

nghiệp, cơ sở 
may ño áo dài 
Huế trên ñịa 

bàn tỉnh 
- Tạo lập, quản lý và phát 
triển nhãn hiệu tập thể 
“Áo dài Huế” cho sản 
phẩm áo dài tỉnh Thừa 
Thiên Huế (dự án KHCN 
ñang thực hiện) 

2021-2022 
Phòng Kinh tế 
thành phố Huế 

Sở Khoa học 
và Công 

nghệ, doanh 
nghiệp, cơ sở 
may ño áo dài 

Huế 

22 
Vải 

Dèng 

- Hỗ trợ phát triển nhãn hiệu 
tập thể vải Dèng A Lưới  

2021-2025 
Sở Khoa học 
và Công nghệ  

UBND huyện 
A Lưới, các 

doanh nghiệp, 
cơ sở sản xuất 

- Hỗ trợ quảng bá phát triển 
thương hiệu, nâng cao khả 
năng thương mại hóa sản 
phẩm vải Dèng A Lưới   

2021-2025 
Sở Khoa học 
và Công nghệ  

Sở Công 
Thương, 

UBND huyện 
A Lưới, các 

doanh nghiệp, 
cơ sở sản xuất 

- Hỗ trợ phát triển sản phẩm 
vải Dèng làm quà tặng 
lưu niệm phục vụ du lịch 

2021-2025 
UBND huyện 

A Lưới  

Sở Công 
Thương, Sở 

Du lịch, 
doanh nghiệp, 
cơ sở sản xuất 
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Số 
TT 

Tên  
sản 

phẩm 
Giải pháp hỗ trợ 

Thời gian 
thực hiện 

ðơn vị chủ trì 
ðơn vị phối 

hợp 

23 
Mây tre, 
mộc mỹ 

nghệ 

Hỗ trợ phát triển sản phẩm 
quà tặng lưu niệm phục vụ 
du lịch 

2021-2025 
Sở Công 
Thương 

Sở Du lịch, 
các doanh 

nghiệp, cơ sở 
sản xuất 

Hỗ trợ xây dựng, quảng bá 
nhãn hiệu tập thể của một 
số làng nghề liên quan 

2021-2025 
Sở Khoa học 
và Công nghệ 

Các ñịa 
phương liên 
quan, các Sở 

Du lịch, Công 
Thương   

Hỗ trợ quản lý và phát 
triển nhãn hiệu tập thể 
Mây tre Bao La (ñang 
thực hiện dự án KHCN) 

2021-2025 
Sở Khoa học 

và Công nghệ,  

Sở Du lịch, Sở 
Công Thương, 
HTX mây tre 

Bao La 

24 

ðúc 
ñồng, 
Hương 
trầm 

- Lập ñề án nghiên cứu 
giải pháp ñầu tư khôi phục 
và phát huy hoạt ñộng của 
Trung tâm trưng bày giới 
thiệu sản phẩm làng nghề 
ñúc ñồng, hương trầm 
truyền thống Huế 

2021-2025 
UBND Thành 

phố Huế 

Sở Công 
Thương, Sở 
Du lịch, các 

doanh nghiệp, 
cơ sở sản xuất 

- Hỗ trợ phát triển và nhân 
diện thương hiệu, ñăng ký 
nhãn hiệu 

2021-2025 
Sở Khoa học 
và Công nghệ 

Các sở, ngành, 
ñịa phương, 

doanh nghiệp, 
cơ sở sản xuất  

- Hỗ trợ truy xuất nguồn 
gốc, mã số mã vạch,… 
 
 

2021-2025 
Sở Khoa học 
và Công nghệ 

Các sở, ngành 
liên quan, các 
doanh nghiệp, 
cơ sở sản xuất  

- Hỗ trợ ñổi mới mẫu mã, 
bao bì, ña dạng hóa sản 
phẩm  

2021-2025 
Sở Công 
Thương  

Các sở, 
ngành, ñịa 

phương liên 
quan  

- Hỗ trợ phát triển sản 
phẩm quà tặng lưu niệm 
phục vụ du lịch từ sản 
phẩm ñúc ñồng, hương 
trầm 

2021-2025 
Sở Công 
Thương 

Các doanh 
nghiệp, cơ sở 

sản xuất 
 

 
VIII Nhóm du lịch, dịch vụ, cây cảnh 

25 

Mai vàng 
Huế 
(Hoàng 
mai Huế) 

- ðề án “Xây dựng Thừa 
Thiên Huế trở thành xứ sở 
Mai vàng của Việt Nam” 
(ñã phê duyệt) 

2021 
Sở Khoa học 
và Công nghệ 

Các sở, 
ngành, ñịa 

phương liên 
quan 
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Số 
TT 

Tên  
sản 

phẩm 
Giải pháp hỗ trợ 

Thời gian 
thực hiện 

ðơn vị chủ trì 
ðơn vị phối 

hợp 

- Xây dựng cuốn sách 
“Huế-Xứ sở Mai vàng của 
Việt Nam” 

2022 -2023 
Sở Khoa học 
và Công nghệ  

Sở Nông 
nghiệp và 
PTNT, ñịa 

phương liên 
quan 

- Hỗ trợ thực hiện dự án 
xây dựng, quản lý và phát 
triển chỉ dẫn ñịa lý “Huế” 
cho sản phẩm Mai vàng 
của tỉnh Thừa Thiên Huế 
(dự án KHCN ñang thực 
hiện) 

2021-2022 
Sở Khoa học 
và Công nghệ  

Sở Nông 
nghiệp và 
PTNT, ñịa 

phương liên 
quan 

- Tổ chức Lễ hội Mai vàng 
Huế  

2021-2025 
Sở Khoa học 
và Công nghệ 

Sở Nông 
nghiệp và 

PTNT, các sở, 
ngành và ñịa 
phương liên 

quan 

- Nghiên cứu bảo tồn và 
phát triển giống Mai vàng 
Huế (ñang thực hiện ñề tài 
KHCN) 

2021-2025 
Sở Khoa học 
và Công nghệ 

Sở Nông 
nghiệp và 
PTNT, các 
ñịa phương 
liên quan 

- Quy hoạch xây dựng các 
rừng mai, vườn mai trọng 
ñiểm nhằm tạo ñiểm nhấn 
cho xứ sở Mai vàng của 
Việt Nam 

2022-2025 Sở Xây dựng 

Sở Nông 
nghiệp và 

PTNT, các sở, 
ngành và các 
ñịa phương 
liên quan 

- Xây dựng quy hoạch phù 
hợp các vườn mai, rừng 
mai trong ñề án hưởng 
ứng trồng một tỷ cây xanh 
giai ñoạn 2021-2025 của 
Thủ tướng Chính phủ trên 
ñịa bàn tỉnh 

2021-2025 
Sở Nông 
nghiệp và 

PTNT 

Các sở, ngành 
và các ñịa 

phương liên 
quan 

- Tổ chức các cuộc thi, 

triển lãm nghệ thuật 

bonsai Mai vàng Huế 
2022-2025 

Hội Mai vàng 
Huế 

Sở Nông 
nghiệp và 

PTNT, các sở, 
ngành và các 
ñịa phương 
liên quan 
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Số 
TT 

Tên  
sản 

phẩm 
Giải pháp hỗ trợ 

Thời gian 
thực hiện 

ðơn vị chủ trì 
ðơn vị phối 

hợp 

- Thành lập Hội Mai vàng 
Huế 

2022 
Sở Khoa học 
và Công nghệ 

Sở Nông 
nghiệp và 

PTNT, các sở, 
ngành và các 
ñịa phương, 
ñơn vị liên 

quan 

  

- Hỗ trợ ñăng ký nhãn 
hiệu, truy xuất nguồn gốc, 

mã số, mã vạch,… 
2022-2025 

Sở Khoa học 
và Công nghệ 

Các sở, ngành 
và các ñịa 

phương, ñơn 
vị liên quan 

26 
Du lịch 
ñầm phá 

- Hỗ trợ quảng bá phát 
triển thương hiệu du lịch 

2021-2025 Sở Du lịch  

UBND 
huyện, thị xã, 

thành phố 
Huế, các 

doanh 
nghiệp,… 

- Hỗ trợ xây dựng, kết nối 
với các chương trình du 
lịch  

2021-2025 Sở Du lịch  

UBND 
huyện, thị xã, 

thành phố 
Huế các 

doanh nghiệp 
- Hỗ trợ tạo lập, quản lý và 
phát triển nhãn hiệu chứng 
nhận “Du lịch ñầm phá” 
cho các sản phẩm, dịch vụ; 
hỗ trợ ñăng ký nhãn 
hiệu,… 

2022-2025 
Sở Khoa học 
và Công nghệ  

Sở Du lịch, 
UBND các 

huyện, thị xã, 
thành phố 
Huế, các 

doanh nghiệp 
 

Các giải pháp hỗ trợ phát triển các sản phẩm chủ lực tỉnh Thừa Thiên Huế 
giai ñoạn 2022-2025 ñược lồng ghép thực hiện trong các chương trình, kế hoạch, 
nghị quyết, ñề án,… của Tỉnh ủy, Hội ñồng nhân dân tỉnh, UBND tỉnh ban hành. 

Ngoài các giải pháp cụ thể nêu trên, trong quá trình thực hiện chức năng và 
nhiệm vụ ñược giao, các sở, ban, ngành, các ñịa phương cần ưu tiên lồng ghép nguồn 
lực ñể thực hiện các nhiệm vụ trong các giải pháp hỗ trợ các sản phẩm chủ lực ñược 
quy ñịnh tại Quyết ñịnh số 2543/Qð-UBND ngày 12 tháng 10 năm 2021 của UBND 
tỉnh Thừa Thiên Huế Ban hành Quy ñịnh Bộ tiêu chí, cách thức lựa chọn sản phẩm 
chủ lực ñịa phương và khung giải pháp hỗ trợ phát triển sản phẩm chủ lực trên ñịa bàn 
tỉnh Thừa Thiên Huế; tập trung hỗ trợ tối ña cho các tổ chức, doanh nghiệp, hợp tác 
xã, các cơ sở sản xuất, hộ kinh doanh, cá nhân ñể các sản phẩm chủ lực ñịa phương 
(cấp tỉnh, cấp huyện) phát triển./. 

UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 
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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: 1179/Qð-UBND Thừa Thiên Huế, ngày 19 tháng 5 năm 2022 

 
QUYẾT ðỊNH 

Về việc bổ nhiệm ông ðặng Phước Bình,  
giữ chức vụ Phó Giám ñốc Sở Tài nguyên và Môi trường 

  
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 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 234-TB/TU ngày 13 tháng 5 năm 2022 của Ban Thường vụ 
Tỉnh ủy về việc bổ nhiệm cán bộ; 

Theo ñề nghị của Giám ñốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 513/TTr-SNV ngày 19 
tháng 5 năm 2022.   

 QUYẾT ðỊNH: 

ðiều 1. Bổ nhiệm ông ðặng Phước Bình, Giám ñốc Trung tâm Quan trắc 
Tài nguyên và môi trường, Sở Tài nguyên và Môi trường giữ chức vụ Phó Giám ñốc 
Sở Tài nguyên và Môi trường. 

Thời hạn giữ chức vụ là 05 năm, kể từ ngày 01 tháng 6 năm 2022 ñến ngày 31 
tháng 5 năm 2027. 

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, 
Tài nguyên và Môi trường; Thủ trưởng các cơ quan có liên quan và ông ðặng Phước Bình 
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: 1189/Qð-UBND Thừa Thiên Huế, ngày 19 tháng 5 năm 2022 

 

QUYẾT ðỊNH 
Về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Phúc,  

giữ chức vụ Giám ñốc Sở Du lịch 
  

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 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 232-TB/TU ngày 13 tháng 5 năm 2022 của Ban Thường vụ 
Tỉnh ủy về việc bổ nhiệm cán bộ; 

Theo ñề nghị của Giám ñốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 513/TTr-SNV ngày 19 
tháng 5 năm 2022.   

 QUYẾT ðỊNH: 

ðiều 1. Bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Phúc, Phó Giám ñốc phụ trách Sở Du lịch, 
giữ chức vụ Giám ñốc Sở Du lịch. 

Thời hạn giữ chức vụ là 05 năm, kể từ ngày 01 tháng 6 năm 2022 ñến ngày 31 
tháng 5 năm 2027. 

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, 
Du lịch; Thủ trưởng các cơ quan có liên quan và ông Nguyễn Văn Phúc 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  

 
Số: 1202/Qð-UBND 

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

 
Thừa Thiên Huế, ngày 21 tháng 5 năm 2022 

 
QUYẾT ðỊNH 

Về việc phê duyệt và công bố danh mục hồ, ao, ñầm, phá  
không ñược san lấp trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 

 
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 

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

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

Căn cứ Luật Tài nguyên nước ngày 21 tháng 6 năm 2012; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 201/2013/Nð-CP ngày 27 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ 
quy ñịnh chi tiết thi hành một số ñiều của Luật Tài nguyên nước; 

Theo ñề nghị của Giám ñốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 
191/TTr-STNMT ngày 04 tháng 5 năm 2021. 

QUYẾT ðỊNH: 

ðiều 1. Phê duyệt và công bố danh mục ao, hồ, ñầm, phá không ñược san lấp 
trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế (chi tiết tại các Phụ lục kèm theo Quyết ñịnh này). 

ðiều 2. Tổ chức thực hiện 

1. Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm công bố Danh mục hồ, ao, 
ñầm, phá không ñược san lấp trên các phương tiện thông tin ñại chúng. Thông báo 
ñến các Sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, Ủy ban 
nhân dân các xã, phường, thị trấn nơi có hồ, ao, ñầm, phá không ñược san lấp. 
Thường xuyên phối hợp với Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố rà soát, thống kê, 
ñề xuất bổ sung Danh mục hồ, ao, ñầm, phá không ñược san lấp trên ñịa bàn tỉnh theo 
quy ñịnh. 

2. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các Sở, ban, ngành liên 
quan có trách nhiệm phối hợp trong công tác quản lý, bảo vệ hồ, ao, ñầm, phá không 
ñược san lấp; rà soát, thống kê, ñề xuất bổ sung Danh mục hồ, ao không ñược san 
lấp; quản lý chặt chẽ không ñể xảy ra hoạt ñộng san lấp hồ, ao trái phép trên ñịa bàn. 

3. Các tổ chức, cá nhân trực tiếp quản lý hồ, ao, ñầm, phá có trách nhiệm xây 
dựng kế hoạch quản lý, thực hiện các biện pháp bảo vệ hồ, ao, ñầm, phá không ñược 
san lấp. 
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ðiều 3. Hiệu lực và trách nhiệm thi hành 

1. Quyết ñịnh này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. 

2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám ñốc các Sở: Tài nguyên và 
Môi trường, Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Xây dựng; Chủ tịch 
Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, 
phường, thị trấn và Thủ trưởng các cơ quan, ñơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi 
hành Quyết ñịnh này./. 

   
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 

Phan Quý Phương 
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PHỤ LỤC 1:  
DANH MỤC HỒ, AO KHÔNG ðƯỢC SAN LẤP  

TRÊN ðỊA BÀN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 
(Ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 1202/Qð-UBND ngày 21 tháng 5 năm 2022  

của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế) 
 

STT Tên hồ, ao Vị trí, ñịa ñiểm 
Diện 
tích 
(ha) 

Hiện trạng, chức năng 
sử dụng 

Ghi 
chú 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

I Huyện Phong ðiền 

1 Hồ Trằm Nãi Xã Phong Bình 73,3 
Chứa nước ñể cung cấp 
cho tưới tiêu cho sản 
xuất nông nghiệp 

 

2 Hồ Trằm Giàng Xã Phong Bình 47,6 
Chứa nước ñể cung cấp 
cho tưới tiêu cho sản 
xuất nông nghiệp 

 

3 Hồ Phụ Nữ Xã Phong An 20,0 
Chứa nước ñể cung cấp 
cho tưới tiêu cho sản 
xuất nông nghiệp 

 

4 Hồ Ông Lơi 1 Xã Phong An 1,0 
Chứa nước ñể cung cấp 
cho tưới tiêu cho sản 
xuất nông nghiệp 

 

5 Hồ Ông Lơi 2 Xã Phong An 1,0 
Chứa nước ñể cung cấp 
cho tưới tiêu cho sản 
xuất nông nghiệp 

 

6 Hồ Lương Mai 2 Xã Phong Chương 18,0 
Chứa nước ñể cung cấp 
cho tưới tiêu cho sản 
xuất nông nghiệp 

 

7 Hồ Lương Mai 1 Xã Phong Chương 14,0 
Chứa nước ñể cung cấp 
cho tưới tiêu cho sản 
xuất nông nghiệp 

 

8 Hồ Am Bàu Xã Phong Chương 1,5 
Chứa nước ñể cung cấp 
cho tưới tiêu cho sản 
xuất nông nghiệp 

 

9 Hồ Trằm Sen Xã Phong Chương 0,35 
Chứa nước ñể cung cấp 
cho tưới tiêu cho sản 
xuất nông nghiệp 

 

10 Hồ Trằm Lung Xã Phong Chương 0,0773 
Chứa nước ñể cung cấp 
cho tưới tiêu cho sản 
xuất nông nghiệp 
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STT Tên hồ, ao Vị trí, ñịa ñiểm 
Diện 
tích 
(ha) 

Hiện trạng, chức năng 
sử dụng 

Ghi 
chú 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

11 Hồ Khe Mang Xã Phong Thu 13,0 
Chứa nước ñể cung cấp 
cho tưới tiêu cho sản 
xuất nông nghiệp 

 

12 Hồ Hà Rỏi Xã Phong Thu 1,5 
Chứa nước ñể cung cấp 
cho tưới tiêu cho sản 
xuất nông nghiệp 

 

13 Hồ Cây Cơi Xã Phong Xuân 14,3 
Chứa nước ñể cung cấp 
cho tưới tiêu cho sản 
xuất nông nghiệp 

 

14 Hồ Khe Mạ Xã Phong Mỹ 7,2 
Chứa nước ñể cung cấp 
cho tưới tiêu cho sản 
xuất nông nghiệp 

 

15 Hồ La Ngà 
Thị trấn Phong 
ðiền 

11,0 
Chứa nước ñể cung cấp 
cho tưới tiêu cho sản 
xuất nông nghiệp 

 

16 Hồ Cây Mang 
Thị trấn Phong 
ðiền 13,6 

Chứa nước ñể cung cấp 
cho tưới tiêu cho sản 
xuất nông nghiệp 

  

17 Hồ Ba Làng 
Thị trấn Phong 
ðiền 8,0 

Chứa nước ñể cung cấp 
cho tưới tiêu cho sản 
xuất nông nghiệp 

  

18 Hồ Hòa Mỹ Xã Phong Mỹ 128,2 
Chứa nước ñể cung cấp 
cho tưới tiêu cho sản 
xuất nông nghiệp 

 

19 Hồ Mỹ Xuyên Xã Phong Hòa 155,0 
Chứa nước ñể cung cấp 
cho tưới tiêu cho sản 
xuất nông nghiệp 

 

20 Hồ Thềm Lúa Xã Phong Hòa 72,0 
Chứa nước ñể cung cấp 
cho tưới tiêu cho sản 
xuất nông nghiệp 

 

21 Hồ Thôn Niêm Xã Phong Hòa 69,5 
Chứa nước ñể cung cấp 
cho tưới tiêu cho sản 
xuất nông nghiệp 
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STT Tên hồ, ao Vị trí, ñịa ñiểm 
Diện 
tích 
(ha) 

Hiện trạng, chức năng 
sử dụng 

Ghi 
chú 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

22 Hồ Thiềm Cát Xã Phong Hòa 60,0 

Cân bằng môi trường 
sinh thái, tạo ñộ ẩm cho 
khu vực xung quanh hồ 
ñể phát triển phát triển 
cây lâm nghiệp, giảm lũ 

 

23 Hồ Ông Môi Xã Phong Hòa 17,2 
Chứa nước ñể cung cấp 
cho tưới tiêu cho sản 
xuất nông nghiệp 

 

II Thị xã Hương Trà 

1 Hồ Thọ Sơn 
Phương Hương 
Xuân 

106,2 
Chứa nước ñể cung cấp 
cho tưới tiêu cho sản 
xuất nông nghiệp 

 

2 Hồ Khe Râm Xã Bình Thành 3,2 
Chứa nước ñể cung cấp 
cho tưới tiêu cho sản 
xuất nông nghiệp 

 

3 Hồ Khe Bội Xã Bình Thành 9,7 
Chứa nước ñể cung cấp 
cho tưới tiêu cho sản 
xuất nông nghiệp 

 

4 Hồ Cừa  Phường Hương Vân  
Chứa nước ñể cung cấp 
cho tưới tiêu cho sản 
xuất nông nghiệp 

 

5 Bàu Sen 

Tổ dân phố La 
Chữ Nam (thửa 
ñất số 90, tờ bản 
ñồ số 17), phường 
Hương Chữ 

1,36 
Chứa nước phục vụ sản 
xuất nông nghiệp 

 

6 Bàu Sen 

Tổ dân phố La 
Chữ Nam (thửa 
ñất số 416, tờ bản 
ñồ số 11), phường 
Hương Chữ 

3,22 
Chứa nước phục vụ sản 
xuất nông nghiệp 

 

7 Bàu Tằm 
Tổ dân phố An ðô, 
phường Hương 
Chữ 

5,77 
Chứa nước phục vụ sản 
xuất nông nghiệp 

 

8 Bàu Ruồng 
Tổ dân phố Phụ Ổ 2, 
phường Hương 
Chữ 

7,84 
Chứa nước phục vụ sản 
xuất nông nghiệp 
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STT Tên hồ, ao Vị trí, ñịa ñiểm 
Diện 
tích 
(ha) 

Hiện trạng, chức năng 
sử dụng 

Ghi 
chú 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

9 Bàu Tháp 
Thôn Cổ Lão và 
thôn Liễu Cốc Hạ, 
xã Hương Toàn 

2,8 
Chứa nước phục vụ sản 
xuất nông nghiệp 

 

10 Hồ Khe Ngang 
Thôn Hòa Dương, 
xã Bình Thành 

2,4 

Chứa nước ñể cung cấp 
cho tưới tiêu cho sản 
xuất nông nghiệp và 
PCCCR 

 

11 Hồ Cá 
Tổ dân phố 5 và 
Tổ dân phố 7, 
phường Tứ Hạ 

8,5 
Chứa nước ñể cung cấp 
cho tưới tiêu cho sản 
xuất nông nghiệp 

 

12 
ðập thủy lợi 
thôn 5 

Thôn 5, xã Bình 
Tiến 

0,33 
Chứa nước ñể cung cấp 
cho tưới tiêu cho sản 
xuất nông nghiệp 

 

13 
ðập thủy lợi 
thôn ðông Hòa 

Thôn ðông Hòa, 
xã Bình Tiến 

1,81 
Chứa nước ñể cung cấp 
cho tưới tiêu cho sản 
xuất nông nghiệp 

 

III Huyện Quảng ðiền 

1 Hồ Nam Giảng Xã Quảng Thái 22,7 
Chứa nước ñể cung cấp 
cho tưới tiêu cho sản 
xuất nông nghiệp 

 

2 Hồ ðập Bao Xã Quảng Vinh 12,0 
Chứa nước ñể cung cấp 
cho tưới tiêu cho sản 
xuất nông nghiệp 

 

3 Hồ Bàu Sen Xã Quảng Vinh 15,0 
Chứa nước ñể cung cấp 
cho tưới tiêu cho sản 
xuất nông nghiệp 

 

4 Hồ ðồng Bào Xã Quảng Lợi 10,0 
Chứa nước ñể cung cấp 
cho tưới tiêu cho sản 
xuất nông nghiệp 

 

5 Hồ Giang ðông Xã Quảng Lợi 2,0 
Chứa nước ñể cung cấp 
cho tưới tiêu cho sản 
xuất nông nghiệp 

 

6 Hồ Thủy Lập Xã Quảng Lợi 3,0 
Chứa nước ñể cung cấp 
cho tưới tiêu cho sản 
xuất nông nghiệp 

 



CÔNG BÁO/Số 20/Ngày 27-5-2022 29
 

 

STT Tên hồ, ao Vị trí, ñịa ñiểm 
Diện 
tích 
(ha) 

Hiện trạng, chức năng 
sử dụng 

Ghi 
chú 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

7 
Hồ Thủy lợi 
ðội 1, Thôn 1 

Xã Quảng Công 0,25 
Chứa nước ñể cung cấp 
cho tưới tiêu cho sản 
xuất nông nghiệp 

 

8 
Hồ Thủy lợi 
ðội 2, Thôn 1 

Xã Quảng Công 0,25 
Chứa nước ñể cung cấp 
cho tưới tiêu cho sản 
xuất nông nghiệp 

 

9 Hồ Thủy Thôn 2 Xã Quảng Công 0,5 
Chứa nước ñể cung cấp 
cho tưới tiêu cho sản 
xuất nông nghiệp 

 

10 Hồ Thủy Thôn 3 Xã Quảng Công 0,5 
Chứa nước ñể cung cấp 
cho tưới tiêu cho sản 
xuất nông nghiệp 

 

11 Hồ Thủy Thôn 4 Xã Quảng Công 0,5 
Chứa nước ñể cung cấp 
cho tưới tiêu cho sản 
xuất nông nghiệp 

 

12 Hồ Thủy Thôn 3 Xã Quảng Ngạn 0,5 
Chứa nước ñể cung cấp 
cho tưới tiêu cho sản 
xuất nông nghiệp 

 

IV Thành phố Huế 

1 Hồ Khe Ngang Phường Hương Hồ 172,0 
Chứa nước ñể cung cấp 
cho tưới tiêu cho sản 
xuất nông nghiệp 

 

2 Hồ Khe Nước Phường Hương Hồ 04 
Chứa nước ñể cung cấp 
cho tưới tiêu cho sản 
xuất nông nghiệp 

 

3 Hồ Khe Rưng Xã Hương Thọ 7,2 
Chứa nước ñể cung cấp 
cho tưới tiêu cho sản 
xuất nông nghiệp 

 

4 Hồ Cơn Thộn Xã Hương Thọ 0,24 
Chứa nước ñể cung cấp 
cho tưới tiêu cho sản 
xuất nông nghiệp 

 

5 Hồ Tam Vinh Xã Hương Thọ 2,2 
Chứa nước ñể cung cấp 
cho tưới tiêu cho sản 
xuất nông nghiệp 

 

6 Hồ Cửa Lăng Phường Hương An 1,15 
Chứa nước ñể cung cấp 
cho tưới tiêu cho sản 
xuất nông nghiệp 
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STT Tên hồ, ao Vị trí, ñịa ñiểm 
Diện 
tích 
(ha) 

Hiện trạng, chức năng 
sử dụng 

Ghi 
chú 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

7 Hồ Võ Xá Xã Thủy Bằng 0,036 
Chứa nước ñể cung cấp 
cho tưới tiêu cho sản 
xuất nông nghiệp 

 

8 Hồ Châu Chữ Xã Thủy Bằng 0,3254 
Chứa nước ñể cung cấp 
cho tưới tiêu cho sản 
xuất nông nghiệp 

 

9 Hồ Ruộng Giữa Xã Thủy Bằng 0,1646 
Chứa nước ñể cung cấp 
cho tưới tiêu cho sản 
xuất nông nghiệp 

 

10 Hồ Tiền Bảo 
Tổ 4, Khu vực 8, 
phường Tây Lộc 

0,0159 Hồ Di tích  

11 
Hồ Hữu Bảo 
(Hồ Bèo) 

Tổ 13,15, Khu 
vực 7, phường 
Tây Lộc 

0,0352 Hồ Di tích  

12 
Hồ Giám ðiền 
(Hồ ðất) 

Tổ 14, Khu vực 8, 
phường Tây Lộc 

0,0052 Hồ Di tích  

13 Hồ Vuông 
Tổ 12, Khu vực 2, 
phường Tây Lộc 

0,0125 Hồ Di tích  

14 Hồ ðoài 
Tổ 13, Khu vực 7, 
phường Tây Lộc 

0,0048 Hồ Di tích  

15 Hồ Tây  
Tổ 15, Khu vực 7, 
phường Tây Lộc 

0,0171 Hồ Di tích  

16 
Hồ Khám 
ðường 

Tổ 15, Khu vực 7, 
phường Tây Lộc 

0,0183 Hồ Di tích  

17 Hồ Mục ðức 
Tổ 11, Khu vực 5, 
phường Tây Lộc 

0,0087 Hồ Di tích  

18 Hồ Vòm 
Tổ 13, Khu vực 7, 
phường Tây Lộc 

0,0032 Hồ Di tích  

19 
Hồ Thanh Ninh 
(Hồ ðảo Dừa) 

Tổ 6, Khu vực 4, 
phường Tây Lộc 

0,0038 Hồ Di tích  

20 Hồ Hùng Huệ 
Tổ 9, Khu vực 5, 
phường Tây Lộc 

0,0003 Hồ Di tích  

21 Hồ Thái Trạch 
ðường Xuân 68, 
phường ðông Ba 

0,2587 ðiều tiết nước  

22 Hồ Dục Hùng 
ðường Xuân 68, 
phường ðông Ba 

0,123 ðiều tiết nước  
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STT Tên hồ, ao Vị trí, ñịa ñiểm 
Diện 
tích 
(ha) 

Hiện trạng, chức năng 
sử dụng 

Ghi 
chú 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

23 Hồ Ba Viên 
ðường Xuân 68, 
phường ðông Ba 

0,1279 ðiều tiết nước  

24 Hồ Tịnh Tâm 

ðường Lê Văn Hưu, 
phường ðông Ba 
và thửa số 92, tờ 
số 27, phường 
Thuận Lộc 

4,8792 Hồ Di tích  

25 Hồ Tân Miếu  
ðường Nguyễn 
Trãi, phường 
Thuận Hòa 

1,4 ðiều tiết nước tự nhiên  

26 
Hồ Tân Miếu 
nhỏ 

Kiệt 75 ñường Yết 
Kiêu, phường 
Thuận Hòa 

0,03 ðiều tiết nước tự nhiên  

27 Hồ Võ Sanh 
ðường Nguyễn 
Trãi, phường 
Thuận Hòa 

0,89 ðiều tiết nước tự nhiên  

28 Hồ Xã Tắc 
ðường Ngô Thời 
Nhậm, phường 
Thuận Hòa 

1,2 Hồ Di tích  

29 Hồ Thần Hoàng 
ðường Trần Nguyên 
ðán, phường Thuận 
Hòa 

0,3 ðiều tiết nước tự nhiên  

30 Hồ Hộ Vệ 
ðường Trần 
Nguyên ðán, 
phường Thuận Hòa 

0,97 ðiều tiết nước tự nhiên  

31 Hồ Phong Trạch 
Kiệt 26 ñường 
Nguyễn Trãi, 
phường Thuận Hòa 

0,57 ðiều tiết nước tự nhiên  

32 Hồ Sấu 
ðường Triệu 
Quang Phục, 
phường Thuận Hòa 

0,54 ðiều tiết nước tự nhiên  

33 Hồ Lấp 
Kiệt 8 ñường 
Nguyễn Thiện 
Thuật 

0,28 ðiều tiết nước tự nhiên  

34 Hồ Dài (Tà Bảo) 
Thuộc thửa số 72, 
tờ số 10, phường 
Thuận Lộc 

2,1043 Hồ chứa nước  
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Diện 
tích 
(ha) 

Hiện trạng, chức năng 
sử dụng 

Ghi 
chú 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

35 Hồ Vuông (Tự)  
Thuộc thửa số 12, 
tờ số 17 

1,4162 Hồ chứa nước  

36 
Hồ Lương Y 
(Tiên Y)  

Thuộc thửa số 9, 
tờ số 21 

0,5372 Hồ chứa nước  

37 Hồ Phu Văn  
Thuộc Thửa số 102, 
tờ số 37 

0,7241 Hồ chứa nước  

38 Hồ Nhơn Hậu 
 Thuộc thửa số 129, 
tờ số 34 

1,0979 Hồ chứa nước  

39 
Hồ Hội (Long 
Võ) 

 Thuộc thửa số 59, 
tờ số 29 

0,2286 Hồ chứa nước  

40 
Hồ Ấu (Tế 
Sanh) 

 Thuộc thửa số 101, 
tờ số 29 

0,2561 Hồ chứa nước  

41 
Hồ Mưng (Liên 
Hồ)  

Thuộc thửa số 
151, tờ số 34 

1,3068 Hồ chứa nước  

42 Hồ ðình 
Thuộc thửa số 96, 
tờ số 30 

0,3386 Hồ chứa nước  

43 Hồ Học Hải 

Thuộc thửa số 6, 
7, 8, 27, 91, 106, 
107, 108, 119, 131, 
tờ số 27 và 28 

2,9839 Hồ chứa nước  

44 Hồ Kiểm Huệ 
Khu quy hoạch 
Kiểm Huệ, 
phường Xuân Phú 

0,6097 Hồ cảnh quan  

45 Hói Tân Yên 
ðường Cao Bá 
Quát, phường Phú 
Hậu 

0,0035 Thoát nước  

46 Ao thoát nước 
ðường Nguyễn 
Hàm Ninh, 
phường Phú Hậu 

0,0013 Chứa nước  

47 
Hồ ðình làng 
An Cựu 

Kiệt 33 ñường An 
Dương Vương, 
phường An Cựu 

0,0328 
Hồ chứ nước tự nhiên, 
di tích lịch sử 
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Diện 
tích 
(ha) 

Hiện trạng, chức năng 
sử dụng 

Ghi 
chú 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

48 Hồ Phú Cát 
Thửa ñất số 01 Tờ 
bản ñồ số 6, 
phường Gia Hội 

0,7477 Mặt nước chuyên dùng  

49 
Hồ kiệt 111 
Nguyễn 
Chí Thanh 

Thửa ñất số 207 
Tờ bản ñồ số 18, 
phường Gia Hội 

0,8496 Mặt nước chuyên dùng  

50 Hồ Phóng Thủy 
Thửa ñất số 120 
Tờ bản ñồ số 11, 
phường Gia Hội 

01 Mặt nước chuyên dùng  

51 Hồ Ông Cẩn 
Tổ 10, thuộc thửa 
số 124, tờ bản ñồ 82, 
phường An Tây 

1,3 Hồ chứa nước  

52 
Hồ Lâm  Trường 
Tiền phong 

Tổ 10, thuộc thửa 
số 02, tờ bản ñồ 77, 
phường An Tây 

1,2 Hồ chứa nước  

53 
Hồ Lâm Trường 
Tiền phong 

Tổ 10, thuộc thửa 
số 11, tờ bản ñồ 77, 
phường An Tây 

3,3 Hồ chứa nước  

V Thị xã Hương Thủy 

1 
Hồ Phú Bài 2 
(Khe Lời) 

Xã Thủy Phù 126,0 
Chứa nước ñể cung cấp 
cho tưới tiêu cho sản 
xuất nông nghiệp 

 

2 Hồ Châu Sơn 
Phường Thủy 
Phương 

50,8 
Chứa nước ñể cung cấp 
cho tưới tiêu cho sản 
xuất nông nghiệp 

 

3 Hồ Năm Lăng 
Phường Thủy 
Phương 

26,5 

Cân bằng môi trường 
sinh thái, tạo ñộ ẩm cho 
khu vực xung quanh hồ 
ñể phát triển phát triển 
cây lâm nghiệp, giảm lũ 
và bổ sung nguồn nước 
cho hồ Châu Sơn 

 

4 Hồ Ông Tư 
Phường Thủy 
Phương 

0,0964 

Chứa nước ñể cung cấp 
cho tưới tiêu cho sản 
xuất nông nghiệp và 
ñiều tiết lũ 

 



34 CÔNG BÁO/Số 20/Ngày 27-5-2022
 

 

STT Tên hồ, ao Vị trí, ñịa ñiểm 
Diện 
tích 
(ha) 
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sử dụng 

Ghi 
chú 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

5 Hồ Tả Trạch Xã Dương Hòa 2.700 

Chứa nước ñể cung cấp 
cho tưới tiêu cho sản 
xuất nông nghiệp và 
ñiều tiết lũ 

 

6 Hồ Khe Sòng Xã Dương Hòa 2,2 

Chứa nước ñể cung cấp 
cho tưới tiêu cho sản 
xuất nông nghiệp và 
ñiều tiết lũ 

 

7 Hồ Ba Cửa Phường Phú Bài 13,2 

Chứa nước ñể cung cấp 
cho tưới tiêu cho sản 
xuất nông nghiệp và 
ñiều tiết lũ 

 

8 Hồ Ông Ninh Xã Phú Sơn 3,97 

Chứa nước ñể cung cấp 
cho tưới tiêu cho sản 
xuất nông nghiệp và 
ñiều tiết lũ 

 

9 Hồ Bàu Họ Xã Thủy Phù 9,5 

Chứa nước ñể cung cấp 
cho tưới tiêu cho sản 
xuất nông nghiệp và 
ñiều tiết lũ 

 

10 Hồ Lâm Trường 
Phường Thủy 
Dương 

0,0655 

Chứa nước ñể cung cấp 
cho tưới tiêu cho sản 
xuất nông nghiệp và 
ñiều tiết lũ 

 

11 Hồ Ông Lộc 
Phường Thủy 
Dương 

0,118 

Chứa nước ñể cung cấp 
cho tưới tiêu cho sản 
xuất nông nghiệp và 
ñiều tiết lũ 

 

12 Hồ Bà Hoàng 2 
Phường Thủy 
Dương 

0,035 

Chứa nước ñể cung cấp 
cho tưới tiêu cho sản 
xuất nông nghiệp và 
ñiều tiết lũ 

 

13 
Hồ Thủy lợi 
ngoài 

Phường Thủy 
Dương 

3,27 

Chứa nước ñể cung cấp 
cho tưới tiêu cho sản 
xuất nông nghiệp và 
ñiều tiết lũ 

 



CÔNG BÁO/Số 20/Ngày 27-5-2022 35
 

 

STT Tên hồ, ao Vị trí, ñịa ñiểm 
Diện 
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(ha) 
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sử dụng 
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chú 
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14 
Hồ Thủy lợi 
trong 

Phường Thủy 
Dương 

1,87 

Chứa nước ñể cung cấp 
cho tưới tiêu cho sản 
xuất nông nghiệp và 
ñiều tiết lũ 

 

15 Hồ Gia Mòi 
Thôn Hộ - Thanh 
Vân, xã Dương 
Hòa 

13,8 
Cung cấp nước sinh 
hoạt 

 

16 Hồ Bàu Lác 
Thôn 1B, xã Thủy 
Phù 

9,4 
Chứa nước ñể cung cấp 
cho tưới tiêu cho sản 
xuất nông nghiệp 

 

17 Ao Thanh Lam 
Phường Thủy 
Dương 

6,0 
Phục vụ nuôi trồng thủy 
sản 

 

18 Hồ Thanh Dạ 
Phường Thủy 
Dương 

13,48 
Dự trữ nước, nuôi trồng 
thủy sản 

 

19 
Hồ Cạn (Ông 
Lép) 

Phường Thủy 
Dương 

0,7 
Dự trữ nước, nuôi trồng 
thủy sản 

 

20 Hồ Cạn 
Phường Thủy 
Dương 

01 
Dự trữ nước, nuôi trồng 
thủy sản 

 

21 Hồ Chuồng Gà 
Phường Thủy 
Dương 

0,59 
Dự trữ nước, nuôi trồng 
thủy sản 

 

22 Hồ Ông Ngươi 
Phường Thủy 
Dương 

0,3 
Dự trữ nước, nuôi trồng 
thủy sản 

 

23 Hồ ðình Làng 
Phường Thủy 
Dương 

0,566 
Dự trữ nước, nuôi trồng 
thủy sản 

 

VI Huyện Phú Vang 

1 Khe Tằm 
Thôn Hà Úc 1, 2, 3, 
xã Vinh An 

144,85 
Chứa nước ñể cung cấp 
cho tưới tiêu cho sản 
xuất nông nghiệp 

 

2 Khe Bàu 
Thôn: Bắc Thượng, 
Trung ðịnh Hải, 
An Mỹ, xã Vinh An 

2,2 
Chứa nước ñể cung cấp 
cho tưới tiêu cho sản 
xuất nông nghiệp 

 

3 Hồ Thủy Lợi 
Thôn Hà Úc 1, xã 
Vinh An 

0,5 
Chứa nước ñể cung cấp 
cho tưới tiêu cho sản 
xuất nông nghiệp 
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4 Hồ Thủy Lợi 
Thôn Hà Úc 4, xã 
Vinh An 

0,25 
Chứa nước ñể cung cấp 
cho tưới tiêu cho sản 
xuất nông nghiệp 

 

5 
Bàu Thanh 
Dương 

Thôn Thanh 
Dương, xã Phú 
Diên 

2,26 
Chứa nước ñể cung cấp 
cho tưới tiêu cho sản 
xuất nông nghiệp 

 

6 Bàu Diên Lộc 
Thôn Diên Lộc, 
xã Phú Diên 

4,56 
Chứa nước ñể cung cấp 
cho tưới tiêu cho sản 
xuất nông nghiệp 

 

7 ðầm Nước Ngọt 
Thôn 1, 2, 6, xã 
Vinh Thanh 

270,44 
Chứa nước ñể cung cấp 
cho tưới tiêu cho sản 
xuất nông nghiệp 

 

8 Bàu Sen 
Thôn Khánh Mỹ, 
xã Vinh Xuân 

9,5 
Chứa nước ñể cung cấp 
cho tưới tiêu cho sản 
xuất nông nghiệp 

 

VII Huyện Phú Lộc 

1 
Hồ Thủy Yên - 
Thủy Cam 

Xã Lộc Thủy 60,0 
Chứa nước ñể cung cấp 
cho tưới tiêu cho sản 
xuất nông nghiệp 

 

2 Hồ Truồi Xã Lộc Hòa 358,4 
Chứa nước ñể cung cấp 
cho tưới tiêu cho sản 
xuất nông nghiệp 

 

3 Hồ Khe Su Xã Lộc Sơn 3,6 
Chứa nước ñể cung cấp 
cho tưới tiêu cho sản 
xuất nông nghiệp 

 

4 Hồ Bến Ván 1 Xã Lộc Bổn  
Chứa nước ñể cung cấp 
cho tưới tiêu cho sản 
xuất nông nghiệp 

 

VIII Huyện Nam ðông 

1 Hồ Ta Rinh Xã Thượng Nhật 17,0 
Chứa nước ñể cung cấp 
cho tưới tiêu cho sản 
xuất nông nghiệp 

 

2 Hồ Ka Tư Xã Hương Phú 17,0 
Chứa nước ñể cung cấp 
cho tưới tiêu cho sản 
xuất nông nghiệp 
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(ha) 

Hiện trạng, chức năng 
sử dụng 

Ghi 
chú 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

3 Hồ Thôn 1 Xã Hương Lộc 2,3 
Chứa nước ñể cung cấp 
cho tưới tiêu cho sản 
xuất nông nghiệp 

 

4 Hồ cá C9 Xã Hương Xuân 1,7 Nuôi trồng thủy sản  
5 Hồ cá C9 Xã Hương Xuân 0,7 Nuôi trồng thủy sản  
6 Hồ cá Tây Lộc Xã Hương Xuân 0,33 Nuôi trồng thủy sản  

7 
Hồ cá Nông 
Trường 

Xã Hương Xuân 2,03 Nuôi trồng thủy sản  

8 Hồ thôn 11 Xã Hương Xuân 0,19 
Chứa nước ñể cung cấp 
cho tưới tiêu cho sản 
xuất nông nghiệp 

 

9 Hồ thôn 11 Xã Hương Xuân 0,16 
Chứa nước ñể cung cấp 
cho tưới tiêu cho sản 
xuất nông nghiệp 

 

10 Hồ thôn 11 Xã Hương Xuân 0,16 
Chứa nước ñể cung cấp 
cho tưới tiêu cho sản 
xuất nông nghiệp 

 

IX Huyện A Lưới 

1 Hồ A Lá 
Thôn Ta Roi, xã 
A Ngo 

4,4 
Chứa nước ñể cung cấp 
cho tưới tiêu cho sản 
xuất nông nghiệp 

 

2 Hồ Kăm ðôn A Xã A Ngo 0,48 
Chứa nước ñể cung cấp 
cho tưới tiêu cho sản 
xuất nông nghiệp 

 

3 Hồ Kăm ðôn B 
Thôn A Ngo, xã A 
Ngo 

0,392 
Chứa nước ñể cung cấp 
cho tưới tiêu cho sản 
xuất nông nghiệp 

 

4 Hồ Kăm ðôn C Xã A Ngo 0,0051 
Chứa nước ñể cung cấp 
cho tưới tiêu cho sản 
xuất nông nghiệp 

 

5 Hồ Quảng Mai 
Thôn Diên Mai, 
xã A Ngo 

0,8 
Chứa nước ñể cung cấp 
cho tưới tiêu cho sản 
xuất nông nghiệp 

 

6 Hồ Tà Roi 
Thôn Ta Roi, xã 
A Ngo 

0,4 
Chứa nước ñể cung cấp 
cho tưới tiêu cho sản 
xuất nông nghiệp 
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STT Tên hồ, ao Vị trí, ñịa ñiểm 
Diện 
tích 
(ha) 

Hiện trạng, chức năng 
sử dụng 

Ghi 
chú 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

7 Hồ A Nin I 
Thôn Tân Hối, xã 
Hồng Bắc 

0,9 
Chứa nước ñể cung cấp 
cho tưới tiêu cho sản 
xuất nông nghiệp 

 

8 Hồ A Nin II 
Thôn Lê Nin, xã 
Hồng Bắc 

4,2 
Chứa nước ñể cung cấp 
cho tưới tiêu cho sản 
xuất nông nghiệp 

 

9 Hồ A Roong Xã Hồng Thượng 0,045 
Chứa nước ñể cung cấp 
cho tưới tiêu cho sản 
xuất nông nghiệp 

 

10 Hồ Ra Ho 
Tổ dân phố 4, thị 
trấn A Lưới 

0,8 
Chứa nước ñể cung cấp 
cho tưới tiêu cho sản 
xuất nông nghiệp 

 

11 Hồ A Râng 

Thôn: Cân Te, 
Hợp Thượng, Cân 
Tôm, xã Hồng 
Thượng 

7,0 
Chứa nước ñể cung cấp 
cho tưới tiêu cho sản 
xuất nông nghiệp 

 

12 Hồ A Co 
Thôn Cân Sâm, 
Cân Tôm, xã 
Hồng Thượng 

2,0 
Chứa nước ñể cung cấp 
cho tưới tiêu cho sản 
xuất nông nghiệp 

 

13 Hồ Thôn Nghĩa 
Thôn Chi ðu Nghĩa, 
xã Hương Nguyên 

3,6 
Chứa nước ñể cung cấp 
cho tưới tiêu cho sản 
xuất nông nghiệp 

 

14 Hồ Thôn 2 Xã Quảng Nhâm 0,5 
Chứa nước ñể cung cấp 
cho tưới tiêu cho sản 
xuất nông nghiệp 

 

15 Hồ A Tác Xã Quảng Nhâm 1,8 
Chứa nước ñể cung cấp 
cho tưới tiêu cho sản 
xuất nông nghiệp 

 

16 Hồ A Véc Xã Quảng Nhâm 0,4 
Chứa nước ñể cung cấp 
cho tưới tiêu cho sản 
xuất nông nghiệp 

 

17 Hồ Quảng Hợp Xã Sơn Thủy 0,5 
Chứa nước ñể cung cấp 
cho tưới tiêu cho sản 
xuất nông nghiệp 

 

18 Hồ ðiền Sơn Xã Sơn Thủy 0,5 
Chứa nước ñể cung cấp 
cho tưới tiêu cho sản 
xuất nông nghiệp 
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STT Tên hồ, ao Vị trí, ñịa ñiểm 
Diện 
tích 
(ha) 

Hiện trạng, chức năng 
sử dụng 

Ghi 
chú 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

19 Hồ Quảng Sơn 1 Xã Sơn Thủy 0,4 
Chứa nước ñể cung cấp 
cho tưới tiêu cho sản 
xuất nông nghiệp 

 

20 Hồ Quảng Sơn 2 Xã Sơn Thủy 0,2 
Chứa nước ñể cung cấp 
cho tưới tiêu cho sản 
xuất nông nghiệp 

 

21 
Hồ Phú 
Thượng 

Thôn Phú 
Thượng, xã Phú 
Vinh 

0,7 
Chứa nước ñể cung cấp 
cho tưới tiêu cho sản 
xuất nông nghiệp 
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PHỤ LỤC 2:  
DANH MỤC ðẦM, PHÁ KHÔNG ðƯỢC SAN LẤP  

TRÊN ðỊA BÀN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 
(Ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 1202/Qð-UBND ngày 21 tháng 5 năm 2022  

của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế) 
 

STT 
Tên ñầm, 

phá 
Vị trí, ñịa 

ñiểm 

Diện 
tích 
(ha) 

Hiện trạng, chức năng sử 
dụng 

Ghi 
chú 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

1 ðầm Lập An 

Thị trấn 
Lăng Cô, 
huyện Phú 
Lộc 

1.600 
Nuôi trồng thủy sản và các 
dịch vụ ven ñầm, du lịch 

 

2 Hệ ñầm phá Tam Giang - Cầu Hai 

2.1 
Phá Tam 
Giang 

Kéo dài từ cửa 
sông O Lâu ñến 
Cầu Thuận An 
với chiều dài 
25 km 

5.200 

ðiều hòa nước trong mùa 
mưa lũ, cung cấp nước tưới 
cho sản xuất nông nghiệp, 
khu bảo tồn thiên nhiên ñất 
ngập nước, vùng khai thác, 
nuôi trồng thủy sản, ñường 
thủy nội ñịa, du lịch,… 

 

2.2 

ðầm Thủy 
Tú (bao gồm: 
ñầm An 
Truyền, ñầm 
Thanh Lam 
(Sam), ñầm 
Hà Trung và 
ñầm Thủy Tú 

Kéo dài từ 
Cầu Thuận An 
ñến Cồn Trai 
với chiều dài 
33 km 

6.000  

2.3 
ðầm Cầu 
Hai 

Kéo dài từ 
Cồn Trai ñến 
cửa sông Rui 
với chiều dài 
9 km và từ 
cửa sông 
Truồi ñến núi 
Vinh Phong 
gần 13 km 

10.400  
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ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

   
  Số: 1221/Qð-UBND                          

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

 
Thừa Thiên Huế, ngày 24 tháng 5 năm 2022 

 

 

 
QUYẾT ðỊNH 

Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực  
do Hội ñồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành có nội dung 

 liên quan ñến lĩnh vực theo dõi trọng tâm, liên ngành năm 2022 
 
 

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

Căn cứ Nghị ñịnh số 59/2012/Nð-CP ngày 23 tháng 7 năm 2012 của Chính phủ 
về theo dõi tình hình thi hành pháp luật; Nghị ñịnh số 32/2020/Nð-CP ngày 05 tháng 3 
năm 2020 của Chính phủ sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Nghị ñịnh số 59/2012/Nð-CP 
ngày 23 tháng 7 năm 2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật; 

Theo ñề nghị của Giám ñốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 41/TTr-STP ngày 18 
tháng 5 năm 2022. 

 

QUYẾT ðỊNH: 
 

ðiều 1. Công bố kèm theo Quyết ñịnh này Danh mục văn bản quy phạm 
pháp luật còn hiệu lực do Hội ñồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành có nội dung 
liên quan ñến chính sách, pháp luật về hỗ trợ người dân, người lao ñộng, người sử dụng 
lao ñộng, doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trong bối cảnh dịch COVID-19; 
tự chủ ñại học (tự chủ tài chính và tự chủ bộ máy, nhân sự); lập, quản lý hành lang 
bảo vệ nguồn nước, gồm: 35 văn bản (có Danh mục kèm theo).  

ðiều 2. Hiệu lực thi hành 

Quyết ñịnh này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 
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ðiều 3. Tổ chức thực hiện 

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám ñốc các Sở: Tư pháp; Tài chính; 
Lao ñộng, Thương binh và Xã hội; Tài nguyên và Môi trường; Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn; Y tế; Giám ñốc ðại học Huế; Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành có 
liên quan; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Huế chịu trách nhiệm 
thi hành Quyết ñịnh này./. 

 

 KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
    

Nguyễn Thanh  Bình 
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DANH MỤC 
Văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực do HðND, UBND tỉnh ban hành có nội dung liên quan ñến  

chính sách, pháp luật về hỗ trợ người dân, người lao ñộng, người sử dụng lao ñộng, doanh nghiệp, hợp tác xã,  
hộ kinh doanh trong bối cảnh dịch COVID-19; tự chủ ñại học (tự chủ tài chính và tự chủ bộ máy, nhân sự);  

lập, quản lý hành lang bảo vệ nguồn nước 
(Ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 1221/Qð-UBND ngày 24 tháng 5 năm 2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh) 

 

STT 
Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; 

ngày, tháng, năm 

ban hành văn bản 

Tên gọi của văn bản/ 

Trích yếu nội dung của văn bản 

Thời ñiểm 

có hiệu lực 
Ghi chú 

1. Nghị quyết 
01/2022/NQ-HðND 

Ngày 25/01/2022 
Ban hành quy ñịnh một số chính sách hỗ trợ ñầu tư trên 
ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 

05/02/2022  

2. Nghị quyết 
02/2022/NQ-HðND 

Ngày 25/01/2022 

Ban hành 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 

05/02/2022  

3. Nghị quyết 
22/2021/NQ-HðND 

Ngày 26/8/2021 
Quy ñịnh phân cấp quản lý tài sản kết cấu hạ tầng thủy 
lợi thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Thừa Thiên Huế 

05/9/2021  

4. Nghị quyết 
06/2021/NQ-HðND 

Ngày 26/4/2021 

Quy ñịnh một số chế ñộ, chính sách hỗ trợ người lao 
ñộng trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế ñi làm việc ở 
nước ngoài theo hợp ñồng, giai ñoạn 2021 - 2025 

06/5/2021  

5. Nghị quyết 
03/2021/NQ-HðND 

Ngày 26/02/2021 
Quy ñịnh một số chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ 
và vừa tỉnh Thừa Thiên Huế 

08/3/2021  

6. Nghị quyết 
17/2021/NQ-HðND 

Ngày 16/7/2021 

Quy ñịnh một số chế ñộ, chính sách hỗ trợ cho người 
phải áp dụng biện pháp cách ly y tế tập trung theo yêu 
cầu phòng, chống dịch Covid-19 trên ñịa bàn tỉnh Thừa 
Thiên Huế. 

26/7/2021 

ðã trình HðND tỉnh xem 
xét ban hành Nghị quyết 
bãi bỏ theo Tờ trình số 
4155/TTr-UBND ngày 
27/4/2022 của UBND 
tỉnh 
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STT 
Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; 

ngày, tháng, năm 

ban hành văn bản 

Tên gọi của văn bản/ 

Trích yếu nội dung của văn bản 

Thời ñiểm 

có hiệu lực 
Ghi chú 

7. Nghị quyết 
22/2020/NQ-HðND 

Ngày 23/12/2020 

Quy ñịnh một số chính sách hỗ trợ ñổi mới, cải tiến 
công nghệ, chuyển giao công nghệ và phát triển tài 
sản trí tuệ trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, giai ñoạn 
2021 - 2030 

04/01/2021  

8. Nghị quyết 
21/2020/NQ-HðND 

Ngày 23/12/2020 

Quy ñịnh nội dung và mức chi hỗ trợ hệ sinh thái khởi 
nghiệp ñổi mới sáng tạo trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên 
Huế ñến năm 2025 

04/01/2021  

9. Nghị quyết 
17/2020/NQ-HðND 

Ngày 07/12/2020 

Quy ñịnh một số chính sách hỗ trợ phát triển bảo tàng 
ngoài công lập trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế ñến 
năm 2030 

01/01/2021  

10. Nghị quyết 
21/2019/NQ-HðND 

Ngày 10/12/2019 

Quy ñịnh mức hỗ trợ phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi 
nội ñồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước trên ñịa bàn 
tỉnh Thừa Thiên Huế 

20/12/2019  

11. Nghị quyết 
08/2017/NQ-HðND 

Ngày 31/3/2017 

Quy ñịnh mức thu, chế ñộ thu, nộp, quản lý và sử dụng 
phí thẩm ñịnh ñề án xả nước thải vào nguồn nước, công 
trình thủy lợi trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 

10/4/2017  

12. Nghị quyết 
07/2017/NQ-HðND 

Ngày 31/3/2017 

  Quy ñịnh mức thu, chế ñộ thu, nộp, quản lý và sử dụng 
thẩm ñịnh ñề án, khai thác, sử dụng nước mặt, nước 
biển trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 

10/4/2017  

13. Nghị quyết 
06/2017/NQ-HðND 

Ngày 31/3/2017 

  Quy ñịnh mức thu, chế ñộ thu, nộp, quản lý và sử dụng 
phí thẩm ñịnh hồ sơ, ñiều kiện hành nghề khoan nước 
dưới ñất trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 

10/4/2017  

14. Nghị quyết 
05/2017/NQ-HðND 

Ngày 31/3/2017 

  Quy ñịnh mức thu, chế ñộ thu, nộp, quản lý và sử dụng 
phí thẩm ñịnh ñề án, báo cáo thăm dò ñánh giá trữ 
lượng, khai thác, sử dụng nước dưới ñất trên ñịa bàn 
tỉnh Thừa Thiên Huế 

10/4/2017  
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STT 
Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; 

ngày, tháng, năm 

ban hành văn bản 

Tên gọi của văn bản/ 

Trích yếu nội dung của văn bản 

Thời ñiểm 

có hiệu lực 
Ghi chú 

15. Nghị quyết 
05/2014/NQ-HðND 

Ngày 18/07/2014 

Quy ñịnh mức thu, chế ñộ thu, nộp, quản lý và sử 
dụng phí bảo vệ môi trường ñối với nước thải sinh 
hoạt trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 

01/8/2014  

16. Quyết ñịnh 
16/2022/Qð-UBND 

Ngày 23/3/2022 

Sửa ñổi, bổ sung Phụ lục 2 ban hành kèm theo Quyết 
ñịnh số 94/2017/QðUBND ngày 15 tháng 11 năm 
2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy ñịnh giá tối ña 
dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt sử 
dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên ñịa bàn tỉnh 
Thừa Thiên Huế 

04/4/2022  

17. Quyết ñịnh 
02/2022/Qð-UBND 

Ngày 10/01/2022 

Ban hành Quy ñịnh về quản lý hoạt ñộng, bảo trì công 
trình ñường thủy nội ñịa và vùng nước trên ñịa bàn tỉnh 
Thừa Thiên Huế 

20/01/2022  

18. Quyết ñịnh 
56/2021/Qð-UBND 

Ngày 23/9/2021 
Ban hành Quy chế phối hợp hỗ trợ pháp lý cho doanh 
nghiệp nhỏ và vừa trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 

05/10/2021  

19. Quyết ñịnh 
28/2021/Qð-UBND 

Ngày 06/5/2021 
Quy ñịnh hành lang bảo vệ ñối với các tuyến ñê  
cấp IV, cấp V trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 

01/7/2021  

20. Quyết ñịnh 
09/2021/Qð-UBND 

Ngày 02/3/2021 

Ban hành quy ñịnh về bảo vệ môi trường trong hoạt 
ñộng kinh doanh, vận chuyển, sơ chế, tái chế, xử lý 
phế liệu trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 

12/3/2021  

21. Quyết ñịnh 
07/2021/Qð-UBND 

Ngày 24/02/2021 

Ban hành quy ñịnh nội dung và mức chi hỗ trợ hệ sinh 
thái khởi nghiệp ñổi mới sáng tạo trên ñịa bàn tỉnh 
Thừa Thiên Huế ñến năm 2025 

08/3/2021  

22. Quyết ñịnh 
17/2020/Qð-UBND 

Ngày 01/4/2020 

Quy ñịnh ñịnh mức, ñiều kiện hỗ trợ lãi suất vay vốn 
ban ñầu và triển khai thực hiện một số chính sách hỗ 
trợ ñối với doanh nghiệp thành lập mới trên ñịa bàn 
tỉnh Thừa Thiên Huế 

15/4/2020  
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23. Quyết ñịnh 
11/2020/Qð-UBND 

Ngày 06/3/2020 

Quy ñịnh thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển thủy lợi 
nhỏ, thủy lợi nội ñồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước 
trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 

20/3/2020  

24. Quyết ñịnh 
51/2018/Qð-UBND 

Ngày 14/9/2018 

Bãi bỏ ðiều 35 của Quy ñịnh quản lý, khai thác, sử 
dụng tài nguyên nước và xả nước thải vào nguồn nước 
trên ñịa bàn tỉnh ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 
71/2014/Qð-UBND ngày 26/11/2014 của UBND tỉnh 

25/9/2018  

25. Quyết ñịnh 
50/2018/Qð-UBND 

Ngày 14/9/2018 
Ban hành Quy ñịnh phạm vi vùng phụ cận công trình 
thủy lợi khác trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 

25/9/2018  

26. Quyết ñịnh 
69/2017/Qð-UBND 

Ngày 25/8/2017 

Ban hành "Quy ñịnh về việc xây dựng và vận hành hồ 
chỉ thị sinh học môi trường trong quản lý nước thải 
công nghiệp trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế". 

10/9/2017  

27. Quyết ñịnh 
58/2017/Qð-UBND 

Ngày 10/8/2017 

  Sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Quy ñịnh quản lý, 
khai thác, sử dụng tài nguyên nước và xả nước thải vào 
nguồn nước trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành 
kèm theo Quyết ñịnh số 71/2014/Qð-UBND ngày 26 
tháng 11 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh. 

15/8/2017  

28. Quyết ñịnh 
51/2017/Qð-UBND 

Ngày 06/7/2017 
Ban hành Quy ñịnh quản lý hoạt ñộng thoát nước và 
xử lý nước thải trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 

20/7/2017  

29. Quyết ñịnh 
39/2017/Qð-UBND 

Ngày 25/5/2017 

   Về việc quy ñịnh mức thu, chế ñộ thu, nộp, quản lý và 
sử dụng phí thẩm ñịnh ñề án xả nước thải vào nguồn 
nước, công trình thủy lợi trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên 
Huế. 

05/6/2017  

30. Quyết ñịnh 
36/2017/Qð-UBND 

Ngày 25/5/2017 

   Về việc quy ñịnh mức thu, chế ñộ thu, nộp, quản lý và 
sử dụng phí thẩm ñịnh ñề án, báo cáo thăm dò, ñánh giá 
trữ lượng, khai thác, sử dụng nước dưới ñất trên ñịa bàn 
tỉnh Thừa Thiên Huế. 

05/6/2017  
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31. Quyết ñịnh 
35/2017/Qð-UBND 

Ngày 25/5/2017 

Về việc quy ñịnh mức thu, chế ñộ thu, nộp, quản lý và 
sử dụng phí phí thẩm ñịnh hồ sơ, ñiều kiện hành nghề 
khoan nước dưới ñất trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 

05/6/2017  

32. Quyết ñịnh 
34/2017/Qð-UBND 

Ngày 25/5/2017 

  Về việc quy ñịnh mức thu, chế ñộ thu, nộp, quản lý và 
sử dụng phí thẩm ñịnh ñề án khai thác, sử dụng mặt 
nước, nước biển trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 

05/6/2017  

33. Chỉ thị 
35/2015/CT-UBND 

Ngày 26/8/2015 
  Về việc tăng cường công tác quản lý tài nguyên nước 
trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 

05/9/2015  

34. Quyết ñịnh 
71/2014/Qð-UBND 

Ngày 26/11/2014 

Ban hành Quy ñịnh quản lý, khai thác, sử dụng tài 
nguyên nước và xả nước thải vào nguồn nước trên ñịa 
bàn tỉnh. 

06/12/2014  

35. Quyết ñịnh 
51/2014/Qð-UBND 

Ngày 17/8/2014 

Về việc quy ñịnh mức thu, chế ñộ thu, nộp, quản lý và 
sử dụng phí bảo vệ môi trường ñối với nước thải sinh 
hoạt trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 

27/8/2014 

 
 

Tổng cộng: 35 văn bản 

 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VĂN PHÒNG UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ XUẤT BẢN 
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ðiện thoại liên hệ: 0234.3834537; Fax: 0234.3834537 
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