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VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT 

HỘI ðỒNG NHÂN DÂN TỈNH 
 
 
 

HỘI ðỒNG NHÂN DÂN 
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

 

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

 
Số: 04/2022/NQ-HðND Thừa Thiên Huế, ngày 03 tháng 6 năm 2022 

 

NGHỊ QUYẾT 
Về việc quy ñịnh mức thu, chế ñộ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm ñịnh  
hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng ñất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản 

gắn liền với ñất trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 
 

HỘI ðỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 
KHÓA VII, KỲ HỌP CHUYÊN ðỀ LẦN THỨ 5    

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

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

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

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

Căn cứ Luật Phí và lệ phí ngày 25 tháng 11 năm 2015; 

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

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

Căn cứ Nghị ñịnh số 120/2016/Nð-CP ngày 23 tháng 8 năm 2016 của Chính phủ 
quy ñịnh chi tiết và hướng dẫn thi hành một số ñiều của Luật Phí và lệ phí; 

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

Căn cứ 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; 

Căn cứ Thông tư số 14/2017/TT-BTNMT ngày 20 tháng 7 năm 2017 của Bộ 
Tài nguyên và Môi trường quy ñịnh về ñịnh mức kinh tế - kỹ thuật ño ñạc lập bản ñồ 
ñịa chính, ñăng ký ñất ñai, tài sản gắn liền với ñất, lập hồ sơ ñịa chính, cấp Giấy 
chứng nhận quyền sử dụng ñất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với ñất;  
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Căn cứ Thông tư số 85/2019/TT-BTC ngày 29 tháng 11 năm 2019  của Bộ Tài chính 
hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết ñịnh của Hội ñồng nhân dân tỉnh, 
thành phố trực thuộc Trung ương; 

Căn cứ Thông tư số 106/2021/TT-BTC ngày 26 tháng 11 năm 2021 của Bộ Tài chính 
sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Thông tư số 85/2019/TT-BTC ngày 29 tháng 11 
năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền 
quyết ñịnh của Hội ñồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; 

Xét Tờ trình số 3289/TTr-UBND ngày 06 tháng 4 năm 2021 của Ủy ban nhân 
dân tỉnh về việc ñề nghị ban hành Nghị quyết quy ñịnh mức thu, chế ñộ thu, nộp, 
quản lý và sử dụng phí thẩm ñịnh hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng ñất, 
quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với ñất trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế; 
Báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế - ngân sách và ý kiến thảo luận của ñại biểu 
Hội ñồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp. 

QUYẾT NGHỊ: 

ðiều 1. Quy ñịnh mức thu, chế ñộ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm ñịnh 
hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng ñất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền 
với ñất trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế như sau: 

 1. ðối tượng nộp, miễn nộp phí 

 a) ðối tượng nộp phí 

 - Các tổ chức, hộ gia ñình, cá nhân ñang sử dụng ñất thực hiện thủ tục ñăng ký, 
cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng ñất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với 
ñất trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 

 - Các tổ chức ñăng ký cấp quyền sử dụng ñất; ñăng ký, cấp giấy chứng nhận 
quyền sử dụng ñất trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 

 - Các tổ chức, hộ gia ñình, cá nhân thực hiện thủ tục ñăng ký biến ñộng quyền 
sử dụng ñất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với ñất ñối với trường hợp ñược 
cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng ñất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với 
ñất trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 

b) ðối tượng miễn nộp phí 

- Hộ nghèo, người cao tuổi (từ ñủ 60 tuổi trở lên), người khuyết tật, người có công 
với cách mạng, ñồng bào dân tộc thiểu số ở các xã, thôn có ñiều kiện kinh tế - xã hội 
ñặc biệt khó khăn khi thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng ñất, 
quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với ñất lần ñầu. 

- Trường hợp bồi thường về ñất, ñược giao ñất tái ñịnh cư khi Nhà nước thu hồi 
ñất thực hiện thủ tục ñăng ký, cấp Giấy chứng nhận lần ñầu. 

- Trường hợp người sử dụng ñất hiến ñất ñể làm ñường giao thông hoặc ñầu tư 
công trình công cộng khác theo chủ trương của Nhà nước. 
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- Chỉnh lý sai sót thông tin trên hồ sơ, Giấy chứng nhận do lỗi của cơ quan 
Nhà nước; chỉnh lý thông tin trên Giấy chứng nhận khi thay ñổi thông tin ñơn vị 
hành chính, chia tách hoặc sáp nhập ñịa giới hành chính. 

2. Mức thu phí 
a) Phí thẩm ñịnh hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng ñất, quyền sở hữu 

nhà ở và tài sản gắn liền với ñất lần ñầu riêng lẻ 

STT Nội dung Hộ gia ñình, cá nhân Tổ chức 

I 
Hộ gia ñình, cá nhân nộp hồ sơ tại ñịa bàn xã, phường, thị trấn; tổ chức 
nộp hồ sơ tại cấp tỉnh 

 ðất  680.000 850.000 
 Tài sản 690.000 910.000 
 ðất + tài sản 910.000 1.230.000 

II Nộp hồ sợ tại ñịa bàn cấp huyện 
 ðất  660.000  
 Tài sản 680.000  
 ðất + tài sản 870.000  

b) Phí thẩm ñịnh hồ sơ cấp ñổi, cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng ñất, 
quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với ñất riêng lẻ 

STT Nội dung 
 

Hộ gia ñình, cá nhân 
 

 
Tổ chức 

 
 ðất  290.000 410.000 
 Tài sản 270.000 390.000 
 ðất + tài sản 370.000 530.000 

c) Phí thẩm ñịnh hồ sơ ñăng ký biến ñộng quyền sử dụng ñất, quyền sở hữu 
nhà ở và tài sản gắn liền với ñất 

STT Nội dung Hộ gia ñình, cá nhân Tổ chức 

I 
Hộ gia ñình, cá nhân nộp hồ sơ tại ñịa bàn xã, phường, thị trấn; tổ chức 
nộp hồ sơ tại cấp tỉnh 

1 Trường hợp ñăng ký biến ñộng thực hiện cấp ñổi Giấy chứng nhận 
 ðất  420.000 750.000 
 Tài sản 490.000 730.000 
 ðất + tài sản 620.000 960.000 
2 Trường hợp ñăng ký biến ñộng không thực hiện cấp ñổi Giấy chứng nhận 
a) Chuyển nhượng quyền sử dụng ñất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với ñất; 

chuyển quyền sử dụng ñất, tài sản gắn liền với ñất theo kết quả giải quyết 
tranh chấp ñất ñai, theo quyết ñịnh giải quyết khiếu nại tố cáo về ñất ñai, 
theo bản án quyết ñịnh của tòa án quyết ñịnh của cơ quan thi hành án 

 ðất  290.000 640.000 
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STT Nội dung Hộ gia ñình, cá nhân Tổ chức 

 Tài sản 350.000 640.000 
 ðất + tài sản 430.000 820.000 

b) Thừa kế, tặng cho quyền sử dụng ñất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với ñất 
 ðất  290.000  
 Tài sản 350.000  
 ðất + tài sản 430.000  

c) Chuyển quyền sử dụng ñất, tài sản gắn liền với ñất theo thỏa thuận xử lý nợ 
thế chấp 

 ðất  290.000 640.000 
 Tài sản 350.000 640.000 
 ðất + tài sản 430.000 820.000 

d) Người sử dụng ñất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với ñất ñổi tên, nhân thân 
hoặc ñịa chỉ 

 ðất  260.000 620.000 
 Tài sản 320.000 610.000 
 ðất + tài sản 390.000 790.000 

ñ) Chuyển mục ñích sử dụng toàn bộ thửa ñất hoặc một phần thửa ñất 
 ðất 290.000 640.000 

e) 
Thay ñổi thông tin về tài sản gắn liền với ñất ghi trên Giấy chứng nhận hoặc 
ñã thể hiện trong cơ sở dữ liệu 

 Tài sản 360.000 640.000 
g) Chỉnh lý sai sót, nhầm lẫn về nội dung thông tin trong hồ sơ ñịa chính và 

trên giấy chứng nhận do lỗi của người sử dụng ñất 
 ðất  260.000 620.000 
 Tài sản 320.000 610.000 
 ðất + tài sản 390.000 790.000 

h) Trường hợp chuyển ñổi công ty; chia, tách, hợp nhất, sáp nhập doanh nghiệp 
 ðất   640.000 
 Tài sản  640.000 
 ðất + tài sản  820.000 

i) Góp vốn bằng quyền sử dụng ñất, tài sản gắn liền với ñất 
 ðất   640.000 
 Tài sản  640.000 
 ðất + tài sản  820.000 

k) Xóa ñăng ký góp vốn bằng quyền sử dụng ñất, tài sản gắn liền với ñất 
 ðất   420.000 
 Tài sản  420.000 

 ðất + tài sản  540.000 

II Nộp hồ sơ tại ñịa bàn cấp huyện 
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STT Nội dung Hộ gia ñình, cá nhân Tổ chức 

1 Trường hợp ñăng ký biến ñộng thực hiện cấp ñổi Giấy chứng nhận 
 ðất  410.000  
 Tài sản 470.000  
 ðất + tài sản 610.000  
2 Trường hợp ñăng ký biến ñộng không thực hiện cấp ñổi Giấy chứng nhận 
a) Chuyển nhượng quyền sử dụng ñất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với ñất; 

chuyển quyền sử dụng ñất, tài sản gắn liền với ñất theo kết quả giải quyết 
tranh chấp ñất ñai, theo quyết ñịnh giải quyết khiếu nại tố cáo về ñất ñai, 
theo bản án quyết ñịnh của tòa án quyết ñịnh của cơ quan thi hành án 

 ðất  280.000  
 Tài sản 340.000  
 ðất + tài sản 420.000  

b) Thừa kế, tặng cho quyền sử dụng ñất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với ñất 
 ðất  280.000  
 Tài sản 340.000  
 ðất + tài sản 420.000  

c) Chuyển quyền sử dụng ñất, tài sản gắn liền với ñất theo thỏa thuận xử lý nợ 
thế chấp 

 ðất  280.000  
 Tài sản 340.000  
 ðất + tài sản 430.000  

d) Người sử dụng ñất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với ñất ñổi tên, nhân thân 
hoặc ñịa chỉ 

 ðất  250.000  
 Tài sản 310.000  
 ðất + tài sản 380.000  

ñ) Chuyển mục ñích sử dụng toàn bộ thửa ñất hoặc một phần thửa ñất 
 ðất 280.000  

e) 
Thay ñổi thông tin về tài sản gắn liền với ñất ghi trên Giấy chứng nhận hoặc 
ñã thể hiện trong cơ sở dữ liệu 

 Tài sản 350.000  
g) ðính chính sai sót, nhầm lẫn về nội dung thông tin trong hồ sơ ñịa chính và 

trên Giấy chứng nhận 
 ðất  250.000  
 Tài sản 310.000  
 ðất + tài sản 380.000  

d) Phí thẩm ñịnh ñăng ký cấp quyền sử dụng ñất ñối với tổ chức ñược giao ñất, 
cho thuê ñất 

- ðất sản xuất kinh doanh: 1.600.000 ñồng 
- ðất sử dụng vào mục ñích khác: 1.200.000 ñồng. 
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3. Cơ quan thu phí 
a) Văn phòng ðăng ký ñất ñai tỉnh, Chi nhánh Văn phòng ðăng ký ñất ñai thu 

phí thẩm ñịnh hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng ñất, quyền sở hữu nhà ở và 
tài sản gắn liền với ñất; ñăng ký biến ñộng quyền sử dụng ñất, tài sản gắn liền với ñất. 

b) Chi cục Quản lý ðất ñai thu phí thẩm ñịnh ñăng ký cấp quyền sử dụng ñất 
ñối với tổ chức ñược giao ñất, cho thuê ñất. 

4. Chế ñộ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí 
a) Việc kê khai, nộp, quản lý và sử dụng phí thực hiện theo quy ñịnh tại Nghị ñịnh 

số 120/2016/Nð-CP ngày 23 tháng 8 năm 2016 của Chính phủ quy ñịnh chi tiết và 
hướng dẫn thi hành một số ñiều của Luật Phí và lệ phí, Thông tư số 85/2019/TT-BTC 
ngày 29 tháng 11 năm 2019 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm 
quyền quyết ñịnh của Hội ñồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, 
Thông tư số 106/2021/TT-BTC ngày 26 tháng 11 năm 2021 của Bộ Tài chính sửa ñổi, 
bổ sung một số ñiều của Thông tư số 85/2019/TT-BTC ngày 29 tháng 11 năm 2019 
của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết ñịnh 
của Hội ñồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. 

b) Cơ quan thu phí ñược ñể lại 90% ñể chi trả cho các hoạt ñộng thu phí, 10% 
nộp vào ngân sách nhà nước theo quy ñịnh. 

ðiều 2. ðiều khoản thi hành 
Nghị quyết này thay thế Nghị quyết số 09/2017/NQ-HðND, ngày 31 tháng 3 

năm 2017 của Hội ñồng nhân dân tỉnh quy ñịnh mức thu, chế ñộ thu, nộp, quản lý và 
sử dụng phí thẩm ñịnh hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng ñất, quyền sở hữu 
nhà ở và tài sản gắn liền với ñất trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế và Nghị quyết số 
04/2020/NQ-HðND, ngày 08 tháng 5 năm 2020 của Hội ñồng nhân dân tỉnh về sửa 
ñổi, bổ một số ñiều tại Nghị quyết số 09/2017/NQ-HðND ngày 31 tháng 3 năm 2017 
của Hội ñồng nhân dân tỉnh quy ñịnh mức thu, chế ñộ thu, nộp, quản lý và sử dụng 
phí thẩm ñịnh hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng ñất, quyền sở hữu nhà ở và 
tài sản gắn liền với ñất trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 

ðiều 3. Tổ chức thực hiện 
1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết này. 
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 trong phạm vi, nhiệm vụ, quyền hạn giám sát 
việc triển khai thực hiện Nghị quyết theo quy ñịnh pháp luật. 

Nghị quyết này ñã ñược Hội ñồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế khóa VIII, 
Kỳ họp chuyên ñề lần thứ 5 thông qua ngày 03 tháng 6 năm 2022 và có hiệu lực từ 
ngày 13 tháng 6 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: 05/2022/NQ-HðND       Thừa Thiên Huế, ngày 03 tháng 6 năm 2022 

 
NGHỊ QUYẾT 

Quy ñịnh mức thu các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt ñộng 
giáo dục ngoài học phí ñáp ứng nhu cầu người học của cơ sở giáo dục 

công lập trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 
 

HỘI ðỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 
KHÓA VIII, KỲ HỌP CHUYÊN ðỀ LẦN THỨ 5 

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

Tổ chức chính quyền ñịa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;  
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;  
Căn cứ Luật Sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Luật Ban hành văn bản quy phạm 

pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020;  
Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2019; 
Căn cứ Luật Giá ngày 20 tháng 6 năm 2012; 
Căn cứ Nghị ñịnh số 105/2020/Nð-CP ngày 08 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ 

quy ñịnh chính sách phát triển giáo dục mầm non; 
Căn cứ Nghị ñịnh 24/2021/Nð-CP ngày 23 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ 

quy ñịnh việc quản lý trong cơ sở giáo dục mầm non và cơ sở giáo dục phổ thông 
công lập; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 81/2021/Nð-CP ngày 27 tháng 8 năm 2021 của Chính phủ 
quy ñịnh về cơ chế thu, quản lý học phí ñối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục 
quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập; 

Xét Tờ trình số 4144/TTr-UBND ngày 27 tháng 4 năm 2022 của Ủy ban nhân 
dân tỉnh về việc ñề nghị ban hành Nghị quyết Quy ñịnh mức thu các khoản thu dịch vụ 
phục vụ, hỗ trợ hoạt ñộng giáo dục ngoài học phí ñáp ứng nhu cầu người học của 
cơ sở giáo dục công lập trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế; Báo cáo thẩm tra của 
Ban văn hóa - xã hội và ý kiến thảo luận của ñại biểu Hội ñồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp. 

QUYẾT NGHỊ: 

ðiều 1. Quy ñịnh mức thu các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt ñộng 
giáo dục ngoài học phí ñáp ứng nhu cầu người học của cơ sở giáo dục công lập 
trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 

1. Phạm vi ñiều chỉnh 
Nghị quyết này quy ñịnh mức thu các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt 

ñộng giáo dục ngoài học phí ñáp ứng nhu cầu người học của cơ sở giáo dục công lập 
trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 
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2. ðối tượng áp dụng 
a) Các cơ sở giáo dục mầm non, trường tiểu học, trường trung học cơ sở, trường 

trung học phổ thông, trường phổ thông có nhiều cấp học, Trung tâm Giáo dục nghề 
nghiệp - Giáo dục thường xuyên công lập (sau ñây gọi là cơ sở giáo dục công lập).  

b) Người học trong cơ sở giáo dục công lập quy ñịnh tại ñiểm a khoản 2 ðiều 
này và các tổ chức, cá nhân có liên quan.  

3. Nguyên tắc thực hiện 
Các cơ sở giáo dục thực hiện thu ñúng; thu vừa ñủ chi; chi ñúng mục ñích, tiết kiệm, 

hiệu quả. Trước khi thu phải có dự toán chi tiết thu, chi từng khoản; chỉ ñược thu 
sau khi ñã thỏa thuận với cha mẹ học sinh. Mức thu không vượt quá mức thu tối ña 
quy ñịnh tại Nghị quyết này. 

4. Mức thu  
a) Quy ñịnh mức thu giá dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt ñộng giáo dục ngoài học 

phí ñáp ứng nhu cầu người học của cơ sở giáo dục công lập (chi tiết tại Phụ lục 01 
ñính kèm). 

b) Các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt ñộng giáo dục theo thỏa thuận với 
cha mẹ học sinh (chi tiết tại Phụ lục 02 ñính kèm). 

ðiều 2. Tổ chức thực hiện 

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức 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 trong phạm vi, nhiệm vụ, quyền hạn giám sát 
việc triển khai thực hiện Nghị quyết theo quy ñịnh pháp luật.  

Nghị quyết này ñã ñược Hội ñồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế khóa VIII, 
Kỳ họp chuyên ñề lần thứ 5 thông qua ngày 03 tháng 6 năm 2022, có hiệu lực kể từ
ngày 13 tháng 6 năm 2022./. 

 

 

 

CHỦ TỊCH 
 

Lê Trường Lưu 
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Phụ lục 01  

Quy ñịnh mức thu giá dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt ñộng giáo dục  
ngoài học phí ñáp ứng nhu cầu người học của cơ sở giáo dục công lập 

trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế  
 (Kèm theo Nghị quyết số 05/2022/NQ-HðND ngày 03 tháng 6 năm 2022  

của Hội ñồng nhân dân tỉnh) 
 

STT Nội dung dịch vụ ðơn vị tính 
Mức thu 

tối ña (ñồng) 

1 Dịch vụ bán trú      

a 

Tiền ăn bán trú (bao gồm tiền ăn trưa, 
ăn nhẹ (hoặc thức uống) bổ sung dinh 
dưỡng cho trẻ, học sinh vào buổi chiều 
và tiền chất ñốt)  

ñồng /trẻ, học 
sinh/ngày 

Từ 16.000  
ñến 30.000  

 

b 

Dịch vụ nấu ăn và chăm sóc trẻ, học 
sinh (Bao gồm: tiền thuê khoán nấu ăn; 
chi bồi dưỡng chăm sóc trẻ, học sinh 
buổi trưa, quản lý, người phục vụ ăn 
uống; chi phí ñiện, nước, vệ sinh bán 
trú) 

    

  - Cơ sở giáo dục Mầm non ñồng/trẻ/tháng 250.000 

  - Cơ sở giáo dục Tiểu học 
ñồng/học 
sinh/tháng 

180.000 

c 

Mua sắm vật dụng dùng chung và ñồ 
dùng cá nhân cho trẻ, học sinh bán trú 
(xà phòng rửa tay, kem ñánh răng, bàn 
chải, khăn mặt, giường, chiếu, chăn, gối, 
mùng/màn, tô, chén, dĩa, ñũa muỗng và 
các vật dụng cần thiết khác) 

  
 

  
- ðối với trẻ, học sinh mới tuyển sinh 
hoặc trang bị lần ñầu 

ñồng/ trẻ, học 
sinh/năm học 

300.000 

  - Trang bị hàng năm 
ñồng/ trẻ, học 
sinh/năm học 

150.000 

2 Hỗ trợ tiền nước uống    
 

  
- ðối với các trường chưa ñược ñầu tư 
hệ thống lọc nước tinh khiết 

ñồng /trẻ, học 
sinh/tháng 

10.000 

  
- ðối với các trường ñã ñược ñầu tư hệ 
thống lọc nước tinh khiết 

ñồng /trẻ, học 
sinh/tháng 

3.000 
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STT Nội dung dịch vụ ðơn vị tính 
Mức thu 

tối ña (ñồng) 

3 
Hỗ trợ làm vệ sinh trường học, khu vệ 
sinh  

ñồng/trẻ, học 
sinh/tháng 

10.000 

4 Dịch vụ giáo dục ngoài giờ chính khóa    
 

a 

Chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ 
vào các ngày nghỉ, kỳ nghỉ hè (ñã bao 
gồm: tiền thuê khoán nấu ăn; chi bồi 
dưỡng chăm sóc trẻ buổi trưa, quản lý, 
người phục vụ ăn uống; chi phí ñiện, 
nước, vệ sinh; không bao gồm tiền ăn 
bán trú của trẻ) 

ñồng/trẻ/ngày 45.000 

b 

Dạy học môn văn hoá tăng cường, phát 
triển năng lực theo môn học ñối với cấp 
trung học; kỹ năng sống; các môn học 
năng khiếu theo nhu cầu người học 
(bóng ñá, cầu lông, bóng bàn, bóng 
chuyền, bóng rổ, ñá cầu, bơi lội, võ 
thuật, âm nhạc, mỹ thuật, múa, thể dục 
nhịp ñiệu, các môn ñiền kinh) ở các cấp, 
bậc học; làm quen tiếng Anh ñối với trẻ 
mẫu giáo  

  
 

 - Mầm non  ñồng/trẻ/giờ 7.000 

  - Phổ thông 
ñồng/học sinh/ 
tiết 

6.000 

5 Giấy kiểm tra, photo ñề kiểm tra ñịnh kỳ   
 

 a Cấp học tiểu học 
ñồng/học sinh/ 
năm học 

30.000 

 b 
Cấp học trung học cơ sở, trung học phổ 
thông 

ñồng/học sinh/ 
năm học 

55.000 

Chú thích: Học sinh mỗi lớp học ở Mục 4 của Phụ lục 01 có không quá số lượng 
ñược quy ñịnh tại ðiều lệ trường học ở các cấp, bậc học. 
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Phụ lục 02 

Các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt ñộng giáo dục  
theo thỏa thuận với cha mẹ học sinh 

 (Kèm theo Nghị quyết số 05/2022/NQ-HðND ngày 03 tháng 6 năm 2022  
của Hội ñồng nhân dân tỉnh) 

 

STT Nội dung dịch vụ Ghi chú 

1 
Áo quần ñồng phục, áo quần thể thao, áo 
ðoàn thanh niên 

 

2 
Bảng tên, logo của trường, sổ liên lạc, học bạ 
giấy, ghế ngồi chào cờ và các hoạt ñộng 
ngoài lớp học 

 

3 
Nhu cầu mua, chi phí lắp ñiều hòa, công tơ 
ñiện và tiền ñiện sử dụng ñiều hòa trong các 
lớp học 

Lắp công tơ ñiện riêng, 
thu theo thực tế sử dụng 
ñiện và chi phí lắp ñiều 
hòa 

4 
Phôi liệu ñể thi môn Giáo dục nghề cấp trung 
học cơ sở và cấp trung học phổ thông  

5 
Hoạt ñộng ngoại khóa, hoạt ñộng trải nghiệm 
và hoạt ñộng trải nghiệm, hướng nghiệp 

Căn cứ từng hoạt ñộng 
ñể thỏa thuận mức thu 

6 
Dịch vụ ñưa ñón trẻ, học sinh từ nơi ở ñến 
trường và ngược lại   
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HỘI ðỒNG NHÂN DÂN 
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

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

Số: 06/2022/NQ-HðND Thừa Thiên Huế, ngày 03 tháng 6 năm 2022 

 
NGHỊ QUYẾT 

Bãi bỏ Nghị quyết số 17/2021/NQ-HðND ngày 16 tháng 7 năm 2021  
của Hội ñồng nhân dân tỉnh 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 

 
 

HỘI ðỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 
KHÓA VIII, KỲ HỌP CHUYÊN ðỀ LẦN THỨ 5 

 

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

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

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; 
Căn cứ Luật Sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Luật Ban hành văn bản quy phạm 

pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020;  
Căn cứ Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm ngày 21 tháng 11 năm 2007; 
Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015; 
Căn cứ Nghị ñịnh số 101/2010/Nð-CP ngày 30 tháng 9 năm 2010 của Chính phủ 

về quy ñịnh chi tiết thi hành một số ñiều của Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm 
về áp dụng biện pháp cách ly y tế, cưỡng chế cách ly y tế và chống dịch ñặc thù trong 
thời gian có dịch; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 163/2016/Nð-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ 
quy ñịnh chi tiết và hướng dẫn thi thành một số ñiều của Luật Ngân sách nhà nước; 

Xét Tờ trình số 4155/TTr-UBND ngày 27 tháng 4 năm 2022 của Ủy ban 
nhân dân tỉnh về ñề nghị bãi bỏ Nghị quyết số 17/2021/NQ-HðND ngày 16 tháng 7 
năm 2021 của Hội ñồng nhân dân tỉnh 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; Báo cáo thẩm tra của Ban văn hóa  - xã hội 
và ý kiến thảo luận của các ñại biểu Hội ñồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp. 

QUYẾT NGHỊ: 

ðiều 1. Bãi bỏ Nghị quyết số 17/2021/NQ-HðND ngày 16 tháng 7 năm 2021 
của Hội ñồng nhân dân tỉnh 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. 
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ðiều 2. Tổ chức thực hiện 

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức 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 trong phạm vi, nhiệm vụ, quyền hạn giám sát 
việc triển khai thực hiện Nghị quyết theo quy ñịnh pháp luật.  

Nghị quyết này ñã ñược Hội ñồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế khóa VIII, 
Kỳ họp chuyên ñề lần thứ 5 thông qua ngày 03 tháng 6 năm 2022, có hiệu lực thi hành 
kể từ ngày 13 tháng 6 năm 2022./. 

 
 CHỦ TỊCH 

 
 

Lê Trường Lưu 
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HỘI ðỒNG NHÂN DÂN 
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

 
Số: 07/2022/NQ-HðND 

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

 

 
Thừa Thiên Huế, ngày 03 tháng 6 năm 2022 

 

 

NGHỊ QUYẾT 
Quy ñịnh về mức thu, nộp lệ phí ñăng ký cư trú  

trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 
 

HỘI ðỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 
KHÓA VIII, KỲ HỌP CHUYÊN ðỀ LẦN THỨ 5 

 

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

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

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

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

Căn cứ Luật Phí và lệ phí ngày 25 tháng 11 năm 2015;  

Căn cứ Luật Cư trú ngày 13 tháng 11 năm 2020;  

Căn cứ Nghị ñịnh số 120/2016/Nð-CP ngày 23 tháng 8 năm 2016 của Chính phủ 
quy ñịnh chi tiết và hướng dẫn thi hành một số ñiều của Luật Phí và lệ phí;  

Căn cứ Nghị ñịnh số 62/2021/Nð-CP ngày 29 tháng 6 năm 2021 của Chính phủ 
quy ñịnh chi tiết một số ñiều của Luật Cư trú;  

Căn cứ Thông tư số 106/2021/TT-BTC ngày 26 tháng 11 năm 2021 sửa ñổi, bổ 
sung một số ñiều của Thông tư số 85/2019/TT-BTC ngày 29 tháng 11 năm 2019 của 
Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết ñịnh của 
Hội ñồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;  

Xét Tờ trình số 5334/TTr-UBND ngày 27 tháng 5 năm 2022 của Ủy ban nhân 
dân tỉnh về việc ñề nghị ban hành Nghị quyết quy ñịnh mức thu, nộp lệ phí ñăng ký 
cư trú trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế; Báo cáo thẩm tra của Ban pháp chế; ý kiến 
thảo luận của ñại biểu Hội ñồng nhân dân tại kỳ họp.  

QUYẾT NGHỊ: 

ðiều 1. Quy ñịnh mức thu, nộp lệ phí ñăng ký cư trú trên ñịa bàn tỉnh 
Thừa Thiên Huế, như sau: 

1. Phạm vi ñiều chỉnh: Nghị quyết này quy ñịnh mức thu, nộp lệ phí ñăng ký 
cư trú trên ñịa bàn tỉnh. 
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2. ðối tượng áp dụng: 

a) ðối tượng nộp lệ phí: Người ñăng ký cư trú với cơ quan ñăng ký cư trú trên 
ñịa bàn tỉnh theo quy ñịnh của pháp luật về cư trú.  

b) Tổ chức thu lệ phí: Cơ quan ñăng ký cư trú trên ñịa bàn tỉnh theo quy ñịnh 
của pháp luật về cư trú.  

c) Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan ñến việc thu, nộp, quản lý lệ phí 
ñăng ký cư trú trên ñịa bàn tỉnh.  

3. ðối tượng miễn nộp lệ phí: 

a) Bố, mẹ, vợ (hoặc chồng), con dưới 18 tuổi của liệt sỹ; thương binh, người 
hưởng chính sách như thương binh; con dưới 18 tuổi của thương binh và người 
hưởng chính sách như thương binh; bệnh binh; mẹ Việt Nam anh hùng, người cao 
tuổi, người khuyết tật, người có công với cách mạng; công dân thường trú tại các xã 
biên giới thuộc huyện A Lưới; công dân các dân tộc thiểu số ở các xã có ñiều kiện 
kinh tế - xã hội ñặc biệt khó khăn; công dân thuộc hộ nghèo theo quy ñịnh của pháp luật. 

b) Trẻ em (người dưới 16 tuổi) khi làm các thủ tục ñăng ký cư trú lần ñầu. 

c) Công dân dưới 18 tuổi mồ côi cả cha lẫn mẹ, không nơi nương tựa. 

d) Công dân ñiều chỉnh thông tin về cư trú trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về cư trú 
do thay ñổi ñịa giới hành chính, thay ñổi tên ñường phố, số nhà theo chủ trương của 
nhà nước hoặc ñiều chỉnh khi có sai sót về thông tin do lỗi của cơ quan ñăng ký 
cư trú. 

ñ) Công dân thuộc diện di dời, giải tỏa theo chủ trương của nhà nước. 

4. Mức thu lệ phí ñăng ký cư trú: 
 

TT Nội dung 

Mức thu 

ðơn vị tính 
Các phường 
thuộc thành 

phố Huế 

Các khu 
vực khác 

1 
ðăng ký thường trú, ñăng ký 
tạm trú cả hộ hoặc một người 

ðồng/lần 10.000 7.000 

2 ðăng ký tạm trú theo danh sách ðồng/người/lần 10.000 7.000 

3 Tách hộ ðồng/lần 10.000 7.000 

4 Gia hạn tạm trú ðồng/lần 8.000 5.000 

5 Gia hạn tạm trú theo danh sách ðồng/người/lần 8.000 5.000 

6 
ðiều chỉnh thông tin về cư trú 
trong Cơ sở dữ liệu về cư trú 

ðồng/lần 8.000 5.000 

7 Xác nhận thông tin về cư trú ðồng/lần 8.000 5.000 
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5. Quản lý lệ phí: 

Cơ quan thu lệ phí nộp 100% (Một trăm phần trăm) số tiền thu ñược vào 
ngân sách nhà nước theo mục lục ngân sách nhà nước hiện hành. Nguồn chi phí trang 
trải cho việc thu lệ phí do ngân sách nhà nước bố trí trong dự toán của cơ quan thu theo 
chế ñộ, ñịnh mức chi ngân sách nhà nước theo quy ñịnh của pháp luật.  

ðiều 2. Tổ chức thực hiện 

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết. 

2. Giao Thường trực Hội ñồng nhân dân, các Ban Hội ñồng nhân dân, Tổ ñại biểu 
Hội ñồng nhân dân và ñại biểu Hội ñồng nhân dân tỉnh trong phạm vi, nhiệm vụ, 
quyền hạn giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết theo quy ñịnh của pháp luật. 

ðiều 3. ðiều khoản thi hành 
Nghị quyết này ñã ñược Hội ñồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế khóa VIII, 

kỳ họp chuyên ñề lần thứ 5 thông qua ngày 03 tháng 6 năm 2022, có hiệu lực kể từ 
ngày 13 tháng 6 năm 2022 và thay thế Nghị quyết số 29/2017/NQ-HðND ngày 14 
tháng 7 năm 2017 của Hội ñồng nhân dân tỉnh quy ñịnh mức thu, nộp lệ phí ñăng ký 
cư trú và lệ phí cấp Chứng minh nhân dân trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế./. 

 

 CHỦ TỊCH 

Lê Trường Lưu 
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VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC 

HỘI ðỒNG NHÂN DÂN TỈNH 
 

 
 

HỘI ðỒNG NHÂN DÂN 
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

Số: 39/NQ-HðND 

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

     Thừa Thiên Huế, ngày 03 tháng 6 năm 2022 
 

NGHỊ QUYẾT 
Về chủ trương ñầu tư dự án Xử lý sạt lở bờ biển ñoạn qua xã Phú Thuận,  

xã Phú Hải, huyện Phú Vang  
 

HỘI ðỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 
KHÓA VIII, KỲ HỌP CHUYÊN ðỀ LẦN THỨ 5 

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 5372/TTr-UBND ngày 30 tháng 5 năm 2022 của Ủy ban 
nhân dân tỉnh về việc xem xét, quyết ñịnh chủ trương ñầu tư dự án Xử lý sạt lở bờ 
biển ñoạn qua xã Phú Thuận, xã Phú Hải, huyện Phú Vang; Báo cáo thẩm tra của Ban 
kinh tế - ngân sách và ý kiến thảo luận của các ñại biểu Hội ñồng nhân dân tỉnh tại 
kỳ họp. 

QUYẾT NGHỊ: 

ðiều 1. Phê duyệt chủ trương ñầu tư dự án Xử lý sạt lở bờ biển ñoạn qua xã 
Phú Thuận, xã Phú Hải, huyện Phú Vang với các nội dung chủ yếu sau: 

1. Mục tiêu:  
- Ngăn chặn sự xói lở, xâm thực bờ biển ñoạn qua xã Phú Thuận, xã Phú Hải, 

huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế; 
- Từng bước phục hồi ñường bờ biển vốn có, hình thành bãi biển ổn ñịnh nhằm 

bảo vệ an toàn cho người dân tại khu dân cư tập trung, hình thành diện tích ñất rừng 
phòng hộ ven biển …, thích ứng biển ñổi khí hậu; 

- Phát triển dịch vụ du lịch biển khu vực Thuận An, Phú Thuận, Phú Hải. 
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2. Quy mô:  
Xây dựng công trình chống sạt lở, phục hồi ñường bờ biển nhằm khắc phục 

hậu quả thiên tai, thích ứng biến ñổi khí hậu gồm các hạng mục sau: 
- Xây dựng tuyến kè bảo vệ bờ có chiều dài khoảng 300m; hình thức kè dạng 

mái nghiêng kết hợp bậc thềm, kết cấu bằng các khối phủ bê tông và ñá hộc, hộ chân 
kè bằng ñá hộc kết hợp cọc ván dự ứng lực; ñỉnh kè kết hợp ñường giao thông bằng 
bê tông. 

- Xây dựng tuyến ñê ngầm giảm sóng, tạo bãi bồi phía biển có chiều dài 
khoảng 550m; thân ñê dạng mái nghiêng phủ khối bê tông phá sóng; chân ñê ñược bố trí 
kết cấu chống xói, giảm sóng ñảm bảo ổn ñịnh công trình. 

3. Nhóm dự án: Công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn, cấp IV, 
nhóm B. 

4. Tổng mức ñầu tư: 160.000 triệu ñồng. 
 5. Nguồn vốn ñầu tư: Vốn ngân sách trung ương thuộc Chương trình phục hồi 

và phát triển kinh tế - xã hội. 
6. ðịa ñiểm thực hiện dự án: Huyện Phú Vang. 
 7. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2022 - 2023. 
ðiều 2. Tổ chức thực hiện 
1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết; chỉ ñạo các sở, 

ban ngành và ñịa phương liên quan phối hợp tạo ñiều kiện ñể chủ ñầu tư hoàn thành các 
thủ tục ñầu tư theo quy ñịnh; ñồng thời chỉ ñạo ñẩy nhanh các thủ tục lập, thẩm ñịnh, 
phê duyệt dự án ñể sớm ñưa dự án vào triển khai thi công ñảm bảo giải ngân vốn 
theo kế hoạch ñề ra.      

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 trong phạm vi, nhiệm vụ, quyền hạn giám sát 
việc triển khai thực hiện Nghị quyết theo quy ñịnh pháp luật.  

Nghị quyết này ñã ñược Hội ñồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế khóa VIII, 
Kỳ họp chuyên ñề lần thứ 5 thông qua ngày 03 tháng 6 năm 2022./. 

 

  
  

CHỦ TỊCH 
 

 
Lê Trường Lưu 
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HỘI ðỒNG NHÂN DÂN 
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

Số: 40/NQ-HðND 

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

     Thừa Thiên Huế, ngày 03 tháng 6 năm 2022 
 

NGHỊ QUYẾT 
Về chủ trương ñầu tư dự án Cơ sở trợ giúp xã hội  

tỉnh Thừa Thiên Huế 
 

HỘI ðỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 
KHÓA VIII, KỲ HỌP CHUYÊN ðỀ LẦN THỨ 5 

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 5740/TTr-UBND ngày 31 tháng 5 năm 2022 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh về việc ñề nghị phê duyệt chủ trương ñầu tư dự án Cơ sở trợ giúp xã hội tỉnh 
Thừa Thiên Huế; Báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế - ngân sách và ý kiến thảo luận 
của các ñại biểu Hội ñồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp. 

QUYẾT NGHỊ: 

ðiều 1. Phê duyệt chủ trương ñầu tư dự án Cơ sở trợ giúp xã hội tỉnh Thừa 
Thiên Huế với các nội dung chủ yếu sau: 

1. Mục tiêu: Nhằm hoàn thiện cơ sở vật chất, trang thiết bị ñáp ứng ñiều kiện 
làm việc cho cán bộ, nhân viên và nâng cao chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng, 
quản lý, sinh hoạt cho các ñối tượng xã hội ñược nuôi dưỡng tại Trung tâm Bảo trợ 
xã hội và Trung tâm Công tác xã hội và Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Thừa Thiên Huế; 
góp phần ñảm bảo an toàn, hiệu quả phòng chống dịch bệnh Covid-19 nói riêng và 
các bệnh truyền nhiễm nói chung, thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, ñặc biệt là 
ñối tượng người nghèo, người yếu thế, ñối tượng bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch 
bệnh; ñảm bảo an ninh, trật tự, an toàn xã hội. 

2. Quy mô:  
a) Cải tạo, nâng cấp, mở rộng các khối nhà chăm sóc, nuôi dưỡng, quản lý 

ñối tượng hiện có của Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Thừa Thiên Huế bao gồm các 
hạng mục: Nhà cầu nối khoảng 600m2; mở rộng khu nhà ở bệnh nhân khuyết tật 
thần kinh khoảng 405m2; khu dạy nghề khoảng 558m2; khu nhà ở, sinh hoạt bệnh nhân 
tâm thần nữ khoảng 1.700m2; sân vườn, ñường nội bộ khoảng 450m2; hàng rào dài 
khoảng 64m; toàn bộ hệ thống thu gom nước thải sinh hoạt.   
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b) Xây dựng mở rộng khu quản lý, nuôi dưỡng cho khoảng 144 ñối tượng cai 
nghiện tạm thời, bắt buộc và tự nguyện tại Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Thừa Thiên Huế 
bao gồm các hạng mục: Khu nhà ở, quản lý có diện tích sàn xây dựng khoảng 
4.284m2; nhà thường trực bảo vệ khoảng 20m2; nhà ñể xe 2 bánh khoảng 100m2; bể 
cứu hỏa và dự trữ nước sinh hoạt; hàng rào bao quanh khu ñất dài khoảng 470m; san 
nền khoảng 5.000m3; sân ñường, nội bộ, mương rãnh thu thoát nước khoảng 5.000m2; 
trạm biến áp, cấp ñiện ngoài nhà và hệ thống thu gom, xử lý nước thải sinh hoạt. 

c) Cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất khu quản lý, nuôi dưỡng ñối tượng của 
Trung tâm Công tác xã hội và Quỹ Bảo trợ trẻ em tại cơ sở 1 và cơ sở 2 hiện có, bao 
gồm các hạng mục: Các khu nhà nuôi dưỡng, quản lý các ñối tượng và khu nhà hành 
chính tại cơ sở 1 và cơ sở 2; nâng cấp hàng rào tại cơ sở 1 dài khoảng 150m; mở rộng 
nhà bếp ăn tại cơ sở 2 khoảng 60m2; nhà ñể xe 2 bánh tại cơ sở 2 khoảng 60m2; chỉnh 
trang sân chơi, sân vườn, ñường nội bộ, mương rãnh thu thoát nước tại cơ sở 2. 

d) Mua sắm, lắp ñặt các trang thiết bị chuyên dụng phục vụ các hoạt ñộng 
chăm sóc, ñiều trị trị liệu cho các ñối tượng; thiết bị PCCC; thiết bị gắn với công 
trình; hệ thống camera an ninh; thiết bị làm việc văn phòng theo tiêu chuẩn quy ñịnh. 

3. Nhóm dự án: Nhóm B. 
4. Tổng mức ñầu tư: 78.000 triệu ñồng. 
 5. Nguồn vốn ñầu tư:  
- Ngân sách Trung ương từ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội: 

70.000 triệu ñồng. 
- Ngân sách tỉnh: Phần còn lại. 
6. ðịa ñiểm thực hiện dự án:  
- Tại cơ sở thuộc Trung tâm Bảo trợ xã hội Thừa Thiên Huế, số 55 ñường 

Chầm, phường Hương Hồ, thành phố Huế; 
- Tại cơ sở thuộc Trung tâm Công tác xã hội và Quỹ Bảo trợ trẻ em Thừa 

Thiên Huế, số 65 ñường ðặng Tất và số 02 ñường Nguyễn Lâm, thành phố Huế. 
 7. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2022 - 2023. 
ðiều 2. Tổ chức thực hiện 
1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết; chỉ ñạo các sở, 

ban ngành và ñịa phương liên quan phối hợp tạo ñiều kiện ñể chủ ñầu tư hoàn thành các 
thủ tục ñầu tư theo quy ñịnh; ñồng thời chỉ ñạo ñẩy nhanh các thủ tục lập, thẩm ñịnh, 
phê duyệt dự án ñể sớm ñưa dự án vào triển khai thi công ñảm bảo giải ngân vốn theo 
kế hoạch ñề ra.      

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 trong phạm vi, nhiệm vụ, quyền hạn giám sát 
việc triển khai thực hiện Nghị quyết theo quy ñịnh pháp luật.  

Nghị quyết này ñã ñược Hội ñồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế khóa VIII, 
Kỳ họp chuyên ñề lần thứ 5 thông qua ngày 03 tháng 6 năm 2022./ 
 

CHỦ TỊCH 
 

Lê Trường Lưu 
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HỘI ðỒNG NHÂN DÂN 
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

Số: 41/NQ-HðND 

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

     Thừa Thiên Huế, ngày 03 tháng 6 năm 2022 
 

NGHỊ QUYẾT 
Về ñiều chỉnh chủ trương ñầu tư dự án Tuyến ñường vào các cơ quan  

quân khu và ñại ñội trực thuộc Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh 
 

HỘI ðỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 
KHÓA VIII, KỲ HỌP CHUYÊN ðỀ LẦN THỨ 5 

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 3466/TTr-UBND ngày 12 tháng 4 năm 2022 của Ủy ban nhân dân 
tỉnh về việc ñề nghị phê duyệt ñiều chỉnh chủ trương ñầu tư dự án Tuyến ñường vào 
các cơ quan quân khu và ñại ñội trực thuộc Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh; 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 Tuyến ñường vào các 
cơ quan quân khu và ñại ñội trực thuộc Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh với các nội dung 
chủ yếu sau: 

1. Mục tiêu:  
- Nhằm ñảm bảo kết nối hệ thống giao thông vào các cơ quan quân khu và ñại 

ñội trực thuộc Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, ñảm bảo ñồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật 
trong quá trình xây dựng và hoàn thiện các khu dân cư cũng như công trình phục vụ 
quân sự. 

- Mở rộng hệ thống giao thông khu vực, thúc ñẩy phát triển hạ tầng xã hội trên 
ñịa bàn phường Thủy Dương. 

2. Quy mô:  
ðầu tư xây dựng 03 tuyến ñường quy hoạch phía ðông Bắc, Tây Bắc và Tây Nam 

khu ñất thuộc phường Thủy Dương, thị xã Hương Thủy ñược bố trí cho Bộ Chỉ huy 
Quân sự tỉnh với tổng chiều dài 950m, cụ thể như sau: 

a) ðầu tư xây dựng mới tuyến ñường quy hoạch phía ðông Bắc: 
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Xây dựng tuyến ñường có chiều dài khoảng 390,0m. ðiểm ñầu tại nút giao 
cuối tuyến ñường lộ giới 24m, thuộc Khu dân cư liền kề khu ñô thị mới CIC8, 
ñiểm cuối tại vị trí ñiểm cuối ranh giới khu ñất thuộc Bộ chỉ huy quân sự giao ñường 
mặt cắt 19,5m. 

- Tiêu chuẩn thiết kế: ðường phố nội bộ. 

- Bề rộng mặt cắt ngang ñường: 4,0m+7,0m+2,0m+7,0m+4,0m = 24,0m 

- Kết cấu mặt ñường: Mặt ñường bê tông nhựa, móng cấp phối ñá dăm. 

- Vỉa hè lát gạch terrazo, trồng cây xanh. 

- Hệ thống thoát nước dọc, ngang ñảm bảo thoát nước tuyến và khu vực lân cận. 

- ðầu tư xây dựng hệ thống cấp nước, thoát nước thải, ñiện chiếu sáng. 

b) ðầu tư xây dựng mới tuyến ñường quy hoạch phía Tây Bắc: 

Xây dựng tuyến ñường có chiều dài khoảng 320,0m. ðiểm ñầu giao tuyến quy 
hoạch phía ðông Bắc, ñiểm cuối giao tuyến quy hoạch phía Tây Nam. 

- Tiêu chuẩn thiết kế: ðường phố nội bộ. 

- Bề rộng mặt cắt ngang ñường: 3,0m+10,5m+3,0m = 16,5m 

- Kết cấu mặt ñường: Mặt ñường bê tông nhựa, móng cấp phối ñá dăm. 

- Bố trí ñiểm ñỗ xe theo quy hoạch có bề rộng 7m. 

- Vỉa hè lát gạch terrazo, trồng cây xanh. 

- Hệ thống thoát nước dọc, ngang ñảm bảo thoát nước tuyến và khu vực lân cận. 

- Lắp ñặt hệ thống cột ñèn chiếu sáng. 

- ðầu tư xây dựng kè hói Quý ðông ñoạn dọc theo tuyến, kè có chiều dài 
khoảng 300m. 

c) ðầu tư xây dựng mới tuyến ñường quy hoạch phía Tây Nam: 

Xây dựng tuyến ñường có chiều dài khoảng 240,0m. ðiểm ñầu giao tuyến 
quy hoạch phía Tây Bắc, ñiểm cuối giao tuyến quy hoạch dự kiến. 

- Tiêu chuẩn thiết kế: ðường phố nội bộ. 

- Bề rộng mặt cắt ngang ñường: 3,0m+7,5m+3,0m = 13,5m 

- Kết cấu mặt ñường: Mặt ñường bê tông nhựa, móng cấp phối ñá dăm. 

- Vỉa hè lát gạch terrazo, trồng cây xanh. 

- Hệ thống thoát nước dọc, ngang ñảm bảo thoát nước tuyến và khu vực lân cận. 

- Lắp ñặt hệ thống cột ñèn chiếu sáng.  

3. Nhóm dự án: Dự án nhóm C, công trình ñường giao thông, cấp III.  

 4. Tổng mức ñầu tư: 46.900 triệu ñồng (tăng 26,9 tỷ ñồng). 

 5. Nguồn vốn ñầu tư: Ngân sách nhà nước.  

Trong ñó: Ngân sách tỉnh 70%, ngân sách thị xã 30%. 

6. ðịa ñiểm thực hiện dự án: Phường Thủy Dương, thị xã Hương Thủy.  
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7. Thời gian thực hiện dự án: 03 năm. 

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

và các ñại biểu Hội ñồng nhân dân tỉnh trong phạm vi, nhiệm vụ, quyền hạn giám sát 
việc triển khai thực hiện Nghị quyết theo quy ñịnh pháp luật.  

Nghị quyết này ñã ñược Hội ñồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế khóa VIII, 
Kỳ họp chuyên ñề lần thứ 5 thông qua ngày 03 tháng 6 năm 2022./. 

 

  
 CHỦ TỊCH 

 
 

Lê Trường Lưu 
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HỘI ðỒNG NHÂN DÂN 
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

Số: 42/NQ-HðND 

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

     Thừa Thiên Huế, ngày 03 tháng 6 năm 2022 
 

NGHỊ QUYẾT 
Về ñiều chỉnh chủ trương ñầu tư dự án Hạ tầng kỹ thuật khu ñất CX7  

thuộc khu A, ñô thị mới An Vân Dương 
 

HỘI ðỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 
KHÓA VIII, KỲ HỌP CHUYÊN ðỀ LẦN THỨ 5 

 

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 61/NQ-HðND ngày 19 tháng 6 năm 2020 của Hội ñồng 
nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về chủ trương ñầu tư dự án hạ tầng kỹ thuật khu ñất CX7 
thuộc khu A - Khu ñô thị mới An Vân Dương; 

Xét Tờ trình số 3971/TTr-UBND ngày 22 tháng 4 năm 2022 của Ủy ban 
nhân dân tỉnh về việc ñề nghị phê duyệt ñiều chỉnh chủ trương ñầu tư dự án hạ tầng 
kỹ thuật khu ñất CX7 thuộc khu A - Khu ñô thị mới An Vân Dương; 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 hạ tầng kỹ thuật khu ñất 
CX7 thuộc khu A - Khu ñô thị mới An Vân Dương với các nội dung chủ yếu sau: 

1. Quy mô ñầu tư ñiều chỉnh: 

- Bổ sung hoàn thiện 02 tuyến ñường gồm: 

+ ðường D6 (N1) dài 443m, có mặt cắt Bn= 4,5+10,5+4,5=19,5m, có ñiểm ñầu tại 
nút giao ñường Văn Tiến Dũng, ñiểm cuối nối ñường Tôn Quang Phiệt. 

+ ðường D7 dài 439m, có mặt cắt Bn= 0,5+7,0+0,5=8m, có ñiểm ñầu tại nút giao 
ñường Văn Tiến Dũng, ñiểm cuối nối ñường Tôn Quang Phiệt. 

Hạ tầng kỹ thuật chính: Hoàn thiện vỉa hè, thoát nước, cấp nước, cây xanh, ñiện 
chiếu sáng. 

- Bổ sung công viên, cây xanh: Phạm vi từ ñỉnh mương thoát lũ ñến vỉa hè các 
tuyến ñường giao thông bổ sung. Xây dựng công viên, cây xanh, ñiện chiếu sáng ñảm 
bảo mỹ quan ñô thị. 
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2. Tổng mức ñầu tư: 75.915 triệu ñồng (tăng 30.432 triệu ñồng) 

ðiều 2. Các nội dung khác tại Nghị quyết số 61/NQ-HðND ngày 19 tháng 06 
năm 2020 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.  

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 trong phạm vi, nhiệm vụ, quyền hạn giám sát 
việc triển khai thực hiện Nghị quyết theo quy ñịnh pháp luật. 

Nghị quyết này ñã ñược Hội ñồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế khóa VIII, 
Kỳ họp chuyên ñề lần thứ 5 thông qua ngày 03 tháng 6 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: 43/NQ-HðND Thừa Thiên Huế, ngày 03 tháng 6 năm 2022 
 

 

NGHỊ QUYẾT 
Về việc giao kế hoạch ñầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà nước 

giai ñoạn 2021 - 2025 tỉnh Thừa Thiên Huế (ñợt 3) 
 

 
HỘI ðỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

KHÓA VIII, KỲ HỌP CHUYÊN ðỀ LẦN THỨ 5  
 

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 quyết số 29/2021/QH15 ngày 28 tháng 7 năm 2021 của Quốc hội 
về Kế hoạch ñầu tư công trung hạn giai ñoạn 2021 - 2025; 

Căn cứ Nghị quyết số 973/2020/UBTVQH14 ngày 08 tháng 7 năm 2020 của Ủy ban 
Thường vụ Quốc hội quy ñịnh về các nguyên tắc, tiêu chí và ñịnh mức phân bổ vốn 
ñầu tư công nguồn ngân sách nhà nước giai ñoạn 2021 - 2025; 

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 Quyết ñịnh số 26/2020/Qð-TTg ngày 14 tháng 9 năm 2020 của Thủ 
tướng Chính phủ Quy ñịnh chi tiết thi hành một số ñiều của Nghị quyết số 
973/2020/UBTVQH14 ngày 08 tháng 7 năm 2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội 
quy ñịnh về các nguyên tắc, tiêu chí và ñịnh mức phân bổ vốn ñầu tư công nguồn 
ngân sách nhà nước giai ñoạn 2021 - 2025; 

Căn cứ Nghị quyết số 05/2021/NQ-HðND ngày 26 tháng 4 năm 2021 của Hội ñồng 
nhân dân tỉnh ban hành Quy ñịnh nguyên tắc, tiêu chí, ñịnh mức phân bổ vốn ñầu tư 
công nguồn ngân sách ñịa phương giai ñoạn 2021 - 2025; 

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; 
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Xét Tờ trình số 5164/TTr-UBND ngày 23 tháng 5 năm 2022 của Ủy ban nhân 
dân tỉnh về việc giao kế hoạch ñầu tư công trung hạn giai ñoạn 2021 - 2025 (ñợt 3) 
và giao kế hoạch vốn ñầu tư công năm 2022 (ñợt 3); 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 giao kế hoạch ñầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà nước 
giai ñoạn 2021 - 2025 tỉnh Thừa Thiên Huế (ñợt 3) với tổng số tiền là 166,5 tỷ ñồng. 

(Chi tiết tại phụ lục ñính kèm) 

ðiều 2. Tổ chức thực hiện 

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

2. Giao Thường trực Hội ñồng nhân dân, các Ban Hội ñồng nhân dân, Tổ ñại biểu 
và các ñại biểu Hội ñồng nhân dân tỉnh trong phạm vi, nhiệm vụ, quyền hạn giám sát 
việc triển khai thực hiện Nghị quyết theo quy ñịnh pháp luật. 

Nghị quyết này ñã ñược Hội ñồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế khóa VIII, 
Kỳ họp chuyên ñề lần thứ 5 thông qua ngày 03 tháng 6 năm 2022./. 

 
  
 

CHỦ TỊCH 

 

Lê Trường Lưu 
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PHỤ LỤC 
DANH MỤC DỰ ÁN BỐ TRÍ KẾ HOẠCH ðẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN GIAI ðOẠN 2021-2025 (ðỢT 3) 

Nguồn vốn: Nguồn ngân sách tỉnh quản lý 
(Kèm theo Nghị quyết số 43/NQ-HðND ngày 03 tháng 6 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 Giai ñoạn 2021-2025 

Ghi 
chú Số Qð chủ trương; 

ngày/tháng/năm 

Tổng mức ñầu 
tư 

Tổng số 

Trong ñó: 

Tổng 
số 

Tr.ñó: 
NSTW 

Vốn tập 
trung 
trong 
nước 

Xổ số 
kiến 
thiết 

Nguồn 
thu sử 
dụng 
ñất 

  TỔNG CỘNG       585.362 - 482.847 124.000 36.500 322.347  
                 
  Phần 1. DỰ ÁN ðỦ ðIỂU KIỆN GIAO 

KẾ HOẠCH 
      180.605 - 166.500 100.000 16.500 50.000  

A Giáo dục, ñào tạo và giáo dục nghề nghiệp       26.500 - 16.500 - 16.500 -  
a Dự án khởi công mới giai ñoạn 2021-2025       26.500 - 16.500 - 16.500 -  
1 Cải tạo, nâng cấp các hạng mục Trường 

Chuyên Quốc Học Huế 
Huế 2023-2025 3536 ngày 

31/12/2021 
26.500  16.500  16.500   

B Quốc phòng      50.000 - 50.000 - - 50.000  

a Dự án khởi công mới giai ñoạn 2021-2025      50.000 - 50.000 - - 50.000  
1 Hạ tầng kỹ thuật Sở chỉ huy diễn tập khu 

vực phòng thủ tỉnh Thừa Thiên Huế 
H.Thủy  2023-2026 123 ngày 

10/12/2021 
50.000  50.000   50.000  

C An ninh và trật tự an toàn xã hội       104.105 - 100.000 100.000 - -  
a Dự án khởi công mới giai ñoạn 2021-2025       104.105 - 100.000 100.000 - -  
1 Trụ sở công an các xã, thị trấn tỉnh 

2022-2025 
02 ngày 

25/01/2022 
104.105  100.000 100.000    

  Phần 2. DỰ ÁN CHƯA ðỦ ðIỂU KIỆN 
GIAO KẾ HOẠCH 

      404.757 - 316.347 24.000 20.000 272.347  

A Các hoạt ñộng kinh tế       2.000 - 2.000 2.000 - -  

I Công nghệ thông tin       2.000 - 2.000 2.000 - -  
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Số 
TT 

Danh mục dự án 

ðịa 
ñiểm 
xây 

dựng 

Th. gian 
KC-HT  

Quyết ñịnh chủ trương ñầu tư Giai ñoạn 2021-2025 

Ghi 
chú Số Qð chủ trương; 

ngày/tháng/năm 

Tổng mức ñầu 
tư 

Tổng số 

Trong ñó: 

Tổng 
số 

Tr.ñó: 
NSTW 

Vốn tập 
trung 
trong 
nước 

Xổ số 
kiến 
thiết 

Nguồn 
thu sử 
dụng 
ñất 

a Dự án khởi công mới giai ñoạn 2021-2025       2.000 - 2.000 2.000 - -  
1 Nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin của 

Sở Kế hoạch và ðầu tư 
Huế 2023-2025   2.000  2.000 2.000    

II Công trình công cộng tại các ñô thị       256.757 - 172.347 - - 172.347  
a Dự án khởi công mới giai ñoạn 2021-2025       256.757 - 172.347 - - 172.347  
1 Hạ tầng kỹ thuật khu vực phía Tây ðàn 

Nam Giao 
Huế 2023-2026   60.757  60.757   60.757  

2 Hạ tầng kỹ thuật khu vực phía ðông 
phường Hương Long giai ñoạn 1 

Huế 2023-2026   133.000  48.590   48.590  

3 Hạ tầng kỹ thuật khu ñịnh cư Bàu Vá (giai 
ñoạn 5 và 6)  

Huế 2023-2025   63.000  63.000   63.000  

B Văn hóa, thông tin       100.000 - 100.000 - - 100.000  
a Dự án khởi công mới giai ñoạn 2021-2025       100.000 - 100.000 - - 100.000  
1 Trung tâm văn hóa và hội nghị tỉnh  Huế   2023-2026    100.000  100.000   100.000  
C Y tế, dân số và gia ñình       20.000 - 20.000 - 20.000 -  
a Dự án khởi công mới giai ñoạn 2021-2025       20.000 - 20.000 - 20.000 -  
1 Phòng xét nghiệm PCR Trung tâm Y tế 

huyện Phú Vang và thị xã Hương Trà 
P. Vang, 
H. Trà 

2022-2024   20.000  20.000  20.000   

D Hoạt ñộng của các cơ quan quản lý nhà 
nước, ñơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức 
chính trị và các tổ chức chính trị-xã hội 

      6.000 - 6.000 6.000 - -  

a Dự án khởi công mới giai ñoạn 2021-2025       6.000 - 6.000 6.000 - -  
1 Hệ thống hạt kiểm lâm các huyện: Văn phòng 

hạt kiểm lâm khu bảo tồn Sao La, Trạm 
kiểm lâm Hồng Trung, Trạm Kiểm lâm cửa 
rừng Chà Linh - Mù Nú, Phong Mỹ, A Kỳ, 
Khe Tu Re và Trạm Kiểm lâm Hồng Trung 

A.Lưới
-

P.ðiền 

2023-2025   6.000  6.000 6.000    
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Số 
TT 

Danh mục dự án 

ðịa 
ñiểm 
xây 

dựng 

Th. gian 
KC-HT  

Quyết ñịnh chủ trương ñầu tư Giai ñoạn 2021-2025 

Ghi 
chú Số Qð chủ trương; 

ngày/tháng/năm 

Tổng mức ñầu 
tư 

Tổng số 

Trong ñó: 

Tổng 
số 

Tr.ñó: 
NSTW 

Vốn tập 
trung 
trong 
nước 

Xổ số 
kiến 
thiết 

Nguồn 
thu sử 
dụng 
ñất 

E Quốc phòng       20.000 - 16.000 16.000 - -  

a Dự án khởi công mới giai ñoạn 2021-2025       20.000 - 16.000 16.000 - -  
1 Chốt chiến ñấu của Dân quân thường trực 

biên giới ñất liền, thôn A Tin, Lâm ðớt, 
A Lưới 

A.Lưới 2023-2025   10.000  8.000 8.000    

2 Chốt chiến ñấu của Dân quân thường trực 
biên giới ñất liền, thôn Kê, Hồng Vân, 
A Lưới 

A.Lưới 2022-2024   10.000  8.000 8.000    
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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: 44/NQ-HðND Thừa Thiên Huế, ngày 03 tháng 6 năm 2022 
 
 

 
NGHỊ QUYẾT 

Về việc giao kế hoạch ñầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2022 
tỉnh Thừa Thiên Huế (ñợt 3)  

 

HỘI ðỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 
KHÓA VIII, KỲ HỌP CHUYÊN ðỀ LẦN THỨ 5 

 

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; 

Căn cứ Nghị quyết số 137/NQ-HðND ngày 10 tháng 12 năm 2021 của Hội ñồng 
nhân dân tỉnh về việc kế hoạch ñầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2022;  

Xét Tờ trình số 5164/TTr-UBND ngày 23 tháng 5 năm 2022 của Ủy ban 
nhân dân tỉnh về việc giao kế hoạch ñầu tư công trung hạn giai ñoạn 2021 - 2025 
(ñợt 3) và giao kế hoạch vốn ñầu tư công năm 2022 (ñợt 3); 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 giao kế hoạch ñầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2022 
tỉnh Thừa Thiên Huế (ñợt 3) với tổng số tiền là 185,043 tỷ ñồng. 

(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 trong phạm vi, nhiệm vụ, quyền hạn giám sát 
việc triển khai thực hiện Nghị quyết theo quy ñịnh pháp luật. 

Nghị quyết này ñã ñược Hội ñồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế khóa VIII, 
Kỳ họp chuyên ñề lần thứ 5 thông qua ngày 03 tháng 6 năm 2022./. 

 
  
 

CHỦ TỊCH 

 

Lê Trường Lưu 
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PHỤ LỤC 
DANH MỤC DỰ ÁN GIAO KẾ HOẠCH VỐN ðẦU TƯ CÔNG NĂM 2022 (ðỢT 3) 

Nguồn vốn: Nguồn ngân sách tỉnh quản lý 
(Kèm theo Nghị quyết số 44/NQ-HðND ngày 03 tháng 6 năm 2022 của Hội ñồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế) 

                                                                                                                                                                                 ðơn vị: triệu ñồng 

Số 
TT 

Danh mục  

ðịa 
ñiểm 
xây 

dựng 

Th. gian 
KC-HT  

Quyết ñịnh ñầu tư Dự 
kiến 
Kế 

hoạch 
năm 
2022  

Giao Kế 
hoạch 
năm 
2022  

Chênh lệch giao 
kế hoạch so với 

dự kiến 
Lý do 

tăng/giảm 
Ghi chú 

Số Qð phê duyệt 
DA; 

ngày/tháng/năm 

Tổng mức ñầu tư 
Tăng 
(+) 

Giảm 
(-) Tổng số 

Tr.ñó: 
NSTW 

  TỔNG CỘNG       2.012.242 329.992 185.043 185.043 76.944 -76.944     
                    
A Vốn tập trung trong nước       219.624  52.143 52.143 9.944 -9.944     

I 
Khu công nghiệp và 
khu kinh tế 

      47.686 - 4.344 700       

1 San lấp mặt bằng khu ñất 
ký hiệu KT3 và khu ñất 
cạnh khu ñất ký hiệu KT3 

P.Lộc  2022-2024 221 ngày 
30/12/2021 

39.686  4.344   -4.344 Dự án  ñã ñược 
phê duyệt, trong 
ñó NSNN là 5,344 
tỷ ñồng, vốn của 
nhà ñầu tư là 
34,342 tỷ ñồng. 
Sở Kế hoạch và 
ðầu tư ñã có Văn 
bản số 
720/SKHðT-
ðTTð ngày 
10/3/2022 tham 
mưu UBND tỉnh 
ñể giao kế hoạch 
năm 2022 cho dự 
án. Tuy nhiên ñến 
nay nhà ñầu tư 
thay ñổi không 
ñầu tư dự án, do 
ñó cần xem xét lại 
mục tiêu dự án ñể 
thực hiện phù hợp 

NS tỉnh 
5,344 tỷ 
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Số 
TT 

Danh mục  

ðịa 
ñiểm 
xây 

dựng 

Th. gian 
KC-HT  

Quyết ñịnh ñầu tư Dự 
kiến 
Kế 

hoạch 
năm 
2022  

Giao Kế 
hoạch 
năm 
2022  

Chênh lệch giao 
kế hoạch so với 

dự kiến 
Lý do 

tăng/giảm 
Ghi chú 

Số Qð phê duyệt 
DA; 

ngày/tháng/năm 

Tổng mức ñầu tư 
Tăng 
(+) 

Giảm 
(-) Tổng số 

Tr.ñó: 
NSTW 

2 ðường phân luồng công 
nhân ra vào Khu công 
nghiệp Phú Bài, thị xã 
Hương thủy 

H.Thủy  2019-2021 197 ngày 
24/10/2018 

8.000   700 700  Bổ sung ñể 
thanh toán khối 
lượng hoàn 
thành 

  

II Công nghệ thông tin      3.000  2.800 2.800       

1 Xây dựng Trung tâm ñiều 
hành y tế thông minh tại 
tỉnh Thừa Thiên Huế (tên 
cũ: Xây dựng hệ sinh thái 
Y tế thông minh) 

  2022-2024 718 ngày 
23/3/2022 

3.000  2.800 2.800       

III Bảo vệ môi trường      28.733  5.000 5.000       

1 Bãi chôn lấp rác dự phòng 
Phú Sơn 

H.Thủy  2021-2023 672 ngày 
17/3/2022 

28.733  5.000 5.000       

IV Hoạt ñộng của các cơ quan 
quản lý nhà nước, ñơn 
vị sự nghiệp công lập, tổ 
chức chính trị và các tổ 
chức chính trị-xã hội 

     5.600  2.000 2.444       

1 Nâng cấp, cải tạo khối 
nhà làm việc UBND xã 
Thượng Quảng 

N.ðôn
g 

2022-2024 1165 ngày 
18/5/2022 

5.600  2.000 2.444 444      

V Quốc phòng      30.500  8.600 3.000       

1 Chốt chiến ñấu của dân 
quân thường trực biên 
giới ñất liền, thôn A Bả, 
xã Quảng Nhâm, huyện 
A Lưới 

A.Lưới 2022-2024  10.000  3.000 3.000   ðang trình phê 
duyệt dự án 

Giao 
UBND 
tỉnh giao 
vốn sau 
khi có 
Quyết 
ñịnh phê 
duyệt dự 
án ñầu tư 



C
Ô

N
G

 B
Á

O
/S

ố
 2

3
/N

g
ày

 1
5
-6

-2
0
2
2

3
7

 
 

Số 
TT 

Danh mục  

ðịa 
ñiểm 
xây 

dựng 

Th. gian 
KC-HT  

Quyết ñịnh ñầu tư Dự 
kiến 
Kế 

hoạch 
năm 
2022  

Giao Kế 
hoạch 
năm 
2022  

Chênh lệch giao 
kế hoạch so với 

dự kiến 
Lý do 

tăng/giảm 
Ghi chú 

Số Qð phê duyệt 
DA; 

ngày/tháng/năm 

Tổng mức ñầu tư 
Tăng 
(+) 

Giảm 
(-) Tổng số 

Tr.ñó: 
NSTW 

2 Chốt chiến ñấu của Dân 
quân thường trực biên 
giới ñất liền, thôn Kê, 
Hồng Vân, A Lưới 

A.Lưới 2022-2024  10.000  3.000   -3.000  Chưa trình phê 
duyệt chủ 
trương ñầu tư 
và dự án ñầu tư  

  

3 Nâng cấp, cải tạo kho vũ 
khí Bộ Chỉ huy Quân sự 
tỉnh TTH 

H.Thủy 2022-2024  10.500  2.600   -2.600 ðang ñiều chỉnh 
CTðT ñể ñiều 
chỉnh quy mô 
phù hợp thực tế, 
chưa trình thẩm 
ñịnh, phê duyệt 
dự án 

Giao 
UBND 
tỉnh giao 
vốn sau 
khi có 
Quyết 
ñịnh phê 
duyệt dự 
án ñầu tư 

VI An ninh và trật tự an 
toàn xã hội 

     104.105  29.399 29.399       

1 Trụ sở công an các xã, thị 
trấn 

tỉnh 2022-2025  104.105  29.399 29.399   ðang trình phê 
duyệt dự án 

Giao 
UBND 
tỉnh giao 
vốn sau 
khi có 
Quyết 
ñịnh phê 
duyệt dự 
án ñầu tư 

VII Quốc phòng                
1 Xây dựng 06 Nhà ở và 

làm việc CBCS: 03 trạm 
KSBP Hồng Bắc, Hương 
Phong, Bắc Thượng; 02 
ñội công tác biên phòng 
ðiền Hương, Hồng Vân 
và ðội ñặc nhiệm 

A L-PL  
Qð-PV 

2022-2024 300 ngày 
25/01/2022 

8.600   2.600 2.600  Dự án có khả 
năng giải ngân 
tốt 
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Số 
TT 

Danh mục  

ðịa 
ñiểm 
xây 

dựng 

Th. gian 
KC-HT  

Quyết ñịnh ñầu tư Dự 
kiến 
Kế 

hoạch 
năm 
2022  

Giao Kế 
hoạch 
năm 
2022  

Chênh lệch giao 
kế hoạch so với 

dự kiến 
Lý do 

tăng/giảm 
Ghi chú 

Số Qð phê duyệt 
DA; 

ngày/tháng/năm 

Tổng mức ñầu tư 
Tăng 
(+) 

Giảm 
(-) Tổng số 

Tr.ñó: 
NSTW 

VIII Các dự án ñã quyết toán         3.800 3.800    Giao 
UBND 
tỉnh phân 
khai chi 
tiết 

IX Các dự án quy hoạch         2.400 2.400    Giao 
UBND 
tỉnh phân 
khai chi 
tiết 

B Nguồn thu sử dụng ñất      337.465  105.600 105.600 62.000 -62.000     

I Nông nghiệp, lâm 
nghiệp, diêm nghiệp, 
thủy lợi và thủy sản 

     337.465  60.000 30.000       

1 Nạo vét và gia cố các 
thủy ñạo sau cống thoát 
lũ kết hợp giao thông 
(cống An Xuân, Hà ðồ, 
Mai Dương, Bàu Làng, 
Bạch ðằng, Bàu Sau và 
Quán Cửa) 

Q.ðiền 2022-2024 893 ngày 
09/4/2022 

90.000  10.000 14.000 4.000   Dự án ñã ñược 
phê duyệt, ñảm 
bảo giải ngân 
hết kế hoạch  

  

2 Kè chống sạt lở bờ sông 
Truồi, ñoạn qua xã Lộc An 
và xã Lộc ðiền. 

P.Lộc 2022-2024 925 ngày 
27/4/2022 

14.942  4.000 4.000       

3 Kè chống sạt lở hai bờ 
sông Phù Bài, thị xã 
Hương Thủy 

H.Thủy 2022-2024 1137 ngày 
12/5/2022 

25.000  8.000 8.000       

4 Nạo vét gia cố mái các 
ñiểm xung yếu hói 5 xã,  
hói 7 xã thị xã Hương Trà 

H.Trà 2022-2024 1144 ngày 
16/5/2022 

14.990  4.000 4.000       
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Số 
TT 

Danh mục  

ðịa 
ñiểm 
xây 

dựng 

Th. gian 
KC-HT  

Quyết ñịnh ñầu tư Dự 
kiến 
Kế 

hoạch 
năm 
2022  

Giao Kế 
hoạch 
năm 
2022  

Chênh lệch giao 
kế hoạch so với 

dự kiến 
Lý do 

tăng/giảm 
Ghi chú 

Số Qð phê duyệt 
DA; 

ngày/tháng/năm 

Tổng mức ñầu tư 
Tăng 
(+) 

Giảm 
(-) Tổng số 

Tr.ñó: 
NSTW 

5 Hệ thống Kênh thoát lũ 
cách ly Phú Lương, Diêm 
Tụ - Phú Gia và nâng cấp 
ñê Trường Lưu Phú ða 2, 
ñê ðại Giang ñoạn từ hói 
Trường Lưu về cầu ðại 
Giang.  

P.Vang 2022-2024  38.817  8.000   -8.000 Chưa trình thẩm 
ñịnh, phê duyệt 
dự án 

  

6 Hệ thống trạm bơm tưới, 
tiêu huyện Phú Vang  

P.Vang 2022-2024  29.000  6.000   -6.000 Chưa trình thẩm 
ñịnh, phê duyệt 
dự án 

  

7 Tu bổ ñê ñiều thường 
xuyên giai ñoạn 2021-2025, 
Hạng mục: ðê ðông Tây 
Ô Lâu ñoạn qua xã Phong 
Chương và xã ðiền Lộc, 
huyện Phong ðiền; ðê 
ðông phá Tam Giang ñoạn 
qua xã Hải Dương, thị xã 
Hương Trà và ðê Tây phá 
Tam Giang ñoạn qua xã 
Quảng Thái, huyện Quảng 
ðiền 

tỉnh 2022-2024  25.700  5.000   -5.000 Chưa trình thẩm 
ñịnh, phê duyệt 
dự án 

  

8 Cấp nước nông thôn giai 
ñoạn 2021-2025 tỉnh 
TTH 

tỉnh 2022-2025  99.016  15.000   -15.000 CðT báo cáo 
trình phê duyệt 
dự án vào Quý 
IV/2022, ñề nghị 
khởi công năm 2023 

  

9 Hệ thống thoát lũ Hói 
Ngã Tư, huyện Quảng 
ðiền 

Q.ðiền 2021-2023 806 ngày 
12/4/2021 

49.135   10.000 10.000  Dự án có khả 
năng giải ngân 
tốt, bổ sung vốn 
ñể ñẩy nhanh 
tiến ñộ 
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Số 
TT 

Danh mục  

ðịa 
ñiểm 
xây 

dựng 

Th. gian 
KC-HT  

Quyết ñịnh ñầu tư Dự 
kiến 
Kế 

hoạch 
năm 
2022  

Giao Kế 
hoạch 
năm 
2022  

Chênh lệch giao 
kế hoạch so với 

dự kiến 
Lý do 

tăng/giảm 
Ghi chú 

Số Qð phê duyệt 
DA; 

ngày/tháng/năm 

Tổng mức ñầu tư 
Tăng 
(+) 

Giảm 
(-) Tổng số 

Tr.ñó: 
NSTW 

10 Nạo vét, kè gia cố hói An 
Xuân và hói Kim ðôi, 
huyện Quảng ðiền 

Q.ðiền 2022-2024 520 ngày 
23/02/2022 

28.600   5.000 5.000  Dự án có khả 
năng giải ngân 
tốt, bổ sung vốn 
ñể ñẩy nhanh 
tiến ñộ 

  

II Giao thông      218.614 - 14.600 27.600 13.000 -     
1 Nâng cấp, mở rộng 

ñường Nguyễn Gia Thiều 
Huế 2022-2025 1011 ngày 

26/4/2022 
165.212  14.600 14.600       

2 Kè chống sạt lở bờ sông 
Tả Trạch ñoạn từ Trung tâm 
Y tế huyện Nam ðông 
ñến cầu Lê Nô 

N.ðông  2022-2024 889 ngày 
09/4/2022 

14.500  - 3.000 3.000   Công trình khởi 
công mới có kế 
hoạch ñầu tư 
công trung hạn 
và ñã thủ tục 
theo quy ñịnh, 
có khả năng giải 
ngân  

  

3 Hệ thống ñường giao 
thông (ñường nội thị từ 
ñường Hồ Chí Minh ñi 
cầu Hồng Quảng giai 
ñoạn 2, nâng cấp mở rộng 
ñường nội thị Kim ðồng, 
ñường nội thi A Sáp và 
ñường Hồ Huấn Nghiệp) 
huyện A Lưới 

A.Lưới  2022-2024 3542 ngày 
31/12/2021 

38.902  - 10.000 10.000   Công trình khởi 
công mới có kế 
hoạch ñầu tư 
công trung hạn 
và ñã thủ tục 
theo quy ñịnh, 
có khả năng giải 
ngân  

  

III Công trình công cộng 
tại các ñô thị 

     149.508  15.000 -       

1 HTKT khu dân cư 
OTT30, SN5 và khu xen 
ghép tiếp giáp thuộc khu 
E-An Vân Dương 

Huế 2022-2025  106.240  10.000   -10.000 Chưa trình thẩm 
ñịnh, phê duyệt 
dự án 

  

2 HTKT khu xen ghép 
CTR10 thuộc khu E-An 
Vân Dương 

Huế 2022-2024  43.268  5.000   -5.000 Chưa trình thẩm 
ñịnh, phê duyệt 
dự án 
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Số 
TT 

Danh mục  

ðịa 
ñiểm 
xây 

dựng 

Th. gian 
KC-HT  

Quyết ñịnh ñầu tư Dự 
kiến 
Kế 

hoạch 
năm 
2022  

Giao Kế 
hoạch 
năm 
2022  

Chênh lệch giao 
kế hoạch so với 

dự kiến 
Lý do 

tăng/giảm 
Ghi chú 

Số Qð phê duyệt 
DA; 

ngày/tháng/năm 

Tổng mức ñầu tư 
Tăng 
(+) 

Giảm 
(-) Tổng số 

Tr.ñó: 
NSTW 

IV Cấp nước, thoát nước      666.560 329.992 3.000 30.000 30.000 -3.000     
1 Nâng cấp hệ thống thoát 

nước thị trấn Khe Tre 
N.ðông 2022-2024  6.577  3.000   -3.000 Chưa trình thẩm 

ñịnh, phê duyệt 
dự án 

  

2 DA cải thiện  môi trường 
nước thành phố Huế  

Huế 2008-2024 483 ngày 
25/2/2008  
1653 ngày 
12/8/2014 
 1228 ngày 
25/5/2021 

659.983 329.992  30.000 30.000  Bổ sung vốn ñối 
ứng  

Vốn ñối 
ứng 

V Bảo vệ môi trường      175.701  13.000 3.000       

1 
Nghĩa trang nhân dân 
phía Bắc 

H.Trà 2022-2024  72.831  5.000   -5.000 Chưa có quy 
hoạch xây dựng 

  

2 
Nghĩa trang nhân dân 
phía Nam thành phố 
Huế(gñ 1) 

H.Thủy 2022-2024  74.137  5.000   -5.000 Chưa có quy 
hoạch xây dựng 

  

3 Bãi chôn lấp rác dự 
phòng Phú Sơn 

H.Thủy  2021-2023 672 ngày 
17/3/2022 

28.733  3.000 3.000       

C Xổ số kiến thiết      127.971  27.300 27.300 5.000 -5.000     
I Y tế, dân số và gia ñình      74.000  16.000 11.000       
1 Mở rộng bệnh viện Mắt 

Huế 
Huế 2022-2025 990 ngày 

22/4/2022 
54.000  11.000 11.000       

2 Phòng xét nghiệm PCR 
Trung tâm Y tế huyện 
Phú Vang và thị xã 
Hương Trà 

P. Vang, 
H. Trà 

2022-2024  20.000  5.000   -5.000 Chưa có chủ 
trương ñầu tư 
ñược duyệt 

  

II Giáo dục, ñào tạo và 
giáo dục nghề nghiệp 

     84.435 - 11.300 16.300 5.000 -     

1 Trường THPT Thừa Lưu 
(giai ñoạn 2) 

P.Lộc 2022-2024 1138 ngày 
13/5/2022 

35.600  6.300 6.300       

2 Trường THPT Nguyễn 
Trường Tộ (giai ñoan 2) 

Huế 2022-2024 788 ngày 
29/3/2022 

18.371  5.000 5.000       
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Số 
TT 

Danh mục  

ðịa 
ñiểm 
xây 

dựng 

Th. gian 
KC-HT  

Quyết ñịnh ñầu tư Dự 
kiến 
Kế 

hoạch 
năm 
2022  

Giao Kế 
hoạch 
năm 
2022  

Chênh lệch giao 
kế hoạch so với 

dự kiến 
Lý do 

tăng/giảm 
Ghi chú 

Số Qð phê duyệt 
DA; 

ngày/tháng/năm 

Tổng mức ñầu tư 
Tăng 
(+) 

Giảm 
(-) Tổng số 

Tr.ñó: 
NSTW 

3 Trường THCS Vinh 
Thanh 

P.Vang 2020-2022 2439 ngày 
29/10/2018 

5.700   1.300 1.300   Dự án chuyển 
tiếp, có khả 
năng giải ngân 
vốn tốt, bổ sung 
vốn ñể ñẩy 
nhanh tiến ñộ 
hoàn thành  

  

4 Trường THPT Hai Bà 
Trưng 

Huế 2021-2023 2724 ngày 
30/10/2019 

24.764   3.700 3.700   Dự án chuyển 
tiếp, có khả 
năng giải ngân 
vốn tốt, bổ sung 
vốn ñể ñẩy 
nhanh tiến ñộ 
hoàn thành  
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ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH  
  

ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

 
Số: 07/CT-UBND 

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

 
Thừa Thiên Huế, ngày 07 tháng 6 năm 2022 

 
CHỈ THỊ 

Về việc tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 
 

Thực hiện Chỉ thị số 06/CT-TTg ngày 27 tháng 5 năm 2022 của Thủ tướng 
Chính phủ về tăng cường chỉ ñạo, phối hợp tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học 
phổ thông và tuyển sinh ñại học, giáo dục nghề nghiệp năm 2022; Văn bản số 
02/VBHN-BGDðT ngày 04 tháng 5 năm 2021 hợp nhất Quy chế thi tốt nghiệp 
trung học phổ thông của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và ðào tạo. 

ðể Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 tại tỉnh Thừa Thiên Huế (sau 
ñây ñược gọi tắt là Kỳ thi) diễn ra trong các ngày 06, 07 và 08/7/2022 ñảm bảo ñúng 
kế hoạch, an toàn, khách quan, công bằng, ñúng quy chế và ñạt hiệu quả cao, Chủ tịch 
Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Giám ñốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành, Chủ tịch 
Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tập trung thực hiện những nội dung 
trọng tâm sau: 

1. Sở Giáo dục và ðào tạo  

a) Chủ ñộng tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức Kỳ thi và triển khai 
thực hiện kế hoạch tổ chức Kỳ thi theo ñúng quy chế và hướng dẫn của Bộ Giáo dục 
và ðào tạo; dự báo những khó khăn, tình huống có thể xảy ra, phương án xử lý các 
tình huống trong quá trình tổ chức Kỳ thi. 

b) Ban hành các văn bản hướng dẫn và triển khai kế hoạch tổ chức Kỳ thi; cung 
cấp chính xác, ñầy ñủ, kịp thời các quy ñịnh, thông tin cần thiết về Kỳ thi; quán triệt 
ñầy ñủ Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông ñến toàn thể cán bộ, giáo viên, 
nhân viên và học sinh, ñặc biệt là học sinh lớp 12; giải ñáp ñầy ñủ, kịp thời những 
băn khoăn, vướng mắc của thí sinh và người dân về những nội dung liên quan ñến 
Kỳ thi. 

c) Chủ trì xây dựng phương án tổ chức Hội ñồng thi tại tỉnh Thừa Thiên Huế; 
kiểm soát chặt chẽ tất cả các khâu, các bước trong quy trình tổ chức Kỳ thi theo 
quy ñịnh, ñảm bảo an toàn, nghiêm túc, công bằng, khách quan, ñúng quy chế ở tất cả 
các khâu: in sao ñề thi, vận chuyển ñề thi, bài thi, coi thi, chấm thi, phúc khảo, xử lý 
kết quả các kỳ thi và xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông ñúng quy chế, 
quy ñịnh của pháp luật; tuyệt ñối bảo mật ñề thi, không ñể xảy ra tình trạng gian lận 
trong Kỳ thi; kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quy chế thi và an ninh trật 
tự kỳ thi; bố trí cán bộ, giáo viên có ñủ tiêu chuẩn làm nhiệm vụ coi thi, chấm thi, 
thanh tra thi. 
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d) Chủ ñộng phối hợp với các sở, ban, ngành, ñơn vị, ñoàn thể, Ủy ban nhân dân 
các huyện, thị xã, thành phố liên quan chuẩn bị các ñiều kiện thuận lợi trong quá trình 
tổ chức Kỳ thi trên ñịa bàn tỉnh; ñảm bảo an ninh, an toàn tuyệt ñối cho Kỳ thi; ñảm 
bảo vệ sinh an toàn thực phẩm; tạo ñiều kiện thuận lợi nhất về giao thông, ñi lại cho 
thí sinh dự thi; không ñể thí sinh phải bỏ thi vì ñiều kiện khó khăn hoặc do yếu tố 
khách quan. 

ñ) Ứng dụng công nghệ thông tin, sử dụng hệ thống phần mềm trong Kỳ thi do 
Bộ Giáo dục và ðào tạo cung cấp, ñảm bảo thống nhất, tuyệt ñối an toàn, thuận lợi 
trong quá trình tổ chức Kỳ thi. 

e) Chuẩn bị ñầy ñủ các ñiều kiện về nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị ñể tổ chức 
Kỳ thi; ñặc biệt, các ñiều kiện ñảm bảo an toàn trong phòng chống dịch COVID-19.  

g) Chỉ ñạo các cơ sở giáo dục bố trí ñiểm thi, chuẩn bị tốt cơ sở vật chất và các 
ñiều kiện theo quy ñịnh, ñảm bảo an ninh, an toàn ñể tổ chức Kỳ thi. 

h) Làm tốt công tác tập huấn tổ chức nghiệp vụ: tổ chức thi, coi thi, chấm thi, 
thanh tra thi cho các lực lượng tham gia tổ chức Kỳ thi; quán triệt ñầy ñủ mục ñích, 
yêu cầu nội dung của Kỳ thi, tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật khi làm 
nhiệm vụ; quy ñịnh cụ thể, chặt chẽ các quy trình thực hiện nghiệp vụ tổ chức thi, xác 
ñịnh rõ trách nhiệm của cá nhân, tập thể, gắn trách nhiệm của người ñứng ñầu các ñịa 
phương, ñơn vị trong công tác chỉ ñạo, tổ chức thi. 

i) Phối hợp với Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố ñảm bảo các ñiều 
kiện an toàn phòng, chống dịch COVID-19 trong quá trình tổ chức Kỳ thi tạo ñiều 
kiện thuận lợi, bố trí các ðiểm thi của Hội ñồng thi hợp lý, khoa học, tạo thuận lợi 
cho việc ñi lại, ăn, nghỉ của thí sinh và phụ huynh học sinh. 

k) Tổ chức công tác thanh tra, kiểm tra tất cả các khâu của Kỳ thi, bảo ñảm Kỳ 
thi ñược tổ chức an toàn, nghiêm túc, trung thực, khách quan, ñúng quy ñịnh pháp 
luật; ngăn chặn hiệu quả, không ñể xảy ra tình trạng gian lận, tiêu cực, vi phạm quy 
chế, quy ñịnh của pháp luật. 

l) Phối hợp với Sở Y tế và các ñơn vị, ñịa phương liên quan thực hiện ñầy ñủ các 
biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 theo quy ñịnh; chủ ñộng báo cáo, tham 
mưu, ñề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh hướng xử lý trong trường hợp dịch bệnh phức tạp 
hoặc có chỉ ñạo mới của cơ quan có thẩm quyền; chủ ñộng sẵn sàng ứng phó trước mọi 
tình huống diễn biến về dịch bệnh trong quá trình tổ chức Kỳ thi. 

m) Cung cấp thông tin cho các cơ quan báo chí, truyền thông ñể thông tin kịp 
thời, ñầy ñủ, chính xác về Kỳ thi; tăng cường công tác truyền thông; chủ ñộng phối 
hợp với các cơ quan báo chí, phát thanh, truyền hình cung cấp thông tin kịp thời tạo 
niềm tin, sự ñồng thuận của phụ huynh học sinh, nhân dân và toàn xã hội. 

n) Là ñầu mối theo dõi việc thực hiện nhiệm vụ tổ chức Kỳ thi của các cơ quan, 
ban, ngành; thường xuyên tổng hợp tình hình, báo cáo Ủy ban  nhân dân tỉnh. 

2. Công an tỉnh 
Phối hợp với Sở Giáo dục và ðào tạo ñể tổ chức Kỳ thi ñảm bảo an toàn, 

nghiêm túc với các nhiệm vụ cụ thể như sau: 
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a) Thực hiện các phương án bảo vệ, bố trí lực lượng và phương tiện kỹ thuật ñể 
kiểm tra an ninh, cách ly triệt ñể những thành viên tham gia in sao ñề thi theo ñúng 
quy ñịnh của Bộ Giáo dục và ðào tạo, Bộ Công an; bảo ñảm an ninh, an toàn cho 
công tác in sao ñề thi. 

b) Thực hiện công việc bảo vệ và ñảm bảo an toàn tuyệt ñối quá trình vận 
chuyển ñề thi từ ñịa ñiểm in sao ñến các ñiểm thi; bài thi từ các ñiểm thi về ñịa ñiểm 
chấm thi. 

c) Bố trí ñủ lực lượng bảo ñảm an ninh, trật tự, an toàn tại các ñiểm thi (cả bên 
trong và bên ngoài ñiểm thi), có biện pháp quản lý phòng ngừa các hành vi vi phạm 
quy ñịnh về khu vực thi. 

d) Tăng cường lực lượng cảnh sát giao thông ñể phân luồng giao thông, kịp thời 
giải tỏa ách tắc giao thông tại các ñiểm thi trong các ngày tổ chức Kỳ thi.  

ñ) Phát hiện và ngăn chặn kịp thời những hiện tượng tiêu cực, những thông tin 
sai lệch gây ảnh hưởng xấu ñến quá trình chỉ ñạo, tổ chức Kỳ thi. 

e) ðảm bảo an toàn về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại các ñịa 
ñiểm có tổ chức hoạt ñộng thi. 

g) Phối hợp với Sở Giáo dục và ðào tạo kịp thời xử lý những tình huống liên 
quan ñến yếu tố dịch bệnh COVID-19 trong quá trình tổ chức thi. 

3. Thanh tra tỉnh 
Phối hợp với Sở Giáo dục và ðào tạo xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra; cử 

cán bộ có chuyên môn phù hợp tham gia thanh tra, kiểm tra công tác chuẩn bị và các 
khâu của Kỳ thi theo hướng dẫn của Thanh tra Chính phủ, Thanh tra Bộ Giáo dục và 
ðào tạo và theo chỉ ñạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; kịp thời ngăn chặn các 
hành vi vi phạm quy chế thi, ñảm bảo Kỳ thi diễn ra nghiêm túc, an toàn và khách quan.  

4. Sở Thông tin và Truyền thông 
Phối hợp với Sở Giáo dục và ðào tạo, các cơ quan, ñơn vị liên quan: 
a) Dự báo các tình huống an ninh mạng; dự kiến các biện pháp hỗ trợ kịp thời 

khi xảy ra sự cố liên quan ñến bảo mật cơ sở dữ liệu của Kỳ thi. 
b) Chỉ ñạo thực hiện các chế ñộ ưu tiên về thông tin liên lạc từ các ñiểm thi, 

chấm thi, ñiểm in sao ñề thi ñến Ban Chỉ ñạo thi cấp tỉnh và từ Ban Chỉ ñạo thi cấp 
tỉnh ñến Bộ Giáo dục và ðào tạo. 

c) Chỉ ñạo các cơ quan báo chí, truyền thông trên ñịa bàn tỉnh tuyên truyền, 
phổ biến kịp thời, ñầy ñủ, chính xác về Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022; 
kịp thời ngăn chặn những thông tin thất thiệt gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng ñến 
tâm lý của thí sinh; cung cấp thông tin và diễn biến tình hình về Kỳ thi, tình hình 
dịch bệnh. 

d) Hỗ trợ, tạo ñiều kiện và phối hợp với Sở Giáo dục và ðào tạo ñẩy mạnh ứng 
dụng công nghệ thông tin trong quản lý dữ liệu thi và ñảm bảo an toàn phòng chống 
dịch COVID-19 trong quá trình tổ chức thi. 

e) Phối hợp với Sở Giáo dục và ðào tạo có các giải pháp phòng ngừa, ngăn chặn 
và xử lý các trường hợp sử dụng công nghệ cao có mục ñích gian lận trong thi cử 
(nếu có). 
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5. Sở Y tế 
a) Phối hợp với Sở Giáo dục và ðào tạo trong việc phân công cán bộ, nhân viên 

y tế tại các ñiểm thi ñể chăm sóc sức khoẻ cho cán bộ, giáo viên, thí sinh trong quá 
trình thi; chuẩn bị các loại vật tư thiết yếu và thuốc phù hợp ñể ñáp ứng kịp thời các 
yêu cầu chữa trị, chăm sóc y tế khi dịch bệnh xảy ra tại các ñịa phương và các trường 
hợp ñau ốm bất thường của thí sinh trong các ngày thi; tham gia cùng với ñiểm thi 
giải quyết kịp thời, ñúng quy chế những tình huống có liên quan ñến quyền lợi của 
thí sinh. 

b) Phối hợp với các ngành chức năng và cơ quan liên quan tăng cường công tác 
kiểm tra, thanh tra ñảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, vệ sinh môi trường trước và 
trong những ngày diễn ra Kỳ thi; có phương án ñảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm; ñề 
phòng, ngăn ngừa các loại dịch bệnh; kịp thời xử lý các tình huống khi có ngộ ñộc thực 
phẩm, dịch bệnh xảy ra ở các ñịa ñiểm tổ chức thi. 

c) Chỉ ñạo các cơ sở y tế kiểm tra ñiều kiện an toàn thực phẩm tại các nhà hàng, 
quán ăn phục vụ thí sinh, người nhà thí sinh và cán bộ, giáo viên ñược ñiều ñộng về 
tham gia công tác thi. 

d) Thành lập tổ công tác ứng phó dịch bệnh COVID-19 trong Kỳ thi tốt nghiệp 
trung học phổ thông năm 2022 ñể thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống 
dịch khi có tình huống dịch bệnh phức tạp xảy ra; hỗ trợ Sở Giáo dục và ðào tạo thực 
hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo quy ñịnh nhằm bảo ñảm an 
toàn cho các hoạt ñộng của Kỳ thi. 

e) Chỉ ñạo các trung tâm y tế huyện, thị xã, thành phố, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật 
và các ñơn vị y tế liên quan phối hợp, hướng dẫn, hỗ trợ các trường bố trí ñiểm thi trên ñịa 
bàn thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 theo ñúng quy ñịnh. 

6. Sở Tài chính 
a) ðảm bảo kinh phí và hướng dẫn thực hiện các chế ñộ tài chính theo quy ñịnh 

hiện hành. 
b) Dự phòng nguồn kinh phí chi cho Kỳ thi khi phải tổ chức nhiều ñợt do ảnh 

hưởng của dịch COVID-19. 
7. Bưu ñiện tỉnh, Viễn thông Thừa Thiên Huế 
a) Có kế hoạch ñảm bảo thông tin liên lạc thông suốt cho các máy ñiện thoại, 

máy Fax, ñường truyền phục vụ Kỳ thi theo ñúng Quy chế thi của Bộ Giáo dục và 
ðào tạo; ñảm bảo bí mật, an toàn bài thi trong quá trình vận chuyển.  

b) ðảm bảo an toàn tuyệt ñối, ñúng thời gian trong chuyển, phát tài liệu, bưu 
kiện về Kỳ thi giữa Bộ Giáo dục và ðào tạo, Sở Giáo dục và ðào tạo và Hội ñồng thi 
của tỉnh. 

c) ðảm bảo các ñiều kiện về cơ sở hạ tầng bưu chính viễn thông, tạo thuận lợi 
cho việc công bố kết quả thi, ñiều chỉnh nguyện vọng và chuyển phát hồ sơ nhập học 
của thí sinh. 

8. Báo Thừa Thiên Huế, ðài Phát thanh và Truyền hình tỉnh 
a) Tăng cường thời lượng phát sóng, mở thêm chuyên trang, chuyên mục thông 

tin kịp thời về Kỳ thi. 
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b) Phối hợp với Sở Giáo dục và ðào tạo tuyên truyền về diễn biến Kỳ thi, công 
tác phòng chống dịch trong tổ chức thi khi có dịch bệnh xảy ra. 

9. ðiện lực Thừa Thiên Huế 
ðảm bảo cung ứng ñiện theo kế hoạch tổ chức Kỳ thi ñã ñược phê duyệt; ñặc biệt 

là trong quá trình in sao ñề thi, tổ chức coi thi, chấm thi và xử lý kết quả thi. 
10. ðoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh 
Chỉ ñạo các huyện, thị, thành ñoàn xây dựng phương án tuyên truyền, tổ chức 

triển khai chỉ ñạo các chương trình hoạt ñộng “Tiếp sức mùa thi”, tham gia hướng 
dẫn ñảm bảo trật tự, an toàn giao thông; hướng dẫn và hỗ trợ thí sinh và người nhà thí 
sinh về việc ñi lại, ăn, ở, sinh hoạt tại các ñiểm thi xa trung tâm, các thí sinh ñi lại 
khó khăn; ñảm bảo an toàn phòng, chống dịch COVID-19. 

11. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và thành phố  
a) Phối hợp với Sở Giáo dục và ðào tạo và các sở, ngành liên quan có phương 

án và chuẩn bị ñầy ñủ ñiều kiện cần thiết ñể tổ chức tốt Kỳ thi trong ñiều kiện có dịch 
bệnh COVID-19.  

b) Chỉ ñạo Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn và các ngành liên quan ở 
ñịa phương phối hợp, tạo ñiều kiện thuận lợi, bảo ñảm an toàn tại ñịa phương có ñiểm 
tổ chức Kỳ thi; có phương án phân luồng tốt, tránh ùn tắc do tập trung ñông người 
trước và sau buổi thi tại cổng trường và tuyến giao thông lân cận. 

c) ðẩy mạnh ñợt cao ñiểm về công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của 
người dân, chính quyền các cấp, phụ huynh và học sinh về ý nghĩa, tầm quan trọng 
của Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022; chỉ ñạo các cấp ở ñịa phương 
quan tâm, tạo ñiều kiện thuận lợi giúp các em học sinh có ñiều kiện, hoàn cảnh khó 
khăn ñược ôn tập, tham gia thi ñầy ñủ và ñạt kết quả tốt. 

d) Tăng cường công tác vận ñộng các tổ chức, cá nhân hỗ trợ, giúp ñỡ thí sinh 
khuyết tật, các thí sinh là con em dân tộc thiểu số, gia ñình chính sách, hộ nghèo, vùng 
sâu, vùng xa và thí sinh cư trú tại các vùng chịu ảnh hưởng thiên tai có ñủ ñiều kiện 
tham dự Kỳ thi, không ñể thí sinh nào phải bỏ thi vì gặp khó khăn về ñiều kiện kinh tế 
ảnh hưởng do hậu COVID-19 hay ñiều kiện phương tiện ñi lại.  

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Giám ñốc Sở Giáo dục và ðào tạo, 
Thủ trưởng các cơ quan, ñơn vị liên quan và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, 
thành phố có kế hoạch và phương án triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này./. 

 
KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
Nguyễn Thanh Bình 
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