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 MỤC LỤC  
   

   

  VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC  

 HỘI ðỒNG NHÂN DÂN TỈNH 

Trang 

03-6-2022 Nghị quyết số 46/NQ-HðND về việc phân bổ kinh phí trung ương 
bổ sung có mục tiêu năm 2021 hỗ trợ thực hiện Chương trình 
mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững. 

03 

03-6-2022 Nghị quyết số 47/NQ-HðND về Nhiệm vụ ñiều chỉnh Quy hoạch 
phân khu xây dựng Khu công nghiệp Phú Bài giai ñoạn I, II, III, 
thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế. 

08 

03-6-2022 Nghị quyết số 48/NQ-HðND về Nhiệm vụ ñiều chỉnh Quy hoạch 
chung xây dựng Khu công nghiệp Phong ðiền, tỉnh Thừa Thiên Huế. 

19 

03-6-2022 Nghị quyết số 49/NQ-HðND về Nhiệm vụ ñiều chỉnh Quy hoạch 
chung xây dựng Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô, tỉnh Thừa 
Thiên Huế ñến năm 2045. 

28 

03-6-2022 Nghị quyết số 50/NQ-HðND thông qua danh mục bổ sung các 
công trình, dự án cần thu hồi ñất; cho phép chuyển mục ñích 
sử dụng ñất trồng lúa và ñất rừng phòng hộ sang mục ñích khác 
trên ñịa bàn tỉnh năm 2022. 

33 

03-6-2022 Nghị quyết số 51/NQ-HðND về việc cho phép chuyển mục ñích 
sử dụng rừng sang mục ñích khác. 

44 

                         Tỉnh Thừa Thiên Huế 
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03-6-2022 Nghị quyết số 52/NQ-HðND ban hành Danh mục dịch vụ sự nghiệp 
công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực thông tin và 
truyền thông trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 

47 

03-6-2022 Nghị quyết số 53NQ-HðND ban hành Danh mục dịch vụ sự nghiệp 
công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực tài nguyên và 
môi trường trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 

52 

03-6-2022 Nghị quyết số 54/NQ-HðND ban hành Danh mục dịch vụ sự nghiệp 
công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực giao thông vận 
tải trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 

58 

03-6-2022 Nghị quyết số 55/NQ-HðND ban hành Danh mục dịch vụ sự nghiệp 
công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực Nội vụ trên 
ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 

61 

03-6-2022 Nghị quyết số 56/NQ-HðND ban hành Danh mục dịch vụ sự nghiệp 
công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực y tế trên 
ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 

64 

03-6-2022 Nghị quyết số 57/NQ-HðND ban hành Danh mục dịch vụ sự nghiệp 
công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực xây dựng trên 
ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 

69 

03-6-2022 Nghị quyết số 58/NQ-HðND ban hành Danh mục dịch vụ sự 
nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước của Ban Quản lý Khu 
kinh tế, công nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế. 

72 

03-6-2022 Nghị quyết số 59/NQ-HðND về việc miễn nhiệm chức vụ 
Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2021 - 2026 ñối với bà 
Trần Thị Hoài Trâm. 

75 

03-6-2022 Nghị quyết số 60/NQ-HðND về việc xác nhận kết quả bầu chức vụ 
Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2021 - 2026 ñối với 
ông Nguyễn Văn Phúc. 

76 

03-6-2022 Nghị quyết số 61/NQ-HðND bổ sung danh mục công trình, dự 
án khuyến khích xã hội hóa trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 
giai ñoạn 2021 - 2025. 

78 

13-6-2022 Nghị quyết số 04/NQ-TT.HðND về chương trình xây dựng 
nghị quyết Hội ñồng nhân dân tỉnh năm 2022 (ñợt 4). 

82 
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VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC 
 

HỘI ðỒNG NHÂN DÂN TỈNH 

 

 

HỘI ðỒNG NHÂN DÂN 
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

Số: 46/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 việc phân bổ kinh phí trung ương bổ sung có mục tiêu năm 2021  

hỗ trợ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững 

 

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 Thông tư số 15/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 02 năm 2017 của Bộ Tài chính 
quy ñịnh quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu 
quốc gia Giảm nghèo bền vững giai ñoạn 2016 - 2020; 

Căn cứ Quyết ñịnh số 2068/Qð-TTg ngày 08 tháng 12 năm 2021 của Thủ tướng 
Chính phủ về việc bổ sung dự toán năm 2021 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia 
giảm nghèo bền vững và Chương trình mục tiêu Giáo dục nghề nghiệp - Việc làm và An 
toàn lao ñộng; 

Căn cứ Công văn số 14812/BTC-NSNN ngày 27 tháng 12 năm 2021 của Bộ Tài chính 
về việc bổ sung dự toán năm 2021 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm 
nghèo bền vững; 

Căn cứ Công văn số 5094/LðTBXH-VPQGGN ngày 31 tháng 12 năm 2021 của 
Bộ Lao ñộng - Thương binh và Xã hội về hướng dẫn phạm vi, ñối tượng phân bổ vốn 
năm 2021; 

Xét Tờ trình số 5119/TTr-UBND ngày 20 tháng 5 năm 2022 của Ủy ban nhân dân 
tỉnh Thừa Thiên Huế về việc phân bổ kinh phí Trung ương bổ sung có mục tiêu 
năm 2021 hỗ trợ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững; 
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. 
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QUYẾT NGHỊ: 
 

ðiều 1. Thống nhất phân bổ kinh phí Trung ương bổ sung có mục tiêu năm 2021 
hỗ trợ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững với tổng số tiền 
là 4,462 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 

PHÂN BỔ KINH PHÍ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG NĂM 2021 

Hạng mục: Dự án Hỗ trợ phát triển sản xuất, ña dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo  

thuộc Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững 

Nguồn vốn: Vốn sự nghiệp thuộc Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững  bổ sung dự toán năm 2021 (thực hiện năm 2022) 
(Kèm theo Nghị quyết số 46/NQ-HðND ngày 03 tháng 6 năm 2022 của Hội ñồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế) 

 

ðơn vị tính: Triệu ñồng 

TT ðơn vị ñăng ký /Danh mục dự án 

Quy mô ñầu tư Kế hoạch 
vốn bổ 
sung 

năm 2021 

Chủ ñầu tư 
ðịa ñiểm 
 thực hiện 

ðối tượng thực hiện, 
chủ thể liên kết tiêu 

thụ sản phẩm 
Ghi chú 

Số lượng Số hộ 

  TỔNG CỘNG     4.462         

A 

Dự án 1: Chương trình 30a - Tiểu 
Dự án 3: Hỗ trợ phát triển sản 
xuất, ña dạng hóa sinh kế và nhân 
rộng mô hình giảm nghèo trên ñịa 
bàn các xã ñặc biệt khó khăn vùng 
bãi ngang ven biển và hải ñảo 

    3.900       

- Căn cứ Quyết ñịnh số 
2068/Qð-TTg ngày 08/12/2021 
của Thủ tướng Chính phủ. 
-  Khoản III.1.1 Công văn hướng 
dẫn số 5094/LðTBXH-VPQGGN 
ngày 31/12/2021 của Bộ Lao 
ñộng, Thương binh và Xã hội. 

I HUYỆN PHONG ðIỀN     900         

1 Xã Phong Chương     300         

  Nuôi gà kiến thả vườn 5.000 con 20 300 
UBND xã 

Phong Chương 
Xã Phong 
Chương 

Hộ nghèo, cận nghèo, 
mới thoát nghèo 

  

2 Xã ðiền Hương     300         

  Nuôi bò sinh sản 15 con 15 300 
UBND xã 

ðiền Hương 
Xã ðiền 
Hương 

Hộ nghèo, cận nghèo, 
mới thoát nghèo 

  

3 Xã Phong Bình     300         

  Nuôi bò sinh sản 15 con 15 300 
UBND xã 

Phong Bình 
Xã Phong 

Bình 
Hộ nghèo, cận nghèo, 

mới thoát nghèo 
  

II HUYỆN PHÚ VANG     1.800         

1 Xã Vinh An     300         

  Dự án nuôi bò lai sinh sản 14 con 14 300 
UBND xã 
Vinh An 

Xã Vinh 
An 

Hộ nghèo, cận nghèo, 
mới thoát nghèo   
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TT ðơn vị ñăng ký /Danh mục dự án 

Quy mô ñầu tư Kế hoạch 
vốn bổ 
sung 

năm 2021 

Chủ ñầu tư 
ðịa ñiểm 
 thực hiện 

ðối tượng thực hiện, 
chủ thể liên kết tiêu 

thụ sản phẩm 
Ghi chú 

Số lượng Số hộ 

2 Xã Phú Gia     300         

  Dự án nuôi gà lai kiến thả vườn 5500 con 20 300 
UBND xã 
Phú Gia 

Xã Phú Gia 
Hộ nghèo, cận nghèo 
và các tiểu thương ñịa 

phương   

3 Xã Phú Xuân     300         

  Dự án nuôi bò sinh sản 18 con 18 300 
UBND xã 
Phú Xuân 

Xã Phú 
Xuân 

Hộ nghèo, cận nghèo, 
mới thoát nghèo   

4 Xã Phú Diên     300         

  Hỗ trợ ngư lưới cụ   12 150 
UBND xã 
Phú Diên 

Xã Phú 
Diên Hộ nghèo, cận nghèo, 

mới thoát nghèo 
  

  Dự án nuôi gà lai kiến thả vườn 3000 con 13 150 
Xã Phú 

Diên   

5 Xã Vinh Xuân     300         

  Dự án nuôi gà lai ñệm lót 6.000 con 40 300 
UBND xã 
Vinh Hà 

Xã Vinh 
Xuân 

Hộ nghèo, cận nghèo, 
mới thoát nghèo   

6 Xã Vinh Hà     300         

  Dự án nuôi gà lai kiến thả vườn 5.500 con 20 300 
UBND xã 
Vinh Hà 

Xã Vinh 
Hà 

Hộ nghèo, cận nghèo, 
các tiểu thương ñịa 

phương   

III HUYỆN PHÚ LỘC     900         

1 Xã Lộc Bình     300     
Hộ nghèo, cận nghèo, 

mới thoát nghèo 

  

  Mô hình nuôi lợn thịt 60 con 12   UBND xã 
Lộc Bình 

Xã Lộc 
Bình 

  

  Nuôi gà lai kiến thả vườn 2.000 con 12     

2 Xã Giang Hải     300     
Hộ nghèo, cận nghèo, 

mới thoát nghèo 

  

  Mô hình nuôi lợn thịt 75 con 15   UBND xã 
Giang Hải 

Xã Giang 
Hải 

  

  Nuôi gà lai kiến thả vườn 2.500 con 15     

3 Xã Lộc Vĩnh     300         

  
Xã Lộc Vĩnh: Nuôi gà lai kiến thả 

vườn 
6.000 con 15   

UBND xã 
Lộc Vĩnh 

Xã Lộc 
Vĩnh 

Hộ nghèo, cận nghèo, 
mới thoát nghèo   
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TT ðơn vị ñăng ký /Danh mục dự án 

Quy mô ñầu tư Kế hoạch 
vốn bổ 
sung 

năm 2021 

Chủ ñầu tư 
ðịa ñiểm 
 thực hiện 

ðối tượng thực hiện, 
chủ thể liên kết tiêu 

thụ sản phẩm 
Ghi chú 

Số lượng Số hộ 

IV 
Phân khai sau khi có ñối tượng 

ñược hỗ trợ ñảm bảo theo quy ñịnh 
    300     

Giao Sở Lao ñộng, Thương binh 
và Xã hội tiếp tục rà soát, tham 
mưu ñối tượng ñược hỗ trợ ñảm 
bảo theo quy ñịnh  

B 

Dự án 3: Hỗ trợ phát triển sản 
xuất, ña dạng hóa sinh kế và nhân 
rộng mô hình giảm nghèo trên ñịa 
bàn các xã ngoài Chương trình 
30a, 135 

    562       

- Căn cứ Quyết ñịnh số 
2068/Qð-TTg ngày 08/12/2021 
của Thủ tướng Chính phủ. 
 
-  Khoản III.1.2 Công văn hướng 
dẫn số 5094/LðTBXH-VPQGGN 
ngày 31/12/2021 của Bộ Lao 
ñộng, Thương binh và Xã hội. 

1 Huyện Phú Lộc     300         

1.1 
Xã Lộc Hòa: Nuôi gà lai kiến thả 

vườn 
1.300 con 8 100 

UBND xã 
Lộc Hòa 

Xã Lộc 
Hòa 

Hộ nghèo, cận nghèo, 
mới thoát nghèo 

  

1.2 
Xã Xuân Lộc: Nuôi gà lai kiến thả 

vườn 
1.300 con 8 100 

UBND xã 
Xuân Lộc 

Xã Xuân 
Lộc 

Hộ nghèo, cận nghèo, 
mới thoát nghèo 

  

1.3 
Xã Lộc ðiền: Nuôi gà lai kiến thả 

vườn 
1.300 con 8 100 

UBND xã 
Lộc ðiền 

Xã Lộc 
ðiền 

Hộ nghèo, cận nghèo, 
mới thoát nghèo 

  

2 Huyện Phong ðiền      262         

2.1 
Xã Phong Sơn: Nuôi gà kiến thả 

vườn 
5.000 con 15 262 

UBND xã 
Phong Sơn 

Xã Phong 
Sơn 

Hộ nghèo, cận nghèo, 
mới thoát nghèo 
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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: 47/NQ-HðND 
 

Thừa Thiên Huế, ngày 03 tháng 6 năm 2022 

 

NGHỊ QUYẾT 
Về Nhiệm vụ ñiều chỉnh Quy hoạch phân khu xây dựng Khu công nghiệp  

Phú Bài giai ñoạn I, II, III, thị xã Hương Thủy, 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 Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014; Luật sửa ñổi, bổ sung một số 

ñiều của Luật Xây dựng ngày 17 tháng 6 năm 2020; 
Căn cứ Luật Quy hoạch ngày 24 tháng 11 năm 2017;  Luật Sửa ñổi, bổ sung một 

số ñiều của 37 luật có liên quan ñến quy hoạch ngày 20 tháng 11 năm 2018; 
Căn cứ Nghị ñịnh số 44/2015/Nð-CP ngày 06 tháng 5 năm 2015 của Chính phủ về 

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

Căn cứ Quyết ñịnh số 1107/Qð-TTg ngày 21 tháng 8 năm 2006 của Thủ tướng 
Chính phủ phê duyệt Quy hoạch phát triển các khu công nghiệp ở Việt Nam ñến năm 2015 
và ñịnh hướng ñến năm 2020; 

Căn cứ Công văn số 962/TTg-KTN ngày 19 tháng 6 năm 2014 của Thủ tướng 
Chính phủ về việc ñiều chỉnh Quy hoạch phát triển các khu công nghiệp tỉnh Thừa 
Thiên Huế; 

Xét Tờ trình số 3400/TTr-UBND ngày 08 tháng 4 năm 2022 của Ủy ban nhân dân 
tỉnh về việc thông qua Nhiệm vụ ñiều chỉnh Quy hoạch phân khu xây dựng Khu công 
nghiệp Phú Bài giai ñoạn I, II, III, thị xã Hương Thủy, 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 Nhiệm vụ ñiều chỉnh Quy hoạch phân khu xây dựng Khu 
công nghiệp Phú Bài giai ñoạn I, II, III, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế 
với những nội dung chính như sau: 

1. Tên quy hoạch: ðiều chỉnh Quy hoạch phân khu xây dựng Khu công nghiệp 
Phú Bài giai ñoạn I, II, III, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế. 
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2. Phạm vi lập ñiều chỉnh quy hoạch: Phường Phú Bài và xã Thủy Phù, thị xã 
Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế; có ranh giới cụ thể như sau: 

- Phía Bắc và ðông Bắc: Giáp ñường Quốc lộ 1A và ñường sắt Bắc Nam; 
- Phía ðông và ðông Nam: Giáp khu dân cư hiện trạng; 
- Phía Nam và Tây Nam: Giáp ñường phía Tây thành phố Huế và khu dân cư 

chỉnh trang; 
- Phía Tây và Tây Bắc: Giáp ñường Nam Cao và khu dân cư chỉnh trang. 
3. Quy mô lập ñiều chỉnh quy hoạch 
a) Quy mô diện tích: Khoảng 245,92ha (giảm 57,54ha). 
b) Quy mô lao ñộng: Dự kiến khoảng 20.000 - 23.000 lao ñộng.  
4. Tính chất: Là khu công nghiệp tập trung, ña ngành, trong ñó ưu tiên phát triển 

các ngành công nghiệp nhẹ, công nghiệp xanh, sạch, thân thiện môi trường; sử dụng 
công nghệ tiên tiến, kỹ thuật cao; và các ngành công nghiệp, dịch vụ phụ trợ phù hợp 
không gian kiến trúc cảnh quan, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững. 

  5. Mục tiêu lập ñiều chỉnh quy hoạch: 
Cụ thể hóa Nghị quyết số 54-NQ/TW ngày 10 tháng 12 năm 2019 của Bộ 

Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế ñến năm 2030, tầm nhìn 
ñến 2045; Nghị quyết số 83/NQ-CP ngày 27 tháng 5 năm 2020 của Thủ tướng 
Chính phủ về chương trình hành ñộng thực hiện Nghị quyết số 54-NQ/TW ngày 10 
tháng 12 năm 2019 của Bộ Chính trị về “Xây dựng và phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế 
ñến năm 2030, tầm nhìn ñến năm 2045”.  

Triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, thị xã Hương Thủy 
giai ñoạn 2020 - 2025. 

ðảm bảo quy mô diện tích phù hợp ñiều chỉnh Quy hoạch phát triển các khu 
công nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế và quy hoạch phát triển công nghiệp tỉnh Thừa 
Thiên Huế ñến năm 2020, ñịnh hướng ñến năm 2030.  

Tạo sự ñồng bộ, cập nhật, khớp nối với các khu vực ñã ñược triển khai lập 
quy hoạch nhằm ñáp ứng các yêu cầu về phát triển Khu công nghiệp, nâng cao hiệu quả 
năng lực và khai thác tối ña việc sử dụng quỹ ñất; thiết lập khu vực sản xuất tập trung 
gắn với bảo vệ môi trường, hài hòa với kiến trúc cảnh quan, các khu chức năng 
lân cận. 

Làm cơ sở pháp lý cho việc quản lý sử dụng ñất ñai, ñầu tư xây dựng, quản lý 
xây dựng theo quy hoạch; làm cơ sở triển khai các ñồ án quy hoạch chi tiết, xây 
dựng và lập các dự án ñầu tư xây dựng các hạng mục công trình tiếp theo, từng 
bước xây dựng hoàn chỉnh Khu công nghiệp Phú Bài. 

6. Phân khu chức năng:  
- Khu vực quy hoạch ñược phân thành 02 khu vực chính, bao gồm giai ñoạn I, 

II và giai ñoạn III, dự kiến phân khu chức năng như sau: 
a) ðối với giai ñoạn I, II: 
+ Khu ñất nhà máy xí nghiệp, công nghiệp, kho bãi. 
+ Khu ñiều hành và dịch vụ. 
+ Khu ñất công trình ñầu mối hạ tầng kỹ thuật. 
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+ Khu cây xanh cảnh quan, mặt nước. 
+ Khu cây xanh cách ly. 
+ ðất giao thông. 
+ Khu bãi ñỗ xe. 
b) ðối với giai ñoạn III: 
+ Khu ñất nhà máy xí nghiệp, công nghiệp, kho bãi. 
+ Khu ñất công trình ñầu mối hạ tầng kỹ thuật. 
+ Khu cây xanh cảnh quan, mặt nước. 
+ ðất giao thông. 
7. Các chỉ tiêu quy hoạch chính: 
- Tỷ lệ sử dụng ñất: 

Loại ñất Tỷ lệ (% diện tích toàn khu) 

Giao thông  ≥10 
Cây xanh ≥10 
Các khu kỹ thuật ≥1 

- Mật ñộ xây dựng thuần của lô ñất xây dựng nhà máy, kho tàng tối ña là 70%; 
ðối với các lô ñất xây dựng nhà máy có trên 05 sàn sử dụng ñể sản xuất, mật ñộ xây dựng 
thuần tối ña là 60%. Mật ñộ xây dựng gộp (brut-tô) tối ña là 50%. 

- Chiều cao công trình: Phù hợp chức năng công trình, ñảm bảo theo quy chuẩn, 
tiêu chuẩn hiện hành. 

- Các chỉ tiêu về hạ tầng kỹ thuật: 
 

TT Thành phần ðơn vị 
Chỉ tiêu  

quy hoạch 
1 Cấp ñiện   

1.1 - Khu vực các nhà máy KW/ha 250 
1.2 - Khu kỹ thuật KW/ha 100 
1.3 - Khu ñiều hành và dịch vụ KW/ha 100 
1.4 - Khu kho tàng KW/ha 50 
1.5 - Khu công viên cây xanh, giao thông KW/ha 50 
2 Cấp nước   

2.1 - Các xí nghiệp công nghiệp m3/ha-ngñ 50 
2.2 - Các công trình trung tâm ñiều hành m3/ha-ngñ 20 
2.3 - Giao thông, cây xanh m3/ha-ngñ 10 
2.4 - Nước chữa cháy lít/s ≥ 15 
2.5 - Nước dự phòng % 30 

3 Thoát nước thải 
% cấp nước các xí 
nghiệp, công trình 

100 

4 Vệ sinh môi trường    
4.1 - Rác thải phát sinh kg/người-ngñ 0,9 
4.2 - Tỷ lệ thu gom % 100 
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- Giao thông: Thiết kế theo Quy chuẩn 07- 4:2016/BXD Quy chuẩn kỹ thuật 
Quốc gia các công trình hạ tầng kỹ thuật, công trình giao thông của Bộ Xây dựng. 

- Bãi ñỗ cho xe chữa cháy, khoảng cách an toàn phòng cháy chữa cháy, hệ thống 
cấp nước chữa cháy ngoài nhà: Theo Quy chuẩn 06:2021/BXD và các quy chuẩn, 
tiêu chuẩn kỹ thuật khác có liên quan. 

- Các chỉ tiêu kinh tế, kỹ thuật khác tuân thủ theo các quy chuẩn, tiêu chuẩn 
hiện hành. 

8. Nội dung quy hoạch: 
a) ðánh giá hiện trạng khu vực lập ñiều chỉnh quy hoạch: 
- ðánh giá ñiều kiện tự nhiên và môi trường: 
+ ðánh giá các ñặc ñiểm tự nhiên của khu vực (về ñịa hình, ñịa mạo, khí hậu, 

thủy hải văn, thủy lợi, ñịa chất công trình, ñịa chấn…), ñặc ñiểm cảnh quan sinh thái 
của khu vực xung quanh. 

+ ðánh giá ảnh hưởng tiêu cực, tích cực của ñiều kiện tự nhiên khu vực 
quy hoạch. 

- Hiện trạng về dân số, lao ñộng, ñặc ñiểm xã hội: 
+ Ðánh giá hiện trạng phát triển dân cư khu vực nghiên cứu, thống kê tỉ lệ dân số, 

lao ñộng.  
+ Ðánh giá những ảnh hưởng tác ñộng môi truờng văn hóa lịch sử, quá trình 

phát triển kinh tế, văn hóa và ñời sống của cư dân khu vực. 
- ðánh giá hiện trạng sử dụng ñất và kiến trúc cảnh quan khu vực: 
+ ðánh giá, thống kê hiện trạng sử dụng ñất trong phạm vi nghiên cứu.  
+ ðánh giá về cảnh quan tự nhiên khu vực.  
+ ðánh giá hiện trạng các công trình trong khu vực dự án. 
- ðánh giá hiện trạng hạ tầng kỹ thuật: 
+ Giao thông: Các tuyến ñường bộ hiện trạng (phân loại, cấp ñường, tình trạng 

mặt ñường, hầm ñường bộ). 
+ Hệ thống cấp ñiện: nguồn ñiện, mạng ñiện, trạm biến áp, hệ thống chiếu sáng 

(vị trí, quy mô, công suất). 
+ Hệ thống cấp nước: nguồn cấp nước, tuyến cấp nước (quy mô, công suất), 

ñầu mối kết nối. 
+ Hệ thống thoát nước mặt: Tuyến thu gom nước mưa quanh dự án (tuyến, 

kích thước), hệ thống cửa xả, ñánh giá các lưu vực thoát nước. 
+ Hệ thống xử lý nước thải: Tuyến thu gom nước thải, trạm xử lý nước thải 

(vị trí, công suất),... 
+ Vệ sinh môi trường: vị trí tập kết rác, khu xử lý rác thải. 
+ ðánh giá các ưu ñiểm, các vấn ñề tồn tại liên quan ñến hệ thống hạ tầng 

kỹ thuật cần giải quyết trong quy hoạch phân khu. ðánh giá mối liên quan về hiện trạng 
với mạng lưới hạ tầng kỹ thật như các tuyến chính, các công trình ñầu mối bên ngoài 
khu vực quy hoạch. ðánh giá, tổng hợp các giải pháp hạ tầng kỹ thuật của các dự án, 
ñồ án ñã có. 

+ Những vấn ñề môi trường và những khu vực dễ bị tác ñộng, những khuyến cáo 
về tình hình ô nhiễm, suy thoái môi trường; xác ñịnh các nội dung bảo vệ môi trường 
mà ñồ án quy hoạch cần giải quyết. 
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- Các dự án ñang triển khai: 
+ Tổng hợp, rà soát, phân tích ñánh giá về các dự án ñang triển khai trong khu 

vực nghiên cứu. 
+ Nghiên cứu các dự án ñầu tư ngoài ranh giới có liên quan trực tiếp hoặc 

gián tiếp, ñặc biệt là các dự án về hệ thống hạ tầng kỹ thuật. 
+ Rà soát mức ñộ triển khai, chất lượng từng dự án với tổng thể chung Khu 

công nghiệp Phú Bài. Xem xét tính hiệu quả và sự phù hợp của các dự án với các vấn ñề 
về mục tiêu ñã ñặt ra. 

+ Tỷ lệ lấp ñầy các giai ñoạn của Khu công nghiệp Phú Bài trong phạm vi lập 
ñiều chỉnh quy hoạch. 

b) Về phân khu chức năng:  
- Xác ñịnh các khu chức năng trong khu vực quy hoạch. 
- Xác ñịnh chỉ tiêu sử dụng ñất quy hoạch về mật ñộ xây dựng, hệ số sử dụng ñất, 

tầng cao công trình ñối với từng ô ñất; vị trí, quy mô các công trình ngầm (nếu có). 
- ðề xuất, lựa chọn cấu trúc phát triển không gian khu quy hoạch, ñưa ra các 

giải pháp quy hoạch sử dụng ñất, chỉ tiêu sử dụng ñất về mật ñộ xây dựng, hệ số 
sử dụng ñất, tầng cao công trình ñối với từng ô chức năng; khoảng lùi công trình ñối 
với các trục ñường; vị trí, quy mô các công trình ngầm (nếu có). 

c) Về quy hoạch tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan: 
- Ðể xuất giải pháp tổ chức không gian tổng thể phù hợp ñịnh hướng của quy 

hoạch chung và ñặc ñiểm hiện trạng của khu vực. Xác ñịnh kết nối liên thông cho các 
khu vực chức năng ñể ñảm bảo hoạt ñộng ñược liên tục, thuận lợi, hiệu quả và năng 
suất cao. 

- Xác ñịnh nguyên tắc, yêu cầu tổ chức không gian, kiến trúc, cảnh quan ñối với 
từng khu chức năng, trục ñường chính, không gian mở, ñiểm nhấn, khu trung tâm. 
Lưu ý, các khu vực có ñộ nhạy cảm cao về môi trường và ñảm bảo an ninh quốc 
phòng, phòng chống cháy nổ. 

- Tổ chức không gian kiến trúc, cảnh quan phải ñảm bảo ñược yếu tố thẩm mỹ, 
hiện ñại, hài hòa với khu vực xung quanh, phù hợp với các quy ñịnh và Quy chuẩn 
xây dựng hiện hành. Tạo ñược các ñiểm nhấn kiến trúc tại các vị trí có tầm nhìn tốt, 
ñóng góp bộ mặt kiến trúc cho các tuyến ñường chính trong khu vực.  

- ðề xuất bố cục không gian kiến trúc cảnh quan theo từng phân khu chức năng 
ñảm bảo sự thống nhất trong không gian tổng thể. Tổ chức không gian các khu vực 
với các giải pháp về mật ñộ xây dựng, hình khối công trình, chiều cao xây dựng, 
không gian mở.  

- Nguyên tắc kiểm soát kiến trúc, cảnh quan: 
+ Nghiên cứu, xác ñịnh các công trình ñiểm nhấn trong không gian khu vực 

quy hoạch theo các hướng, tầm nhìn khác nhau; tầng cao xây dựng công trình cho 
từng lô ñất và cho toàn khu vực; khoảng lùi của công trình trên từng ñường và các 
nút giao. 

+ Nghiên cứu hình khối, màu sắc, ánh sáng, hình thức kiến trúc chủ ñạo của 
các công trình kiến trúc; hệ thống cây xanh, mặt nước, quảng trường hợp lý phù hợp 
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với một khu công nghiệp xanh, sạch, tiện nghi, thân thiện và an toàn; chỉ giới ñường ñỏ, 
chỉ giới xây dựng, xác ñịnh cốt ñường, cốt vỉa hè, cốt nền công trình, chiều cao 
khống chế công trình trên từng tuyến ñường. 

+ Quy ñịnh về quản lý kiến trúc cảnh quan khu công nghiệp bao gồm quy ñịnh chỉ 
giới ñường ñỏ, chỉ giới xây dựng (có ñộ lùi phù hợp với cảnh quan chung), cốt xây dựng 
nền ñường, cốt xây dựng vỉa hè cho tất cả các tuyến ñường. 

+ Quy ñịnh chiều cao công trình; quy ñịnh hình khối kiến trúc, mặt ñứng, mái, 
mái hiên, ô văng, ban công của các công trình; quy ñịnh màu sắc, ánh sáng, vật liệu 
xây dựng công trình. 

+ Quy ñịnh về công trình tiện ích trong khu công nghiệp, tượng ñài, biển 
quảng cáo, các bảng chỉ dẫn, bảng ký hiệu, cây xanh, sân vườn, hàng rào, lối ñi cho 
người tàn tật, vỉa hè và quy ñịnh kiến trúc bao che các công trình hạ tầng kỹ thuật. 

d) Về quy hoạch sử dụng ñất: 
- Ðề xuất quy hoạch sử dụng ñất cho từng khu chức năng theo cơ cấu ñược 

xác ñịnh. Tính toán và xác ñịnh các chỉ tiêu quy hoạch, quy mô sử dụng ñất cho từng 
phân khu.   

- Xác ñịnh các chỉ tiêu sử dụng ñất chính bao gồm quy mô phục vụ, diện tích ñất, 
mật ñộ xây dựng, hệ số sử dụng ñất, tầng cao xây dựng, tỷ lệ cây xanh, diện tích sàn, ...  

- Lập các bảng biểu chỉ tiêu, bảng cân bằng sử dụng ñất và xác ñịnh hệ thống 
số liệu sử dụng ñất.  

- Ðề xuất quy ñịnh quản lý sử dụng ñất nhằm ñảm bảo khai thác hiệu quả 
ñáp ứng ñược cả nhu cầu phát triển trong tương lai. 

ñ) Về quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật: Hệ thống hạ tầng kỹ thuật ñược bố trí 
ñến mạng lưới ñường khu vực ñảm bảo ñấu nối ñồng bộ với khu vực phụ cận và tổng thể 
Khu công nghiệp Phú Bài giai ñoạn IV ñã ñược phê duyệt, bao gồm: 

- Giao thông: 
+ Tổ chức mạng lưới giao thông ñường bộ. Phân loại, phân cấp các tuyến giao 

thông, ñề xuất các giải pháp thiết kế cho giao thông ñảm bảo kết nối với giao thông 
ñối ngoại theo quy hoạch chung. Xác ñịnh vị trí, quy mô, số lượng các công trình 
giao thông. Xác ñịnh mặt cắt, chỉ giới xây dựng, chỉ giới ñường ñỏ. Xác ñịnh chỉ tiêu 
kinh tế kỹ thuật.  

+ Cắm mốc chỉ giới ñường ñỏ: Nội dung và biện pháp thực hiện qua từng giai 
ñoạn và các mốc tọa ñộ cần thiết. 

+ Xác ñịnh khối lượng ñầu tư và khái toán chi phí. 
- Chuẩn bị kỹ thuật: 
+ Xác ñịnh cao ñộ xây dựng ñối với từng khu vực và các trục giao thông chính. 

ðề xuất các giải pháp thiết kế san nền trên cơ sở tôn trọng ñịa hình và hạn chế phá vỡ 
cảnh quan.  

+ Phương án thoát nước mưa, xác ñịnh lưu vực, trục thoát nước chính, hướng 
thoát nước chính, kích thước cống chính, vị trí miệng xả. 

+ ðề xuất các giải pháp phòng chống thiên tai, ngập úng,.. 
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-  Cấp nước:    
+ Xác ñịnh tiêu chuẩn, nhu cầu và nguồn cấp nước; Vị trí, quy mô công trình 

cấp nước. Quy hoạch mạng lưới ñường ống cấp nước cho khu vực (hệ thống mạng 
lưới ñường ống truyền tải và phân phối). ðề xuất giải pháp cấp nước chữa cháy cho 
khu vực. 

+ Xác ñịnh khối lượng ñầu tư và khái toán chi phí. 
-  Cấp ñiện: 
+ Xác ñịnh chỉ tiêu và tiêu chuẩn cấp ñiện, công suất, nguồn cấp, vị trí, quy mô 

các trạm biến áp, các mạng lưới phân phối chính. Xác ñịnh vị trí, quy mô công trình 
ñầu mối và mạng lưới truyền tải, phân phối chính của hệ thống cung cấp năng lượng 
và chiếu sáng. 

+ Tính toán, nghiên cứu giải pháp chiếu sáng. 
+ Xác ñịnh khối lượng ñầu tư và khái toán chi phí. 
- Thông tin liên lạc:    
+ Xác ñịnh nhu cầu và công trình hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ ñộng. 
+ Dự báo các loại hình dịch vụ viễn thông cho khu vực lập quy hoạch trên 

cơ sở ứng dụng công nghệ tiên tiến, ñồng thời có khả năng tương thích với hạ tầng 
mạng ñã có. ðảm bảo thoả mãn tiêu chuẩn kết nối, lắp ñặt và khai thác bảo dưỡng 
của Quốc gia và Quốc tế. 

+ Xác ñịnh khối lượng ñầu tư và khái toán chi phí. 
- Thoát nước thải và vệ sinh môi trường:  
+ Xác ñịnh chỉ tiêu, dự báo tổng lượng nước thải và chất thải rắn. ðề xuất thiết 

kế mạng lưới thoát nước thải, thu gom chất thải rắn, các giải pháp bảo vệ môi trường. 
+ Xác ñịnh vị trí và quy mô các trạm bơm, trạm xử lý nước thải; ðề xuất công 

nghệ xử lý nước thải. 
 + Xác ñịnh nguồn tiếp nhận nước thải, kênh tiêu thoát nước chính của toàn bộ 

khu công nghiệp, phân lưu vực thoát nước thải. 
+ Dự báo chi tiết nguồn và tổng lượng phát thải các loại chất thải rắn thông thường 

và nguy hại. 
+ Xác ñịnh vị trí, quy mô các trạm trung chuyển, phạm vi thu gom, vận chuyển 

chất thải rắn trong khu vực quy hoạch. 
+ Xây dựng kế hoạch và nguồn lực nhằm thu gom và xử lý triệt ñể chất thải rắn. 
+ ðề xuất giải pháp bảo vệ môi trường, ñảm bảo xây dựng khu công nghiệp 

phát triển bền vững. 
+ Xác ñịnh khối lượng ñầu tư và khái toán chi phí. 
- Nghĩa trang: ðề xuất giải pháp ứng xử với nghĩa ñịa hiện hữu trong phạm vi 

lập quy hoạch. 
e) ðánh giá môi trường chiến lược: 
+ Xác ñịnh các vấn ñề môi trường chính, những bất cập trong và ngoài khu vực 

lập quy hoạch. 
+ Hiện trạng các nguồn ô nhiễm có ảnh hưởng trực tiếp ñến môi trường. 
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+ Dự báo diễn biến môi trường trong quá trình lập và thực hiện quy hoạch phân 
khu xây dựng khu công nghiệp; ñề xuất hệ thống các tiêu chí bảo vệ môi trường ñể 
ñưa ra các giải pháp quy hoạch không gian và hạ tầng kỹ thuật tối ưu cho khu vực 
quy hoạch;  

+ ðề ra các giải pháp giảm thiểu, khắc phục tác ñộng ñối với dân cư, cảnh quan 
thiên nhiên; không khí, tiếng ồn khi triển khai thực hiện quy hoạch phân khu xây dựng 
khu công nghiệp; 

 + ðề xuất các biện pháp phòng ngừa và thứ tự ưu tiên thực hiện; ðề xuất các 
khu vực cách ly, bảo vệ môi trường. 

+ Lập kế hoạch giám sát môi trường về kỹ thuật, quản lý và quan trắc môi trường. 

f) Về kinh tế xây dựng và phân kỳ ñầu tư: 

- Khái quát kinh phí ñầu tư xây dựng các hạng mục công trình, các khu chức năng, 
kiến trúc, cây xanh, hạ tầng kỹ thuật và ñền bù giải phóng mặt bằng. Phân kỳ, lựa chọn 
các dự án ưu tiên ñầu tư, sơ bộ nhu cầu vốn và nguồn lực thực hiện: Luận cứ xác ñịnh 
danh mục các chương trình, dự án ưu tiên ñầu tư theo các giai ñoạn quy hoạch; ðề xuất, 
kiến nghị nguồn lực thực hiện. 

- Phân tích, ñề xuất lộ trình và các giai ñoạn ñầu tư phát triển khu quy hoạch 
theo từng giai ñoạn. Sơ bộ nhu cầu vốn và nguồn lực thực hiện. 

g) Quy ñịnh quản lý theo ñồ án quy hoạch phân khu: ðề xuất quy ñịnh quản lý 
quy hoạch kiến trúc, hoạt ñộng xây dựng phù hợp ñồ án và tuân thủ các quy ñịnh của 
pháp luật có liên quan, làm cơ sở pháp lý cho công tác quản lý ñầu tư xây dựng trên 
ñịa bàn trong phạm vi quy hoạch.  

9. Hồ sơ sản phẩm và dự toán kinh phí: 

a) Hồ sơ sản phẩm:  

STT Nội dung 
Tỷ lệ 

bản vẽ 

Quy cách 
Hồ sơ 

thu nhỏ 
A3 

A0 A4  

A Phần Văn bản     

1 
Thuyết minh tổng hợp, kèm theo các 
văn bản pháp lý liên quan 

  x  

2 
Tờ trình ñề nghị phê duyệt ñồ án quy 
hoạch chi tiết 

  x  

3 
Dự thảo quy ñịnh quản lý theo ñồ án 
quy hoạch chi tiết 

  x  

B Phần bản vẽ     

1 Sơ ñồ vị trí và giới hạn khu ñất  
1/5.000-
1/10.000 

x  x 

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

1/2000 x  x 
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STT Nội dung 
Tỷ lệ 

bản vẽ 

Quy cách 
Hồ sơ 

thu nhỏ 
A3 

A0 A4  

3 

Bản ñồ hiện trạng hệ thống hạ tầng 
kỹ thuật tổng hợp (Cao ñộ nền và 
thoát nước mưa; giao thông; cấp 
nước; thoát nước thải; cấp ñiện và 
chiếu sáng; TTLL; thu gom chất thải 
rắn; nghĩa trang; môi trường) 

1/2000 x  x 

4 

Bản ñồ quy hoạch tổng mặt bằng sử 
dụng ñất: Xác ñịnh ranh giới từng 
khu ñất và lô ñất theo tính chất, chức 
năng sử dụng ñối với ñất xây dựng 
các công trình dân dụng, công cộng, 
dịch vụ, du lịch, hệ thống ñường 
giao thông, khu cây xanh, công trình 
ñầu mối hạ tầng kỹ thuật; các yêu 
cầu về quản lý sử dụng ñất (tầng cao 
xây dựng, mật ñộ xây dựng, hệ số sử 
dụng ñất, ...) 

1/2000 x  x 

5 
Sơ ñồ tổ chức không gian kiến trúc 
cảnh quan 

1/2000 x  x 

6 

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

Tỷ lệ 
thích 
hợp 

x  x 

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

1/2000 
x  x 

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

1/2000 
x  x 

a Bản ñồ quy hoạch giao thông 1/2000 x  x 

b 
Bản ñồ quy hoạch cao ñộ nền và 
thoát nước mưa 

1/2000 
x  x 

c Bản ñồ quy hoạch cấp nước 1/2000 x  x 

d 
Bản ñồ quy hoạch cấp ñiện và chiếu 
sáng  

1/2000 
x  x 

e Bản ñồ quy hoạch thông tin liên lạc 1/2000 x  x 
g Bản ñồ quy hoạch thoát nước bẩn 1/2000 x  x 

h 
Bản ñồ quy hoạch thu gom chất thải 
rắn và nghĩa trang 

1/2000 
x  x 
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STT Nội dung 
Tỷ lệ 

bản vẽ 

Quy cách 
Hồ sơ 

thu nhỏ 
A3 

A0 A4  

9 
Bản ñồ tổng hợp ñường dây, ñường 
ống kỹ thuật 

1/2000 
x  x 

10 

Các bản vẽ quy ñịnh việc kiểm soát 
về kiến trúc, cảnh quan trong khu 
vực lập quy hoạch: Xác ñịnh các 
công trình ñiểm nhấn trong khu vực 
quy hoạch theo các hướng, tầm nhìn; 
xác ñịnh tầng cao xây dựng công 
trình, khoảng lùi cho từng lô ñất, trên 
từng tuyến phố và ngả giao nhau; 
xác ñịnh hình khối, màu sắc, hình 
thức kiến trúc chủ ñạo của các công 
trình kiến trúc; hệ thống cây xanh, 
mặt nước, quảng trường 

Tỷ lệ 
thích hợp 

x  x 

11 

Các bản vẽ về ñánh giá môi trường 
chiến lược: Hiện trạng và ñánh giá 
môi trường chiến lược. Thể hiện trên 
nền bản ñồ ñịa hình theo tỷ lệ thích hợp 

Tỷ lệ 
thích hợp 

x  
 
x 
 

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

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

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

b) Dự toán kinh phí: 
Sau khi Nhiệm vụ ñiều chỉnh quy hoạch ñược Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt, 

Chủ ñầu tư lập dự toán thiết kế theo ñịnh mức thiết kế quy hoạch gửi Sở Tài chính 
thẩm ñịnh, trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt theo ñúng quy ñịnh. 

c) Nguồn vốn: Vốn Ngân sách. 
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10. Tiến ñộ thực hiện: 
a) Bắt ñầu: Thực hiện sau khi nhiệm vụ ñiều chỉnh quy hoạch phân khu xây 

dựng ñược phê duyệt. 
b) Thời gian thực hiện: Không quá 06 tháng, kể từ ngày Nhiệm vụ quy hoạch 

ñược phê duyệt. 
11. Tổ chức thực hiện: 
a) Cơ quan phê duyệt: Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế. 
b) Cơ quan thẩm ñịnh: Sở Xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế. 
c) Cơ quan thỏa thuận: Bộ Xây dựng. 
d) Cơ quan tổ chức lập quy hoạch: Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp 

Thừa Thiên Huế. 
ñ) ðơn vị tư vấn lập quy hoạch: Theo quy ñịnh Luật ðấu thầu. 
e) ðơn vị phản biện: Theo quy ñịnh. 
g) Nội dung khác: Trình Hội ñồng nhân dân tỉnh trước khi phê duyệt ñồ án 

quy hoạch theo quy ñịnh. 
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: 48/NQ-HðND 
 

Thừa Thiên Huế, ngày 03 tháng 6 năm 2022 

 
 
 

NGHỊ QUYẾT 
Về Nhiệm vụ ñiều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Khu công nghiệp  

Phong ðiền, 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 Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014; Luật sửa ñổi, bổ sung một số 

ñiều của Luật Xây dựng ngày 17 tháng 6 năm 2020; 
Căn cứ Luật Quy hoạch ngày 24 tháng 11 năm 2017;  Luật Sửa ñổi, bổ sung một 

số ñiều của 37 luật có liên quan ñến quy hoạch ngày 20 tháng 11 năm 2018; 
Căn cứ Nghị ñịnh số 44/2015/Nð-CP ngày 06 tháng 5 năm 2015 của Chính phủ 

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

Căn cứ Quyết ñịnh số 1107/Qð-TTg ngày 21 tháng 8 năm 2006 của Thủ tướng 
Chính phủ phê duyệt Quy hoạch phát triển các khu công nghiệp ở Việt Nam ñến năm 2015 
và ñịnh hướng ñến năm 2020; 

Căn cứ Công văn số 962/TTg-KTN ngày 19 tháng 6 năm 2014 của Thủ tướng 
Chính phủ về việc ñiều chỉnh Quy hoạch phát triển các khu công nghiệp tỉnh Thừa 
Thiên Huế; 

Xét Tờ trình số 4956/TTr-UBND ngày 18 tháng 5 năm 2022 của Ủy ban nhân dân 
tỉnh về việc thông qua Nhiệm vụ ñiều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Khu công nghiệp 
Phong ðiền, 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 Nhiệm vụ ñiều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Khu công nghiệp 
Phong ðiền, tỉnh Thừa Thiên Huế với những nội dung chính như sau: 

1. Tên quy hoạch: ðiều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Khu công nghiệp 
Phong ðiền, huyện Phong ðiền, tỉnh Thừa Thiên Huế. 
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2. Phạm vi lập ñiều chỉnh quy hoạch: Xã Phong Thu, xã Phong Hòa, xã 
Phong Hiền và thị trấn Phong ðiền, huyện Phong ðiền, tỉnh Thừa Thiên Huế, có ranh 
giới cụ thể như sau: 

- Phía Tây Bắc và ðông Bắc giáp ñường tỉnh lộ 6 và ñường tỉnh lộ 9. 
- Phía Nam giáp ñường sắt Bắc Nam. 
- Phía ðông giáp ñường cứu nạn Phong ðiền - ðiền Lộc. 
- Phía Tây giáp khu ñất nông nghiệp và dân cư thị trấn Phong ðiền. 
3. Quy mô lập ñiều chỉnh quy hoạch:  
a) Quy mô diện tích: Khoảng 700ha (không thay ñổi so với quy hoạch ñã ñược 

duyệt). Trong ñó, ñiều chỉnh diện tích khoảng 72ha khu vực Tây Bắc ra khỏi phạm vi 
quy hoạch, bổ sung khoảng 72ha khu vực phía ðông vào quy hoạch. 

b) Quy mô lao ñộng: Dự kiến khoảng 50.000 lao ñộng.  
4. Tính chất: Là khu công nghiệp tổng hợp ña ngành, chủ yếu bố trí các nhà 

máy, xí nghiệp công nghiệp, công nghiệp nhẹ, công nghiệp chế biến, chế tạo, trong 
ñó ưu tiên phát triển công nghiệp xanh, sạch, công nghiệp kỹ thuật cao và thân thiện 
môi trường. 

5. Mục tiêu lập ñiều chỉnh quy hoạch 
- ðảm bảo quy mô diện tích phù hợp ñiều chỉnh Quy hoạch phát triển các khu 

công nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế và quy hoạch phát triển công nghiệp tỉnh Thừa 
Thiên Huế ñến năm 2020 ñịnh hướng ñến năm 2030. 

- Triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và huyện Phong 
ðiền giai ñoạn 2020 - 2030. 

 - Phát triển khu công nghiệp xanh, công nghiệp sạch, công nghệ tiên tiến nhằm 
tạo ra các sản phẩm có chất lượng và giá trị cao, ñầu tư có hiệu quả. 

- Phục vụ kêu gọi các nhà ñầu tư thứ cấp với tỷ lệ lĩnh vực, ngành nghề phù hợp 
nhằm ñảm bảo các yêu cầu về hạ tầng kỹ thuật – ñặc biệt là hệ thống xử lý nước thải 
và môi trường. 

- Kết nối về mặt tổ chức tổ chức không gian, hạ tầng kỹ thuật của khu vực 
quy hoạch với các khu vực chức năng lân cận, ñảm bảo tính ñồng bộ, hiệu quả và 
bền vững. 

- ðảm bảo phù hợp quy hoạch sử dụng ñất, kế hoạch sử dụng ñất, làm cơ sở 
pháp lý cho việc quản lý sử dụng ñất ñai và xây dựng theo quy hoạch, triển khai lập 
các quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết xây dựng và lập các dự án ñầu tư xây dựng. 

6. Các chỉ tiêu quy hoạch chính: 
- Tỷ lệ sử dụng ñất: 

Loại ñất Tỷ lệ (% diện tích toàn khu) 
Giao thông  ≥10 

Cây xanh ≥10 

Các khu kỹ thuật ≥1 
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- Mật ñộ xây dựng thuần: 
+ Của lô ñất xây dựng nhà máy, kho tàng tối ña là 70%; 
+ ðối với các lô ñất xây dựng nhà máy có trên 05 sàn sử dụng ñể sản xuất, 

mật ñộ xây dựng thuần tối ña là 60%. 
- Chiều cao xây dựng: Tùy thuộc vào dây chuyền công nghệ của các nhà máy 

nhằm ñáp ứng yêu cầu về công nghệ sản xuất trên cơ sở ý kiến thẩm ñịnh về công nghệ 
của cơ quan chức năng; ñồng thời ñảm bảo theo quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành. 

- Các chỉ tiêu về hạ tầng kỹ thuật: 

TT Thành phần ðơn vị 
Chỉ tiêu  

quy hoạch 

1 Cấp ñiện   

1.1 - Khu vực các nhà máy công nghiệp KW/ha 250 

1.2 - Khu hành chính, dịch vụ W/m2 sàn 30 

1.2 - Kho tàng KW/ha 50 

1.5 - Khu công viên, vườn hoa W/m2 0,5 

1.6 - Chiếu sáng ñường phố W/m2 1 

2 Cấp nước   

2.1 - Khu hành chính, dịch vụ lít/m2 sàn/ngñ 2 

2.2 - Các xí nghiệp công nghiệp m3/ha-ngñ 20 

2.3 - Tưới vườn hoa, công viên lít/m2 sàn/ngñ 3 

2.4 - Rửa ñường  lít/m2 sàn/ngñ 0,4 

3 Thoát nước thải 
% cấp nước 

các xí nghiệp, 
công trình 

≥ 80 

4 Vệ sinh môi trường    

4.1 - Rác thải phát sinh tấn/ha 0,3 

4.2 - Tỷ lệ thu gom % 100 

- Giao thông: Thiết kế theo Quy chuẩn 07- 4:2016/BXD Quy chuẩn kỹ thuật 
Quốc gia các công trình hạ tầng kỹ thuật, công trình giao thông của Bộ Xây dựng. 

- Bãi ñỗ cho xe chữa cháy, khoảng cách an toàn phòng cháy chữa cháy, hệ thống 
cấp nước chữa cháy ngoài nhà: Theo Quy chuẩn 06:2021/BXD và các quy chuẩn, tiêu 
chuẩn kỹ thuật khác có liên quan. 

- Các chỉ tiêu kinh tế, kỹ thuật khác tuân thủ theo các quy chuẩn, tiêu chuẩn 
hiện hành. 

7. Nội dung quy hoạch:  
a) Phân tích, ñánh giá hiện trạng và việc thực hiện ñồ án quy hoạch chung 

xây dựng ñã ñược phê duyệt: 
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- Rà soát, ñánh giá ñiều kiện hiện trạng:  

+ Thu thập tài liệu, số liệu; ñiều tra các yếu tố mang tính quy mô vùng liên quan 
ñến khu ñất, các ñiều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội, dân cư, lao ñộng, hạ tầng kỹ thuật, … 
có ảnh hưởng quyết ñịnh ñến việc khai thác, sử dụng ñất khu vực lập quy hoạch. 

+ Phân tích, ñánh giá các ñiều kiện, thực trạng ñất xây dựng, dân cư xã hội, 
kiến trúc cảnh quan, hạ tầng kỹ thuật của khu vực lập quy hoạch. 

- Rà soát, ñánh giá việc thực hiện ñồ án quy hoạch chung xây dựng ñã ñược 
phê duyệt: 

 + Rà soát, ñánh giá việc thực hiện ñồ án quy hoạch năm 2010 về các mặt: Hiện 
trạng xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật và vệ sinh môi trường khu công nghiệp; Không 
gian kiến trúc - cảnh quan; Sử dụng ñất; Vai trò và hiệu quả của các công trình sản 
xuất và dịch vụ công cộng; Kết nối hạ tầng; Tác ñộng môi trường; Kế hoạch triển khai, 
nguồn lực thực hiện và hiệu quả ñầu tư.  

 + Từng nội dung trong việc rà soát, ñánh giá việc thực hiện ñồ án quy hoạch ñã 
ñược phê duyệt cần ñược phân tích, ñánh giá các ưu ñiểm, các vấn ñề tồn tại, chỉ ra 
những vấn ñề bức xúc, khiếm khuyết, nhược ñiểm; Xác ñịnh các nội dung phải ñiều 
chỉnh mà ñồ án quy hoạch cần giải quyết.  

 - Các chương trình, ñồ án, dự án có liên quan: 

+ Nhận xét chung về các dự án và chương trình ñang triển khai. Tính hiệu quả 
và sự phù hợp của các dự án, chương trình với mục tiêu, tầm nhìn phát triển. 

 + Phân tích các mối quan hệ tương hỗ giữa các phân khu (Khu A, Khu B – 
KCN Prime Thiên Phúc, KCN C&N Vina, KCN Viglacera - Phong ðiền), khả năng 
cân ñối quỹ ñất, phát triển hiệu quả sử dụng ñất ñối với các khu vực sản xuất, phân bố 
các chức năng giữa các khu vực trong tổng thể Khu công nghiệp Phong ðiền. 

 - ðánh giá tổng hợp: ðánh giá tổng hợp thực trạng nguồn lực và ưu thế phát 
triển (xác ñịnh các ñiểm mạnh - ñiểm yếu - cơ hội - thách thức). Làm cơ sở cho việc 
tạo lập ý tưởng, chiến lược phát triển, ñảm bảo tính khả thi, phát triển bền vững cho 
Khu công nghiệp Phong ðiền. 

b) Xác ñịnh mục tiêu, ñộng lực phát triển:  

Dự báo quy mô lao ñộng; lựa chọn, xác ñịnh các chỉ tiêu ñất ñai, hạ tầng xã hội, 
hạ tầng kỹ thuật cho toàn khu; dự báo tăng trưởng về kinh tế, xã hội và quá trình chuyển 
dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao ñộng, các cơ sở sản xuất nhà máy, xí nghiệp; xác ñịnh 
nhu cầu phát triển các ngành công nghiệp của thế giới trong giai ñoạn hiện nay. 

- Xác ñịnh ưu tiên phát triển các ngành công nghiệp phù hợp với mục tiêu hình 
thành khu công nghiệp xanh, sạch, công nghệ hiện ñại. 

 c) Quy hoạch sử dụng ñất và phân khu chức năng: 

- ðề xuất, lựa chọn cấu trúc phát triển không gian khu quy hoạch, ñưa ra các 
giải pháp quy hoạch sử dụng ñất, chỉ tiêu sử dụng ñất.  
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 - Các hạng mục phân khu chức năng dự kiến: 

 + Khu ñất nhà máy xí nghiệp, công nghiệp, kho bãi. 

 + Khu trung tâm (nhà ñiều hành, khu dịch vụ). 

 + Khu ñất công trình ñầu mối hạ tầng kỹ thuật. 

 + Khu cây xanh mặt nước: ðất cây xanh cảnh quan, ñất mặt nước... 

 + Khu cây xanh cách ly. 

 + ðất giao thông. 

 d) Quy ñịnh kiểm soát về kiến trúc, cảnh quan trong khu quy hoạch:  

 - Tổ chức không gian kiến trúc, cảnh quan Khu công nghiệp Phong ðiền phải 
ñảm bảo ñược yếu tố thẩm mỹ, hiện ñại, hài hòa với khu vực xung quanh, phù hợp 
với các quy ñịnh và Quy chuẩn xây dựng hiện hành. Tạo ñược các ñiểm nhấn kiến trúc 
tại các vị trí có tầm nhìn tốt, ñóng góp bộ mặt kiến trúc cho các tuyến ñường chính 
trong khu vực.  

 - ðề xuất các giải pháp về không gian kiến trúc, cảnh quan khu vực lập quy hoạch 
phải hài hòa giữa các phân khu hiện có.  

 - Xác ñịnh các vùng kiến trúc, cảnh quan trong khu quy hoạch; ñề xuất tổ chức 
không gian các trục, khu chức năng quan trọng; xác ñịnh các công trình ñiểm nhấn 
trong khu vực quy hoạch theo các hướng tầm nhìn. 

 ñ) ðịnh hướng phát triển hệ thống hạ tầng kỹ thuật:  

 - Giao thông:  

 + ðiều chỉnh mạng lưới ñường ñồng bộ, phân tách rõ vai trò, chức năng 
ñối nội - ñối ngoại; rà soát, khớp nối, thống nhất các quy hoạch, dự án liên quan; gắn kết 
chặt chẽ với giao thông vùng, Quốc gia, tạo thành hệ thống giao thông hoàn chỉnh. 

 + Xác ñịnh chỉ giới ñường ñỏ các tuyến ñường cấp khu vực và hệ thống hào, 
tuy nen kỹ thuật. Tổ chức giao thông an toàn, ñảm bảo liên hệ giữa các khu vực và mối 
liên hệ với mạng lưới bên ngoài. 

 - Chuẩn bị kỹ thuật (san nền, thoát nước mặt):  

+ ðánh giá ñịa hình, xác ñịnh các khu vực thuận lợi, ít thuận lợi, không thuận 
lợi xây dựng, cấm xây dựng, hạn chế xây dựng,… ðánh giá tổng hợp và lựa chọn ñất 
phát triển khu công nghiệp; xác ñịnh cốt xây dựng cho toàn khu vực. Xác ñịnh cao ñộ 
khống chế xây dựng cho từng khu vực và các trục giao thông chính. Nêu giải pháp 
san nền cho từng khu vực. 

+ Phương án thoát nước mưa, xác ñịnh lưu vực, trục thoát nước chính, hướng 
thoát nước chính, kích thước cống chính, vị trí miệng xả. 

- Cấp nước: Xác ñịnh tiêu chuẩn, nhu cầu và nguồn cấp nước; vị trí, quy mô 
công trình cấp nước. Quy hoạch mạng lưới ñường ống cấp nước cho khu vực (hệ 
thống mạng lưới ñường ống truyền tải và phân phối). ðề xuất giải pháp cấp nước 
chữa cháy cho khu vực. 
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 - Cung cấp năng lượng (ñiện, khí ñốt): Xác ñịnh chỉ tiêu và tiêu chuẩn cấp 
ñiện, công suất, nguồn cấp, vị trí, quy mô các trạm biến áp, các mạng lưới phân phối 
chính. Xác ñịnh vị trí, quy mô công trình ñầu mối và mạng lưới truyền tải, phân phối 
chính của hệ thống cung cấp năng lượng và chiếu sáng. 

- Viễn thông: Dự báo các loại hình dịch vụ viễn thông cho khu vực lập quy 
hoạch trên cơ sở ứng dụng công nghệ tiên tiến, ñồng thời có khả năng tương thích với 
hạ tầng mạng ñã có. ðảm bảo thoả mãn tiêu chuẩn kết nối, lắp ñặt và khai thác bảo 
dưỡng của quốc gia và quốc tế. 

 - Thoát nước thải, quản lý chất thải rắn và nghĩa trang: Xác ñịnh chỉ tiêu, dự báo 
tổng lượng nước thải và chất thải rắn, các giải pháp bảo vệ môi trường. 

+ Xác ñịnh vị trí và quy mô các trạm bơm, trạm xử lý nước thải; ñề xuất công nghệ 
xử lý nước thải. 

+ Xác ñịnh nguồn tiếp nhận nước thải, kênh tiêu thoát nước chính của toàn bộ 
khu công nghiệp, phân lưu vực thoát nước thải. 

+ Dự báo chi tiết nguồn và tổng lượng phát thải các loại chất thải rắn thông 
thường và nguy hại. 

+ Xác ñịnh vị trí, quy mô các trạm trung chuyển, phạm vi thu gom, vận chuyển 
chất thải rắn trong khu vực quy hoạch. 

+ Xây dựng kế hoạch và nguồn lực nhằm thu gom và xử lý triệt ñể chất thải rắn. 

+ Nghĩa trang: Xác ñịnh quy mô nghĩa trang, phương án di dời nghĩa trang hiện 
hữu ra khỏi phạm vi lập quy hoạch (nếu có). 

+ ðề xuất giải pháp bảo vệ môi trường, ñảm bảo xây dựng khu công nghiệp 
phát triển bền vững. 

e) ðánh giá môi trường chiến lược: 

- Xác ñịnh các vấn ñề môi trường chính, những bất cập trong và ngoài khu vực 
lập quy hoạch. 

- Hiện trạng các nguồn ô nhiễm có ảnh hưởng trực tiếp ñến môi trường. 

- Dự báo diễn biến môi trường trong quá trình lập và thực hiện ñiều chỉnh quy 
hoạch chung xây dựng. 

- ðề xuất các biện pháp phòng ngừa và thứ tự ưu tiên thực hiện; ñề xuất các 
khu vực cách ly, bảo vệ môi trường. 

f) ðề xuất các hạng mục ưu tiên ñầu tư, sơ bộ nhu cầu vốn và nguồn lực 
thực hiện:  

Luận cứ xác ñịnh danh mục các chương trình, dự án ưu tiên ñầu tư theo các 
giai ñoạn quy hoạch; ñề xuất, kiến nghị nguồn lực thực hiện. 

g) Lập Quy ñịnh quản lý theo ñồ án quy hoạch:  

Nội dung theo quy ñịnh tại Khoản 1 ðiều 15 Nghị ñịnh số 44/2015/Nð-CP ngày 
06 tháng 5 năm 2015 của Chính phủ và phải có bản vẽ thu nhỏ kèm theo. 
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8. Hồ sơ sản phẩm và dự toán kinh phí: 
a) Hồ sơ sản phẩm:  

TT Tên bản ñồ Tỷ lệ 
Bản 
vẽ 

màu 

Bản vẽ 
màu thu 
nhỏ (A3) 

A Phần bản vẽ    
1 Sơ ñồ vị trí và liên hệ vùng Thích hợp x x 

2 

Các bản ñồ hiện trạng: Hiện trạng sử 
dụng ñất, kiến trúc cảnh quan và hạ 
tầng xã hội, giao thông, cao ñộ nền và 
thoát nước mưa, cung cấp năng lượng, 
viễn thông, thoát nước thải, quản lý 
chất thải rắn và nghĩa trang 

1/5.000 x x 

3 
Bản ñồ ñánh giá tổng hợp và lựa chọn 
ñất xây dựng 

1/5.000 x x 

4 Sơ ñồ cơ cấu phát triển khu quy hoạch Thích hợp x x 
5 Sơ ñồ ñịnh hướng phát triển không gian 1/5.000 x x 
6 Bản ñồ quy hoạch sử dụng ñất 1/5.000 x x 

7 

Các bản vẽ ñịnh hướng kiểm soát về 
kiến trúc, cảnh quan: Xác ñịnh các 
vùng kiến trúc, cảnh quan trong khu 
quy hoạch; ñề xuất tổ chức không gian 
các trục, khu chức năng quan trọng 

Thích hợp x x 

8 

Các bản ñồ ñịnh hướng phát triển hạ 
tầng kỹ thuật: Giao thông, cao ñộ nền 
và thoát nước mưa, cung cấp năng 
lượng, viễn thông, cấp nước, thoát nước 
bẩn, quản lý chất thải và nghĩa trang 

1/5.000 x x 

9 
Các bản vẽ về ñánh giá môi trường 
chiến lược: Hiện trạng và ñánh giá môi 
trường chiến lược 

Thích hợp x x 

B Phần văn bản    

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

 
 

 

2 
Quy ñịnh quản lý xây dựng theo quy 
hoạch chung 

 
 

 

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

 
 

 

Các sơ ñồ, bản ñồ, bản vẽ ñược thể hiện lồng ghép trên nền bản ñồ ñịa hình 
(trừ Sơ ñồ cơ cấu phát triển khu quy hoạch). 
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- Số lượng hồ sơ gồm: 10 bộ màu kèm theo 02 ổ ñĩa USB chứa toàn bộ nội 
dung ñồ án quy hoạch. 

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

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

b) Dự toán kinh phí: 

Sau khi Nhiệm vụ quy hoạch ñược Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt, Chủ ñầu tư 
lập dự toán thiết kế theo ñịnh mức thiết kế quy hoạch gửi Sở Tài chính thẩm ñịnh, 
trình Ủy ban nhân tỉnh phê duyệt theo ñúng quy ñịnh. 

c) Nguồn vốn: Vốn Ngân sách. 

9. Tiến ñộ thực hiện: 

a) Bắt ñầu: Thực hiện sau khi nhiệm vụ ñiều chỉnh quy hoạch chung khu xây dựng 
ñược phê duyệt. 

b) Thời gian thực hiện: không quá 12 tháng (Theo quy ñịnh tại Khoản 2 ðiều 12 
Nghị ñịnh số 44/Nð-CP ngày 06 tháng 5 năm 2015 của Chính phủ). 

10. Tổ chức thực hiện: 

a) Cơ quan phê duyệt: Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế. 

b) Cơ quan thẩm ñịnh: Sở Xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế. 

c) Cơ quan tổ chức lập quy hoạch: Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp Thừa 
Thiên Huế. 

d) ðơn vị tư vấn lập quy hoạch: Theo quy ñịnh Luật ðấu thầu. 

ñ) ðơn vị phản biện: Theo quy ñịnh. 

e) Nội dung khác: Trình Hội ñồng nhân dân tỉnh trước khi phê duyệt ñồ án ñiều 
chỉnh quy hoạch theo quy ñịnh. 

ðiều 3. Tổ chức thực hiện 

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết.  
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2. Giao Thường trực Hội ñồng nhân dân, 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: 49/NQ-HðND 
 

Thừa Thiên Huế, ngày 03 tháng 6 năm 2022 

 

NGHỊ QUYẾT 
Về Nhiệm vụ ñiều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế  

Chân Mây - Lăng Cô, tỉnh Thừa Thiên Huế ñến năm 2045 
 

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 Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014; Luật sửa ñổi, bổ sung một số 

ñiều của Luật Xây dựng ngày 17 tháng 6 năm 2020; 
Căn cứ Luật Quy hoạch ngày 24 tháng 11 năm 2017;  Luật Sửa ñổi, bổ sung một 

số ñiều của 37 luật có liên quan ñến quy hoạch ngày 20 tháng 11 năm 2018; 
Căn cứ Nghị ñịnh số 44/2015/Nð-CP ngày 06 tháng 5 năm 2015 của Chính phủ 

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

Căn cứ Công văn số 105/TTg-CN ngày 30 tháng 01 năm 2022 của Thủ tướng 
Chính phủ về việc chủ trương lập Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô, 
tỉnh Thừa Thiên Huế; 

Xét Tờ trình số 4638/TTr-UBND ngày 10 tháng 5 năm 2022 của Ủy ban nhân 
dân tỉnh về việc thông qua Nhiệm vụ ñiều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh 
tế Chân Mây - Lăng Cô, tỉnh Thừa Thiên Huế ñến năm 2045; Báo cáo thẩm tra của 
Ban kinh tế - ngân sách và ý kiến thảo luận của các ñại biểu Hội ñồng nhân dân tỉnh 
tại kỳ họp. 

QUYẾT NGHỊ: 

ðiều 1. Phê duyệt Nhiệm vụ ñiều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế 
Chân Mây - Lăng Cô, tỉnh Thừa Thiên Huế ñến năm 2045 với những nội dung 
chính như sau: 

1. Tên quy hoạch: ðiều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Chân 
Mây - Lăng Cô, tỉnh Thừa Thiên Huế ñến năm 2045.  

2. Phạm vi lập ñiều quy hoạch: Phạm vi, ranh giới nghiên cứu lập ðồ án ñiều chỉnh 
Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô, tỉnh Thừa Thiên Huế 
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ñến năm 2045 theo phạm vi, ranh giới Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô ñã ñược xác ñịnh 
tại Quyết ñịnh số 04/2006/Qð-TTg ngày 05 tháng 01 năm 2006 và Quyết ñịnh số 
29/2010/Qð-TTg ngày 03 tháng 3 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ, có ranh giới 
ñịa lý xác ñịnh, bao gồm: Thị trấn Lăng Cô và các xã Lộc Thủy, Lộc Tiến, Lộc Vĩnh 
thuộc huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế; ñược giới hạn như sau: 

- Phía Bắc và ðông Bắc giáp biển ðông; 
- Phía Nam giáp thành phố ðà Nẵng; 
- Phía Tây giáp xã Lộc Bình, xã Lộc Trì huyện Phú Lộc. 
3. Quy mô lập ñiều chỉnh quy hoạch:  
Bao gồm toàn bộ Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô ñược xác ñịnh tại Quyết ñịnh 

số 04/2006/Qð-TTg ngày 05 tháng 01 năm 2006 và Quyết ñịnh số 29/2010/Qð-TTg 
ngày 03 tháng 3 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ với quy mô diện tích 27.108 ha. 

4. Thời hạn quy hoạch: 
- Giai ñoạn ngắn hạn: ðến năm 2035. 
- Giai ñoạn dài hạn: ðến năm 2045. 
5. Tính chất 
- Là khu kinh tế tổng hợp ña ngành, ña lĩnh vực với trọng tâm là phát triển du 

lịch, dịch vụ, ñô thị, công nghiệp, công nghiệp công nghệ cao, trung tâm logistics gắn 
liền với việc xây dựng và khai thác có hiệu quả cảng biển nước sâu Chân Mây; là 
ñộng lực phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Thừa Thiên Huế và Vùng kinh tế trọng 
ñiểm miền Trung. 

- Là một trong những trung tâm giao thương quốc tế lớn và hiện ñại; ñô thị du lịch, 
nghỉ dưỡng mang tầm cỡ quốc gia, quốc tế của Vùng kinh tế trọng ñiểm miền Trung. 

- Là một trong các ñầu mối về giao thông vận tải, cửa ngõ giao lưu trao ñổi 
hàng hóa, kết nối ra biển ðông của nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào và các tỉnh 
ðông Bắc Vương quốc Thái Lan thông qua cảng Chân Mây. 

- Là trung tâm dịch vụ du lịch và vui chơi giải trí tổng hợp cao cấp có những 
sản phẩm dịch vụ, du lịch ñộc ñáo, khác biệt, hiện ñại với chất lượng cao, có thương 
hiệu và khả năng cạnh tranh quốc tế. 

- Là khu vực phát triển ñô thị thông minh bền vững với hệ thống cơ sở hạ tầng 
kinh tế - xã hội phát triển ñồng bộ, hiện ñại. 

- Là khu vực phát triển hài hòa các mục tiêu kinh tế, văn hóa, môi trường và 
an ninh quốc phòng. 

6. Mục tiêu lập ñiều chỉnh quy hoạch: 
- Xây dựng Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô phù hợp với Nghị quyết số 54-NQ/TW 

ngày 10 tháng 12 năm 2019 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Thừa 
Thiên Huế ñến năm 2030, tầm nhìn ñến năm 2045; phù hợp với chiến lược phát triển 
quốc gia, chiến lược phát triển biển Việt Nam và chiến lược phát triển tỉnh Thừa 
Thiên Huế; phù hợp với quy hoạch phát triển các khu kinh tế ven biển và các quy hoạch 
quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh ñược phê duyệt. 
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- Phát triển Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô thành khu vực phát triển kinh tế 
năng ñộng, bền vững; là trung tâm phát triển du lịch, dịch vụ, ñô thị, công nghiệp, 
cảng và trung tâm logistics; gắn kết chặt chẽ phát triển kinh tế với ñảm bảo an ninh, 
quốc phòng, chống chịu và thích ứng với biến ñổi khí hậu. 

- Xây dựng Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô thành khu vực kinh tế ñộng lực 
của Vùng kinh tế trọng ñiểm miền Trung và tỉnh Thừa Thiên Huế; có hệ thống cơ sở 
hạ tầng kỹ thuật - xã hội ñồng bộ, hiện ñại; không gian kiến trúc cảnh quan, ñô thị 
văn minh, tiên tiến, môi trường bền vững và sử dụng ñất ñai hiệu quả. 

- Làm cơ sở ñể triển khai các quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết xây dựng, 
lập các dự án ñầu tư xây dựng trên ñịa bàn Khu kinh tế theo quy ñịnh và là công cụ 
pháp lý ñể quản lý, kiểm soát các hoạt ñộng ñầu tư xây dựng và sự phát triển của 
Khu kinh tế theo quy hoạch ñược duyệt. 

7. Dự báo sơ bộ quy mô phát triển 

a) Dự báo sơ bộ quy mô dân số: 

- ðến 2035: Khoảng 120.000 - 150.000 người; 

- ðến 2045: Khoảng 180.000-200.000 người. 

b) Dự báo sơ bộ nhu cầu sử dụng ñất: 

- Năm 2035: Quy mô ñất xây dựng khoảng 6.500 - 8.000 ha, trong ñó ñất dân dụng 
khoảng 1.200 - 1.500 ha với chỉ tiêu khoảng 90 - 100m2/ người. 

- Năm 2045: Quy mô ñất xây dựng khoảng 10.000 - 12.500 ha, trong ñó ñất 
dân dụng khoảng 1.500 - 2.000 ha với chỉ tiêu 80 - 100 m2/người. 

8. Các chỉ tiêu quy hoạch chính 

Các tiêu chuẩn kinh tế, kỹ thuật áp dụng các tiêu chí chất lượng cao về ñô thị của 
Việt Nam cho Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô theo hướng hình thành ñô thị loại III 
ñể làm cơ sở dung nạp hạ tầng kỹ thuật, dân cư và có dự trữ phát triển ở giai ñoạn dài hạn. 
Khuyến khích áp dụng các tiêu chuẩn, quy chuẩn quốc tế một cách phù hợp ñể ñưa vào 
nghiên cứu trong ñồ án, làm tiền ñề xây dựng Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô 
phát triển theo mô hình ñô thị thông minh, ñô thị xanh. 

(Các chỉ tiêu cụ thể sẽ xác ñịnh trong giai ñoạn nghiên cứu lập ñiều chỉnh ðồ án 
quy hoạch chung). 

9. Yêu cầu trọng tâm nghiên cứu ñiều chỉnh quy hoạch 

- Rà soát, ñánh giá tình hình thực hiện ñồ án quy hoạch chung xây dựng ñã 
ñược phê duyệt và tình hình thực tiễn phát triển tại Khu kinh tế ñể nhận diện những 
vấn ñề tồn tại, bất cập chính có tác ñộng ñến ñồ án quy hoạch chung; các ñịnh hướng 
phát triển mới trong Quy hoạch tỉnh Thừa Thiên Huế ñang tổ chức lập; ñánh giá tác 
ñộng các ñịnh hướng từ các quy hoạch có liên quan và biến ñộng mới về phát triển 
kinh tế - xã hội của quốc gia, vùng, tỉnh ñể xác ñịnh các vấn ñề lớn cần giải quyết 
trong ñồ án ñiều chỉnh quy hoạch chung. 



CÔNG BÁO/Số 26+27/Ngày 15-6-2022 31

- Cập nhật ñầy ñủ các chủ trương, chiến lược phát triển mới, các dự án trọng ñiểm, 
dự án lớn của các nhà ñầu tư chiến lược ñang nghiên cứu ñầu tư trên ñịa bàn; ñiều chỉnh 
mô hình phát triển, ñịnh hướng không gian phát triển, cơ cấu ñô thị, cơ cấu sử dụng ñất 
ñể khai thác phát huy tiềm năng, lợi thế khi có hạ tầng kỹ thuật ñược ñầu tư ñồng bộ, 
hiện ñại; bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa, cảnh quan, môi trường sinh thái theo 
hướng phát triển bền vững. 

- ðề xuất các ñịnh hướng về cấu trúc ñô thị, phân khu chức năng, phân bố các 
khu vực trọng tâm mang tính ñộng lực. Nghiên cứu các giải pháp chiến lược ñể khắc 
phục các tồn tại bất cập về hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, xử lý các vấn ñề 
về môi trường, thích ứng biến ñổi khí hậu; ñề xuất các giải pháp kiểm soát kiến trúc 
cảnh quan, hình thành các ñiểm nhấn kiến trúc tại Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô 
kết hợp với bảo tồn, phát huy lợi thế về ñiều kiện tự nhiên, cảnh quan thiên nhiên. 

- Xác ñịnh các giải pháp hiệu quả ñể thực hiện quy hoạch; xây dựng các 
chương trình, dự án chiến lược ưu tiên ñầu tư có tính khả thi cao, linh hoạt, ñáp ứng 
nhu cầu trước mắt về phát triển cũng như tính ổn ñịnh lâu dài, làm ñộng lực ñể thúc 
ñẩy tăng trưởng của Khu kinh tế cũng như vùng phía Nam của tỉnh Thừa Thiên Huế. 

- Nội dung nghiên cứu cụ thể thực hiện theo quy ñịnh của Luật Xây dựng, Nghị 
ñịnh số 44/2015/Nð-CP ngày 06 tháng 5 năm 2015 của Chính phủ quy ñịnh chi tiết 
một số nội dung về quy hoạch xây dựng. 

10. Yêu cầu về hồ sơ sản phẩm 

a) Hồ sơ sản phẩm: 

Thực hiện theo Nghị ñịnh số 44/2015/Nð-CP ngày 06 tháng 5 năm 2015 của 
Chính phủ quy ñịnh chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng; Thông tư số 
12/2016/TT-BXD ngày 29 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy ñịnh 
về hồ sơ của nhiệm vụ và ñồ án quy hoạch xây dựng vùng, quy hoạch ñô thị và quy 
hoạch khu chức năng ñặc thù và các quy ñịnh pháp luật hiện hành. 

b) Nguồn vốn: Vốn ngân sách. 

11. Tiến ñộ thực hiện 

a) Bắt ñầu: Thực hiện sau khi Nhiệm vụ ñiều chỉnh quy hoạch ñược phê duyệt. 

b) Thời gian thực hiện: Không quá 12 tháng kể từ ngày Nhiệm vụ ñiều chỉnh 
quy hoạch ñược Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. 

12. Tổ chức thực hiện 

a) Cơ quan phê duyệt: Thủ tướng Chính phủ; 

b) Cơ quan thẩm ñịnh: Bộ Xây dựng; 

c) Cơ quan trình phê duyệt: Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế; 

d) Cơ quan tổ chức lập quy hoạch: Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh 
Thừa Thiên Huế. 
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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 

Số: 50/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 
Thông qua danh mục bổ sung các công trình, dự án cần thu hồi ñất; cho phép 

chuyển mục ñích sử dụng ñất trồng lúa và ñất rừng phòng hộ sang mục ñích khác 
trên ñịa bàn tỉnh năm 2022 

 
HỘI ðỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ  

KHÓA VIII, KỲ HỌP CHUYÊN ðỀ LẦN THỨ 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 ðất ñai ngày 29 tháng 11 năm 2013; 

Căn cứ Luật Quy hoạch ngày 24 tháng 11 năm 2017; 

Căn cứ Luật sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của 37 luật có liên quan ñến quy 
hoạch ngày 15 tháng 6 năm 2018; 

Căn cứ Nghị quyết số 751/2019/UBTVQH14 ngày 16 tháng 8 năm 2019 của 
Ủy ban Thường vụ Quốc hội giải thích một số ñiều của Luật Quy hoạch; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 37/2019/Nð-CP ngày 07 tháng 5 năm 2019 của Chính phủ 
quy ñịnh chi tiết thi hành một số ñiều của Luật Quy hoạch; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 148/2020/Nð-CP ngày 18 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ 
sửa ñổi, bổ sung một số nghị ñịnh quy ñịnh chi tiết thi hành Luật ðất ñai; 

Xét các Tờ trình số 3097/TTr-UBND ngày 01 tháng 4 năm 2022, Tờ trình số 
4168/TTr-UBND ngày 28 tháng 4 năm 2022, Tờ trình số 5060/TTr-UBND ngày 19 
tháng 5 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ñề nghị bổ sung danh mục công 
trình, dự án cần thu hồi ñất; cho phép chuyển mục ñích sử dụng ñất trồng lúa và ñất 
rừng phòng hộ sang mục ñích khác năm 2022 trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế; Báo 
cáo thẩm tra của Ban kinh tế - ngân sách và ý kiến thảo luận của các ñại biểu Hội 
ñồng nhân dân tỉnh. 

QUYẾT NGHỊ: 

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

1. Thống nhất bổ sung 23 công trình, dự án cần thu hồi ñất. 
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(Chi tiết theo Phụ lục 01 ñính kèm). 
2. Cho phép bổ sung chuyển mục ñích sử dụng ñất trồng lúa và ñất rừng phòng hộ 

vào mục ñích khác ñể thực hiện 11 công trình, dự án. 
(Chi tiết theo Phụ lục 02 ñính kèm). 

ðiều 2. Tổ chức thực hiện 
1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết. 
2. Giao Thường trực Hội ñồng nhân dân, 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 I 
BỔ SUNG DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN CẦN THU HỒI ðẤT 

 NĂM 2022 
(Kèm theo Nghị quyết số 50/NQ-HðND ngày 03 tháng 6 năm 2022  

của Hội ñồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế) 
 

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

(ha) 
Căn cứ pháp lý 

I THÀNH PHỐ HUẾ       

1 
Tuyến giao thông N7 thuộc Khu A - 
Khu ñô thị mới An Vân Dương, 
phường An ðông  

Phường An 
ðông  

0,67 

- Nghị quyết số 05/NQ-HðND 
ngày 25/02/2022 của Hội ñồng 
nhân dân thành phố Huế về chủ 
trương ñầu tư dự án: Tuyến ñường 
giao thông N7 thuộc Khu A - Khu 
ñô thị mới An Vân Dương, 
phường An ðông, thành phố Huế; 
- Thông báo số 1966/TB-TCKH 
ngày 31/12/2021 của Phòng Tài 
chính - Kế hoạch Thành phố về 
việc giao kế hoạch vốn ñầu tư 
công năm 2022; 
- Văn bản số 1837/UBND-XD 
ngày 21/03/2022 của UBND thành 
phố Huế về việc bố trí vốn, ñề 
nghị bổ sung vào Nghị quyết của 
HðND tỉnh và Kế hoạch sử dụng 
ñất năm 2022 của thành phố Huế  

2 
ðường vào lăng Trường Diên (chúa 
Nguyễn Phúc Lan) 

Xã Hương Thọ 0,112 

- Quyết ñịnh số 477/Qð-UBND 
ngày 26/01/2022 của UBND thành 
phố Huế về chủ trương ñầu tư dự 
án: ðường vào lăng Trường Diên 
(chúa Nguyễn Phúc Lan); 

3 
ðường vào lăng Trường Hưng (chúa 
Nguyễn Phúc Tần) 

Xã Hương Thọ 0,230 

- Quyết ñịnh số 475/Qð-UBND 
ngày 26/01/2022 của UBND thành 
phố Huế về chủ trương ñầu tư dự 
án: ðường vào lăng Trường Hưng 
(chúa Nguyễn Phúc Tần); 

4 
ðường vào lăng Trường Thiệu (chúa 
Nguyễn Phúc Thuần) 

Xã Hương Thọ 0,204 

- Quyết ñịnh số 661/Qð-UBND 
ngày 26/01/2022 của UBND thành 
phố Huế về chủ trương ñầu tư dự 
án: ðường vào lăng Trường Thiệu 
(chúa Nguyễn Phúc Thuần); 

5 
ðường vào lăng Trường Thái (chúa 
Nguyễn Phúc Khoát) 

Xã Hương Thọ 0,361 

- Quyết ñịnh số 473/Qð-UBND 
ngày 26/01/2022 của UBND thành 
phố Huế về chủ trương ñầu tư dự 
án: ðường vào lăng Trường Thái 
(chúa Nguyễn Phúc Khoát); 

6 
ðường vào lăng Trường Mậu (chúa 
Nguyễn Phúc Thái) 

Xã Hương Thọ 0,313 

- Quyết ñịnh số 474/Qð-UBND 
ngày 26/01/2022 của UBND thành 
phố Huế về chủ trương ñầu tư dự 
án: ðường vào lăng Trường Mậu 
(chúa Nguyễn Phúc Thái); 
- Thông báo số 1954/TB-STC 
ngày 11/6/2021 của Sở Tài chính 
về việc thông báo dự toán kinh phí 
thực hiện chỉnh trang ñô thị 



36 CÔNG BÁO/Số 26+27/Ngày 15-6-2022
 

 

 

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

(ha) 
Căn cứ pháp lý 

7 
ðường vào lăng Trường Diễn (chúa 
Nguyễn Phúc Nguyên) 

Xã Hương Thọ 0,152 

- Quyết ñịnh số 476/Qð-UBND 
ngày 26/01/2022 của UBND thành 
phố Huế về chủ trương ñầu tư dự 
án: ðường vào lăng Trường Diễn 
(chúa Nguyễn Phúc Nguyên); 

8 
Hạ tầng kỹ thuật khu ñất Tổ 18, khu 
vực 4, phường Hương Long 

Phường Hương 
Long 

0,556 

- Nghị quyết số 07/NQ-HðND 
ngày 16/4/2021 của HðND thành 
phố Huế về chủ trương ñầu tư dự 
án Hạ tầng kỹ thuật khu ñất xen 
ghép Tổ 14, khu vực 4, phường 
Hương Long, thành phố Huế; 
- Quyết ñịnh số 1817/Qð-UBND 
ngày 30/3/2022 của UBND thành 
phố Huế về việc cấp ngân sách 
thành phố năm 2022 cho Trung 
tâm Phát triển quỹ ñất ñể thực hiện 
các dự án hạ tầng kỹ thuật tạo quỹ 
ñất. 

9 
Di dời và nâng cấp Trung tâm ñăng 
kiểm xe cơ giới Thừa Thiên Huế 

Phường Thủy 
Xuân 

0,366 

- Quyết ñịnh số 2831/Qð-UBND 
ngày 05/11/2021 của UBND tỉnh 
Thừa Thiên Huế về việc phê duyệt 
chủ trương ñầu tư Di dời và nâng 
cấp Trung tâm ðăng kiểm xe cơ 
giới Thừa Thiên Huế. 
- Công văn số 1679/STC-QLNS  
ngày 24/5/2021 của Sở Tài chính  
về việc tham gia ý kiến ñối với 
chủ trương ñầu tư dự án di dời và 
nâng cấp Trung tâm ñăng kiểm xe 
cơ giới tỉnh T.T.Huế 

II THỊ XÃ HƯƠNG THỦY       

1 

Hạ tầng kỹ thuật khu xen ghép TDC5 
và khu CTR13 thuộc khu A - ðô thị 
mới An Vân Dương (phần diện tích 
còn lại) 

Xã Thủy 
Thanh 

0,035 

- Quyết ñịnh số 2358/Qð-UBND 
ngày 24/9/2019 của UBND tỉnh 
Thừa Thiên Huế về việc phê duyệt 
dự án và kế hoạch lựa chọn nhà 
thầu thuộc Dự án Hạ tầng kỹ thuật 
khu xen ghép TDC5 và khu 
CTR13 thuộc khu A - ðô thị mới 
An Vân Dương; 
- Quyết ñịnh số 1515/Qð-UBND 
ngày 23/6/2021 của UBND tỉnh về 
việc phê duyệt kết quả hoạt ñộng, 
xếp loại hoạt ñộng, xử lý chênh 
lệch thu - chi tài chính năm 2020 
và kế hoạch hoạt ñộng, kế hoạch 
tài chính năm 2021 của Quỹ ðầu 
tư phát triển tỉnh; 
- Công văn số 2355/UBND-ðC 
ngày 12/3/2022 của UBND tỉnh về 
việc xử lý giải quyết vướng mắc 
GPMB dự án Hạ tầng kỹ thuật 
KDC TðC 2 và dự án HTKT khu 
xen ghép TDC5 và khu CTR13 
thuộc khu A - Khu ñô thị mới An 
Vân Dương tại xã Thủy Thanh, thị 
xã Hương Thủy 
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STT Tên công trình, dự án ðịa ñiểm 
Diện tích 
khoảng 

(ha) 
Căn cứ pháp lý 

2 
Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư TðC2 
thuộc khu A - ðô thị mới An Vân 
Dương (phần diện tích còn lại) 

Xã Thủy 
Thanh 

0,150 

- Quyết ñịnh số 1932/Qð-UBND 
ngày 30/9/2014 của UBND tỉnh về 
việc phê duyệt dự án ñầu tư xây 
dựng Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư 
TðC2, thuộc khu A - Khu ñô thị 
mới An Vân Dương; 
 - Công văn số 2355/UBND-ðC 
ngày 12/3/2022 của UBND tỉnh về 
việc xử lý giải quyết vướng mắc 
GPMB dự án Hạ tầng kỹ thuật 
KDC TðC 2 và dự án HTKT khu 
xen ghép TDC5 và khu CTR13 
thuộc khu A - Khu ñô thị mới An 
Vân Dương tại xã Thủy Thanh, thị 
xã Hương Thủy; 
- Thông báo số 4932/TB-SKHðT 
ngày 27/12/2021 của Sở Kế hoạch 
và ðầu tư về việc giao kế hoạch kế 
hoạch ñầu tư vốn ngân sách nhà 
nước năm 2022 nguồn vốn: ngân 
sách tỉnh quản lý 

III HUYỆN A LƯỚI       

1 
Nhà trưng bày và giới thiệu sản phẩm 
thủ công, mỹ nghệ truyền thống A Lưới 

Xã Sơn Thủy 0,180 

- Quyết ñịnh số 731/Qð-UBND 
ngày 23/4/2020 của UBND huyện 
A Lưới về việc phê duyệt chủ 
trương ñầu tư xây dựng công trình: 
Trạm dừng chân huyện A Lưới tại 
Ngã ba Bốt ðỏ; 

- Quyết ñịnh số 876/Qð-UBND 
ngày 06/5/2021 của UBND huyện 
A Lưới về việc phê duyệt ñiều 
chỉnh Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây 
dựng công trình: Trạm dừng chân 
huyện A Lưới tại Ngã ba Bốt ðỏ;  
- Công văn số 2860/UBND-XDCB 
ngày 07/4/2020 của UBND tỉnh 
Thừa Thiên Huế về việc chủ trương 
thực hiện dự án Trạm dừng chân 
huyện A Lưới tại Ngã ba Bốt ðỏ 

2 
Nâng cấp các công trình thủy lợi 
huyện A Lưới 

Xã Hương 
Nguyên, Lâm 

ðớt, Trung 
Sơn, A Roàng, 

Sơn Thủy 

1,700 

- Quyết ñịnh số 2351/Qð-UBND 
ngày 20/10/2018 của UBND tỉnh 
Thừa Thiên Huế về việc phê duyệt 
dự án ñầu tư Nâng cấp các công 
trình thủy lợi huyện A Lưới;  
- Quyết ñịnh số 519/Qð-UBND 
ngày 23/02/2022 của UBND tỉnh 
Thừa Thiên Huế về việc phê duyệt 
kế hoạch lựa chọn nhà thầu ñợt 2 
công trình Nâng cấp các công 
trình thủy lợi huyện A Lưới; 
- Thông báo số 4932/TB-SKHðT 
ngày 27/12/2021 của Sở Kế hoạch 
và ðầu tư về việc giao kế hoạch 
ñầu tư vốn ngân sách nhà nước 
năm 2022 nguồn vốn: ngân sách 
tỉnh quản lý 
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STT Tên công trình, dự án ðịa ñiểm 
Diện tích 
khoảng 

(ha) 
Căn cứ pháp lý 

IV HUYỆN QUẢNG ðIỀN       

1 
Hạ tầng khu quy hoạch chỉnh trang 
hai bên bờ sông Sịa (ðoạn từ cầu ðan 
ðiền ñến cầu Bộ Phi). 

Xã Quảng 
Phước 

2,00 

- Quyết ñịnh số 548/Qð-UBND 
ngày 03/3/2022 của UBND huyện 
Quảng ðiền về việc phê duyệt báo 
cáo kinh tế kỹ thuật dự án: Hạ tầng 
khu quy hoạch chỉnh trang hai bên 
bờ sông Sịa (ðoạn từ cầu ðan 
ðiền ñến cầu Bộ Phi). 
- Giấy chứng nhận mã số ñơn vị 
có quan hệ với ngân sách ñiện tử 
(dùng cho dự án ñầu tư) mã số 
7938668 của Sở Tài chính: tên dự 
án ñầu tư Khu quy hoạch chỉnh 
trang hai bên bờ sông Sịa (ðoạn từ 
cầu ðan ðiền ñến cầu Bộ Phi)  

2 
Chỉnh trang ñường Tỉnh lộ 11A ñoạn 
qua trung tâm xã Quảng Vinh, huyện 
Quảng ðiền 

Xã Quảng 
Vinh 

0,46 

- Quyết ñịnh số 2694/Qð-UBND 
ngày 15/12/2021 của UBND 
huyện Quảng ðiền về việc phê 
duyệt chủ trương dự án: Chỉnh 
trang ñường tỉnh lộ 11A ñoạn qua 
trung tâm xã Quảng Vinh, huyện 
Quảng ðiền; 
 - Quyết ñịnh số 809/Qð-UBND 
ngày 30/3/2022 của UBND huyện 
Quảng ðiền về phê duyệt kế 
hoạch lựa chọn nhà thầu: Chỉnh 
trang ñường tỉnh lộ 11A ñoạn qua 
trung tâm xã Quảng Vinh, huyện 
Quảng ðiền; 
- Thông báo số 08/TB-TCKH 
ngày 06/01/2022 của Phòng Tài 
chính kế hoạch huyện Quảng ðiền 
về Thông báo về kế hoạch ñầu tư 
vốn ngân sách huyện năm 2022. 

3 
ðường nội ñồng từ Tứ Phú ñến ðồng Bào 
và ðường giao thông nối ñồng từ họ 
Hồ ñến Tứ Phú 

Xã Quảng 
Vinh 

0,70 

- Nghị quyết số 21/NQ-HðND 
ngày 20/12/2021 của HðND xã 
Quảng Vinh về việc phê duyệt chủ 
trương ñầu tư ñường giao thông 
nội ñồng từ họ Hồ Lai Trung ñến 
ñường Tứ Phú; 
- Nghị quyết số 31/NQ-HðND 
ngày 20/11/2021 của HðND xã 
Quảng Vinh về việc phê duyệt kế 
hoạch ñầu tư công năm 2022 

4 
ðường giao thông Hải Thành - Cương 
Gián, xã Quảng Công 

Xã Quảng 
Công 

1,30 

- Nghị quyết số 05/NQ-HðND 
ngày 29/3/2022 của HðND huyện 
Quảng ðiền về phê duyệt chủ 
trương ñầu tư dự án: ðường giao 
thông Hải Thành - Cương Gián, xã 
Quảng Công; 

 - Quyết ñịnh số 4410/Qð-STC 
ngày 14/12/2021 của Sở Tài chính 
tỉnh Thừa Thiên Huế về giao chỉ 
tiêu hướng dẫn dự toán thu chi 
ngân sách huyện năm 2022 
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STT Tên công trình, dự án ðịa ñiểm 
Diện tích 
khoảng 

(ha) 
Căn cứ pháp lý 

V THỊ XÃ HƯƠNG TRÀ       

1 ðường quy hoạch D5 chợ Tứ Hạ Phường Tứ Hạ 0,17 

- Quyết ñịnh số 195/Qð-UBND ngày 
18/02/2022 của UBND thị xã Hương 
Trà về việc phê duyệt báo cáo kinh tế 
kỹ thuật dự án ðường quy hoạch D5 
chợ Tứ Hạ; 
- Quyết ñịnh số 1669/Qð-UBND ngày 
21/12/2021 của UBND thị xã Hương 
Trà về giao kế hoạch vốn ñầu tư công 
năm 2022; 
- Thông báo số 726/TB-UBND ngày 
10/3/2022 của UBND thị xã Hương 
Trà về phân bổ kinh phí ñầu tư công 
từ nguồn thu tiền sử dụng ñất năm 
2022 (ñợt 2) 

2 
Hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư khu vực 
Ruộng Cà, phường Hương Văn  

 Phường Hương 
Văn  

2,27 

- Nghị quyết 135/NQ-HðND ngày 
28/01/2021 của HðND thị xã Hương 
Trà về việc phê duyệt chủ trương ñầu 
tư Hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư khu 
vực Ruộng Cà, phường Hương Văn;  
- Quyết ñịnh số 110/Qð-UBND ngày 
10/02/2022 của UBND thị xã Hương 
Trà về việc phê duyệt thiết kế tổng mặt 
bằng dự án Hạ tầng kỹ thuật Khu dân 
cư khu vực Ruộng Cà, phường Hương 
Văn; 
- Thông báo số 848/TB-UBND ngày 
21/3/2022 của UBND thị xã Hương 
Trà về việc phân bổ kinh phí ñầu tư 
công từ nguồn vốn tỉnh phân cấp cho 
thị xã quản lý, nguồn vốn phân bổ 
theo tiêu chí, nguồn vốn kiến thiết thị 
chính, nguồn thu tiền sử dụng ñất năm 
2022 (ñợt 3); 
- Văn bản số 318/SXD-QHKT ngày 
25/01/2022 của Sở Xây dựng về việc 
tham gia ý kiến thỏa thuận phương án 
tổng mặt bằng dự án ñầu tư Hạ tầng 
kỹ thuật Khu dân cư khu vực Ruộng 
Cà, phường Hương Văn. 

3 
Hạ tầng Khu quy hoạch tổ dân phố 3, 
phường Tứ Hạ 

Phường Tứ Hạ 1,23 

- Nghị quyết số 69/NQ-HðND ngày 
17/12/2021 của HðND thị xã Hương 
Trà về chủ trương ñầu tư dự án Hạ 
tầng Khu quy hoạch tổ dân phố 3, 
phường Tứ Hạ. 
- Quyết ñịnh số 154/Qð-UBND ngày 
21/02/2022 của UBND thị xã Hương 
Trà về việc phê duyệt thiết kế tổng 
mặt bằng dự án Hạ tầng Khu quy hoạch 
tổ dân phố 3, phường Tứ Hạ; 
- Thông báo số 848/TB-UBND ngày 
21/3/2022 của UBND thị xã Hương 
Trà về việc phân bổ kinh phí ñầu tư 
công từ nguồn vốn tỉnh phân cấp cho 
thị xã quản lý, nguồn vốn phân bổ 
theo tiêu chí, nguồn vốn kiến thiết thị 
chính, nguồn thu tiền sử dụng ñất năm 
2022 (ñợt 3); 
- Văn bản số 4908/SXD-QHKT ngày 
17/12/2021 của Sở Xây dựng về việc 
tham gia ý kiến thỏa thuận phương án 
tổng mặt bằng dự án  khu quy hoạch 
TDP3, phường Tứ Hạ, thị xã Hương 
Trà. 
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STT Tên công trình, dự án ðịa ñiểm 
Diện tích 
khoảng 

(ha) 
Căn cứ pháp lý 

4 Xây dựng và quản lý chợ Hương Toàn  
Xã Hương 

Toàn 
1,00 

- Công văn số 12742/UBND-QHXT 
ngày 27/12/2021 của UBND tỉnh 
Thừa Thiên Huế về việc bổ sung 
danh mục dự án làm cơ sở ñể lập 
hồ sơ ñề nghị chấp thuận chủ 
trương ñầu tư 

VI HUYỆN PHONG ðIỀN       

1 
Cấp ñiện Công ty TNHH Công nghệ 
Bảo hộ Kanglongda Việt Nam 

Thị trấn Phong 
ðiền 

0,31 

- Quyết ñịnh số 2668/Qð-TTPC 
ngày 18/5/2021 của Công ty ðiện 
lực Thừa Thiên Huế về việc phê 
duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật 
ñầu tư xây dựng công trình Cấp 
ñiện Công ty TNHH Công nghệ 
Bảo hộ Kanglongda Việt Nam; 
- Công văn số 1099/UBND-ðC 
ngày 28/01/2022 của UBND tỉnh 
về việc dự án Cấp ñiện công ty 
TNHH Công nghệ Bảo hộ 
Kanglongda Việt Nam tại huyện 
Phong ðiền. 

VII Công trình, dự án liên huyện       

1 

Dự án Nạo vét, gia cố mái các ñiểm 
xung yếu hói 5 xã và hói 7 xã 
(phường Hương An - thành phố Huế: 
1,11ha; phường Hương Chữ, Hương 
Xuân - thị xã Hương Trà: 0,61ha) 

Phường Hương 
An - thành phố 
Huế; Phường 
Hương Chữ, 

Hương Xuân - 
thị xã Hương 

Trà 

1,72 

- Quyết ñịnh số 199/Qð-UBND 
ngày 25/01/2021 của UBND tỉnh 
Thừa Thiên Huế về việc phê duyệt 
chủ trương ñầu tư dự án Nạo vét, 
gia cố mái các ñiểm xung yếu hói 
5 xã và hói 7 xã, thị xã Hương Trà. 
- Thông báo số 4134/TB-SKHðT 
ngày 11/11/2021 của Sở Kế hoạch 
và ðầu tư về việc giao kế hoạch 
ñầu tư vốn ngân sách nhà nước 
năm 2021 (các dự án chuẩn bị ñầu 
tư), nguồn vốn: Ngân sách tỉnh 
quản lý 
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Phụ lục II 

BỔ SUNG DANH MỤC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN CHUYỂN MỤC ðÍCH SỬ DỤNG  

ðẤT TRỒNG LÚA VÀ ðẤT RỪNG PHÒNG HỘ SANG MỤC ðÍCH KHÁC NĂM 2022 
(Kèm theo Nghị quyết số 50/NQ-HðND ngày 03 tháng 6 năm 2022  

của Hội ñồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế) 

STT Tên công trình, dự án 

 
ðịa 

ñiểm 
 

Diện 
tích 

khoảng 
(ha) 

Trong ñó 
diện tích xin 
chuyển mục 
ñích sử dụng 

ñất (ha) Căn cứ pháp lý 

ðất 
trồng 

lúa 

ðất 
rừng 

phòng 
hộ 

I THÀNH PHỐ HUẾ           

1 
Tuyến giao thông N7 thuộc Khu A 
- Khu ñô thị mới An Vân Dương, 
phường An ðông  

Phường 
An ðông  

0,67 0,60 0,00 

- Nghị quyết số 05/NQ-HðND 
ngày 25/02/2022 của Hội ñồng 
nhân dân thành phố Huế về chủ 
trương ñầu tư dự án: Tuyến 
ñường giao thông N7 thuộc Khu 
A - Khu ñô thị mới An Vân 
Dương, phường An ðông, thành 
phố Huế; 
- Thông báo số 1966/TB-TCKH 
ngày 31/12/2021 của Phòng Tài 
chính - Kế hoạch Thành phố về 
việc giao kế hoạch vốn ñầu tư 
công năm 2022; 
- Văn bản số 1837/UBND-XD 
ngày 21/03/2022 của UBND 
thành phố Huế về việc bố trí vốn, 
ñề nghị bổ sung vào Nghị quyết 
của HðND tỉnh và Kế hoạch sử 
dụng ñất năm 2022 của thành phố 
Huế  

2 
ðường vào lăng Trường Hưng 
(chúa Nguyễn Phúc Tần) 

Xã 
Hương 

Thọ 
0,23 0,03 0,00 

- Quyết ñịnh số 475/Qð-UBND 
ngày 26/01/2022 của UBND 
thành phố Huế về chủ trương ñầu 
tư dự án: ðường vào lăng Trường 
Hưng (chúa Nguyễn Phúc Tần); 

3 
ðường vào lăng Trường Thái 
(chúa Nguyễn Phúc Khoát) 

Xã 
Hương 

Thọ 
0,36 0,18 0,00 

- Quyết ñịnh số 473/Qð-UBND 
ngày 26/01/2022 của UBND 
thành phố Huế về chủ trương ñầu 
tư dự án: ðường vào lăng Trường 
Thái (chúa Nguyễn Phúc Khoát); 

II HUYỆN PHONG ðIỀN           

1 
ðấu giá ñất ở quy hoạch phân lô 
ñất ở  dân cư Trung tâm thương 
mại thôn 2 Kế Môn 

Xã ðiền 
Môn 

2,37 1,81 0,00 

- Quyết ñịnh số 67/Qð-UBND 
ngày 10/05/2021 của UBND xã 
ðiền Môn về phê duyệt chủ 
trương ñầu tư xây dựng công 
trình: hạ tầng khu dân cư Trung 
tâm thương mại thôn 2 Kế Môn, 
xã ðiền Môn; 
- Công văn số 707/SXD-QHKT 
ngày 18 tháng 03 năm 2020 của 
Sở Xây dựng về việc tham gia ý 
kiến về phương án tổng thể mặt 
bằng quy hoạch phân lô ñất ở dân 
cư trung tâm thương mại thôn 2 
Kế Môn. 
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STT Tên công trình, dự án 

 
ðịa 

ñiểm 
 

Diện 
tích 

khoảng 
(ha) 

Trong ñó 
diện tích xin 
chuyển mục 
ñích sử dụng 

ñất (ha) Căn cứ pháp lý 

ðất 
trồng 

lúa 

ðất 
rừng 

phòng 
hộ 

III HUYỆN A LƯỚI           

1 
Nâng cấp các công trình thủy lợi 
huyện A Lưới 

Xã Hương 
Nguyên, 
Lâm ðớt, 
Trung Sơn,  
A Roàng, 
Sơn Thủy 

1,700 1,70 0,00 

- Quyết ñịnh số 2351/Qð-UBND 
ngày 20/10/2018 của UBND tỉnh 
Thừa Thiên Huế về việc phê 
duyệt dự án ñầu tư Nâng cấp các 
công trình thủy lợi huyện A Lưới; 
- Quyết ñịnh số 519/Qð-UBND 
ngày 23/02/2022 của UBND tỉnh 
Thừa Thiên Huế về việc phê 
duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu 
ñợt 2 công trình Nâng cấp các 
công trình thủy lợi huyện A Lưới; 
- Thông báo số 4932/TB-SKHðT 
ngày 27/12/2021 của Sở Kế 
hoạch và ðầu tư về việc giao kế 
hoạch ñầu tư vốn ngân sách nhà 
nước năm 2022 nguồn vốn: ngân 
sách tỉnh quản lý 

IV HUYỆN QUẢNG ðIỀN           

1 
Hạ tầng khu quy hoạch chỉnh trang 
hai bên bờ sông Sịa (ðoạn từ cầu 
ðan ðiền ñến cầu Bộ Phi). 

Xã 
Quảng 
Phước 

2,00 1,00 0,00 

- Quyết ñịnh số 548/Qð-UBND 
ngày 03/3/2022 của UBND 
huyện Quảng ðiền về việc phê 
duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật dự 
án: Hạ tầng khu quy hoạch chỉnh 
trang hai bên bờ sông Sịa (ðoạn 
từ cầu ðan ðiền ñến cầu Bộ Phi). 
- Giấy chứng nhận mã số ñơn vị 
có quan hệ với ngân sách ñiện tử 
(dùng cho dự án ñầu tư) mã số 
7938668 của Sở Tài chính: tên dự 
án ñầu tư Khu quy hoạch chỉnh 
trang hai bên bờ sông Sịa (ðoạn 
từ cầu ðan ðiền ñến cầu Bộ Phi)  

2 
Chỉnh trang ñường Tỉnh lộ 11A 
ñoạn qua trung tâm xã Quảng Vinh, 
huyện Quảng ðiền 

Xã 
Quảng 
Vinh 

0,46 0,03 0,00 

- Quyết ñịnh số 2694/Qð-UBND 
ngày 15/12/2021 của UBND 
huyện Quảng ðiền về việc phê 
duyệt chủ trương dự án: Chỉnh 
trang ñường tỉnh lộ 11A ñoạn qua 
trung tâm xã Quảng Vinh, huyện 
Quảng ðiền; 
 - Quyết ñịnh số 809/Qð-UBND 
ngày 30/3/2022 của UBND 
huyện Quảng ðiền về phê duyệt 
kế hoạch lựa chọn nhà thầu: 
Chỉnh trang ñường tỉnh lộ 11A 
ñoạn qua trung tâm xã Quảng 
Vinh, huyện Quảng ðiền; 
- Thông báo số 08/TB-TCKH 
ngày 06/01/2022 của Phòng Tài 
chính kế hoạch huyện Quảng 
ðiền về Thông báo về kế hoạch 
ñầu tư vốn ngân sách huyện năm 
2022. 
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STT Tên công trình, dự án 

 
ðịa 

ñiểm 
 

Diện 
tích 

khoảng 
(ha) 

Trong ñó 
diện tích xin 
chuyển mục 
ñích sử dụng 

ñất (ha) Căn cứ pháp lý 

ðất 
trồng 

lúa 

ðất 
rừng 

phòng 
hộ 

3 
ðường nội ñồng từ Tứ Phú ñến ðồng 
Bào và ðường giao thông nối ñồng 
từ họ Hồ ñến Tứ Phú 

Xã Quảng 
Vinh 

0,70 0,70 0,00 

- Nghị quyết 31/NQ-HðND ngày 
20/11/2021 của HðND xã Quảng 
Vinh về việc phê duyệt kế hoạch 
ñầu tư công năm 2022 

4 
ðường giao thông Hải Thành - 
Cương Gián, xã Quảng Công 

Xã Quảng 
Công 

1,30 0,00 0,98 

- Nghị quyết số 05/NQ-HðND 
ngày 29/3/2022 của HðND huyện 
Quảng ðiền về phê duyệt chủ 
trương ñầu tư dự án: ðường giao 
thông Hải Thành - Cương Gián, xã 
Quảng Công; 
 - Quyết ñịnh số 4410/Qð-STC 
ngày 14/12/2021 của Sở Tài chính 
tỉnh Thừa Thiên Huế về giao chỉ 
tiêu hướng dẫn dự toán thu chi 
ngân sách huyên năm 2022 

V THỊ XÃ HƯƠNG TRÀ           

1 ðường quy hoạch D5 chợ Tứ Hạ 
Phường 
Tứ Hạ 

0,17 0,02 0,00 

- Quyết ñịnh số 195/Qð-UBND 
ngày 18/02/2022 của UBND thị xã 
Hương Trà về việc phê duyệt báo 
cáo kinh tế kỹ thuật dự án ðường 
quy hoạch D5 chợ Tứ Hạ; 
- Quyết ñịnh số 1669/Qð-UBND 
ngày 21/12/2021 của UBND thị xã 
Hương Trà về giao kế hoạch vốn 
ñầu tư công năm 2022; 
- Thông báo số 726/TB-UBND 
ngày 10/3/2022 của UBND thị xã 
Hương Trà về phân bổ kinh phí ñầu 
tư công từ nguồn thu tiền sử dụng 
ñất năm 2022 (ñợt 2) 

2 
Hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư khu vực 
Ruộng Cà, phường Hương Văn  

 Phường 
Hương 

Văn  
2,27 0,37 0,00 

- Nghị quyết 135/NQ-HðND ngày 
28/01/2021 của HðND thị xã 
Hương Trà về việc phê duyệt chủ 
trương ñầu tư Hạ tầng kỹ thuật Khu 
dân cư khu vực Ruộng Cà, phường 
Hương Văn; 
- Quyết ñịnh số 110/Qð-UBND 
ngày 10/02/2022 của UBND thị xã 
Hương Trà về việc phê duyệt thiết 
kế tổng mặt bằng dự án Hạ tầng kỹ 
thuật Khu dân cư khu vực Ruộng Cà, 
phường Hương Văn; 
- Thông báo số 848/TB-UBND 
ngày 21/3/2022 của UBND thị xã 
Hương Trà về việc phân bổ kinh 
phí ñầu tư công từ nguồn vốn tỉnh 
phân cấp cho thị xã quản lý, nguồn 
vốn phân bổ theo tiêu chí, nguồn 
vốn kiến thiết thị chính, nguồn thu 
tiền sử dụng ñất năm 2022 (ñợt 3); 
- Văn bản số 318/SXD-QHKT 
ngày 25/01/2022 của Sở Xây dựng 
về việc tham gia ý kiến thỏa thuận 
phương án tổng mặt bằng dự án 
ñầu tư Hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư 
khu vực Ruộng Cà, phường Hương Văn. 
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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: 51/NQ-HðND Thừa Thiên Huế, ngày 03 tháng 6 năm 2022 

 
NGHỊ QUYẾT 

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

 
HỘI ðỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

KHÓA VIII, KỲ HỌP CHUYÊN ðỀ LẦN THỨ 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 Lâm nghiệp ngày 15 tháng 11 năm 2017; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 83/2020/Nð-CP ngày 15 tháng 7 năm 2020 của Chính phủ 
sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Nghị ñịnh 156/2018/Nð-CP ngày 16 tháng 11 
năm 2018 của Chính phủ Quy ñịnh chi tiết thi hành một số ñiều của Luật Lâm nghiệp; 

Xét các Tờ trình của Ủy ban nhân dân tỉnh: Tờ trình số 12787/TTr-UBND ngày 28 
tháng 12 năm 2022 về việc xem xét, quyết ñịnh chủ trương chuyển mục ñích sử dụng 
rừng sang mục ñích khác ñể thực hiện các dự án trên ñịa bàn tỉnh; Tờ trình số 
4084/TTr-UBND ngày 27 tháng 4 năm 2022 về việc xem xét quyết ñịnh chủ trương 
chuyển mục ñích sử dụng rừng sang mục ñích khác ñể thực hiện dự án Khu Quần Thể 
Sân Golf Huế (ñợt 2); Tờ trình số 4086/TTr-UBND ngày 27 tháng 4 năm 2022 về 
việc xem xét quyết ñịnh chủ trương chuyển mục ñích sử dụng rừng sang mục ñích 
khác ñể thực hiện dự án Khai thác ñất làm vật liệu san lấp tại khu vực Dòng, thôn 
Hòa An, xã Hương Thọ, thành phố Huế; Tờ trình số 4390/TTr-UBND ngày 05 ngày 5 
tháng 2022 về việc xem xét quyết ñịnh chủ trương chuyển mục ñích sử dụng rừng 
sang mục ñích khác ñể thực hiện dự án Nhà máy may JA Việt Nam tại Khu công 
nghiệp Quảng Vinh, huyện Quảng ðiền; Tờ trình số 5129/TTr-UBND ngày 20 tháng 
5 năm 2022về việc xem xét, quyết ñịnh chủ trương chuyển mục ñích sử dụng rừng 
sang mục ñích khác ñể thực hiện dự án Tuyến ñường bộ ven biển qua tỉnh Thừa 
Thiên Huế và cầu qua cửa Thuận An, ñoạn 1: Km28+00 ñến Km35+784,6; Báo cáo 
thẩm tra của Ban kinh tế - ngân sách và ý kiến thảo luận của các ñại biểu Hội ñồng 
nhân dân tỉnh tại kỳ họp. 

QUYẾT NGHỊ: 

ðiều 1. Thống nhất chủ trương cho phép chuyển mục ñích sử dụng rừng sang 
mục ñích khác ñể thực hiện 05 dự án (chi tiết tại Phụ lục ñính kèm). 
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ðiều 2. Tổ chức thực hiện 
1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết. 
2. Giao Thường trực Hội ñồng nhân dân, các Ban Hội ñồng nhân dân, Tổ ñại biểu 

và các 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 CÁC DỰ ÁN, CÔNG TRÌNH 
CHUYỂN MỤC ðÍCH SỬ DỤNG RỪNG SANG MỤC ðÍCH KHÁC 

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 51/NQ-HðND ngày 03 tháng 6 năm 2022 của Hội ñồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế) 

TT Tên công trình, dự án ðịa ñiểm 
Quy mô diện 
tích khoảng  

(ha) 

Diện tích có rừng xin chuyển  
mục ñích sử dụng sang mục ñích khác (ha) 

Phân theo hiện trạng 
Phân theo loại 

rừng 

Tổng Rừng 
trồng 

Rừng 
tự 

nhiên 

Phòng 
hộ 

Sản 
xuất 

1 
Dự án ñầu tư xây dựng công trình khai thác quặng sa khoáng 
titan - zircon (giai ñoạn 2), xã Quảng Công - Quảng Ngạn, 
huyện Quảng ðiền 

Xã Quảng Công và 
xã Quảng Ngạn, 

huyện Quảng ðiền 
64,08 36,38 36,38   36,38 

2 
Dự án Tuyến ñường ven biển qua tỉnh Thừa Thiên Huế và cầu 
qua cửa Thuận An, ñoạn 1: Km28+00 ñến Km35+784,6 

Xã Hải Dương và 
phường Thuận An, 

thành phố Huế 
31,72 3,90 3,90 - 3,90 - 

3 
Dự án Nhà máy may JA tại Khu công nghiệp Quảng Vinh, 
huyện Quảng ðiền 

Xã Quảng Vinh, 
huyện Quảng ðiền 

14,93 1,54 1,54 - - 1,54 

4 Dự án Khu Quần Thể Sân Golf Huế (ñợt 2) 
Phường Thủy 
Dương, thị xã 
Hương Thủy 

19,57 2,25 2,25 - - 2,25 

5 
Khai thác ñất làm vật liệu san lấp tại khu vực Dòng, thôn Hòa 
An, xã Hương Thọ, thành phố Huế 

Xã Hương Thọ, 
thành phố Huế 

10,00 9,74 9,74 - - 9,74 

  Tổng   140,3 53,81 53,81  3,90 49,91  
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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: 52/NQ-HðND Thừa Thiên Huế, ngày 03 tháng 6 năm 2022 
 
 

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

thuộc lĩnh vực thông tin và truyền thông 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 Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015; 
Căn cứ Luật Viễn thông ngày 23 tháng 11 năm 2009; 
Căn cứ Luật Bưu chính ngày 17 tháng 6 năm 2010; 
Căn cứ Luật Xuất bản ngày 20 tháng 11 năm 2012; 
Căn cứ Luật An toàn thông tin mạng ngày 19 tháng 11 năm 2015; 
Căn cứ Luật Báo chí ngày 05 tháng 4 năm 2016; 
Căn cứ Nghị ñịnh số 32/2019/Nð-CP ngày 10 tháng 4 năm 2019 của Chính 

phủ quy ñịnh giao nhiệm vụ, ñặt hàng hoặc ñấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ 
công sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 60/2021/Nð-CP ngày 21 tháng 6 năm 2021 của Chính 
phủ quy ñịnh cơ chế tự chủ tài chính của ñơn vị sự nghiệp công lập; 

Căn cứ Quyết ñịnh số 1265/Qð-TTg ngày 18 tháng 8 năm 2020 của Thủ tướng 
Chính phủ về ban hành Danh mục sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong 
lĩnh vực thông tin và truyền thông; 

Xét Tờ trình số 3788/TTr-UBND ngày 18 tháng 4 năm 2022 của Ủy ban nhân 
dân tỉnh về việc ñề nghị ban hành Nghị quyết quy ñịnh Danh mục dịch vụ sự nghiệp 
công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực thông tin và truyền thông trên ñịa 
bàn tỉnh Thừa Thiên Huế; Báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế - ngân sách và ý kiến 
thảo luận của các ñại biểu Hội ñồng nhân dân tại kỳ họp, 

QUYẾT NGHỊ: 

ðiều 1. Ban hành kèm theo Nghị quyết này Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử 
dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực thông tin và truyền thông trên ñịa bàn tỉnh 
Thừa Thiên Huế. 

(Chi tiết tại Phụ lục kèm theo) 



48 CÔNG BÁO/Số 26+27/Ngày 15-6-2022

2 
 

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 

 

 
  



CÔNG BÁO/Số 26+27/Ngày 15-6-2022 49

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

TRONG LĨNH VỰC THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

(Kèm theo Nghị quyết số 52/NQ-HðND ngày 03 tháng 6 năm 2022 
 của Hội ñồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế) 

 
 
 
 

TT 

 
 
 

Tên dịch vụ sự nghiệp công 

Ngân sách 
nhà nước 
bảo ñảm 
toàn bộ  
chi phí  

thực hiện 
dịch vụ 

Ngân sách nhà 
nước bảo ñảm 
phần chi phí 

thực hiện dịch 
vụ chưa tính 

vào giá theo lộ 
trình tính giá 

I DỊCH VỤ BÁO CHÍ, XUẤT BẢN VÀ THÔNG 
TIN CƠ SỞ 

  

1 Thông tin tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ chính trị, 
phát triển kinh tế- xã hội  x  

2 Thông tin tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ ñảm bảo 
an ninh - quốc phòng x  

3 Thông tin tuyên truyền phục vụ tuyên truyền ñối ngoại x  

4 Tổ chức tuyên truyền, quảng bá nhiệm vụ ứng 
dụng công nghệ thông tin của tỉnh x  

4.1 
Tuyên truyền nâng cao nhận thức xây dựng xã hội 
số, kinh tế số cho công chức, viên chức, doanh 
nghiệp, người dân 

x  

4.2 

Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức và 
trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức về vai 
trò và tầm quan trọng của việc ñảm bảo an toàn thông 
tin 

x  

4.3 
Tổ chức tuyên truyền về hoạt ñộng Trung tâm 
hành chính công các cấp và dịch vụ công trực 
tuyến 

x  

4.4 Truyền thông nâng cao nhận thức chuyển ñổi số x  

4.5 Truyền thông các dịch vụ ñô thị thông minh tỉnh 
Thừa Thiên Huế  x  

5 Duy trì và phát triển các chuyên trang tuyên truyền 
trên môi trường mạng của tỉnh và của các ngành x  

6 

Thông tin tuyên truyền phục vụ thiếu niên, nhi ñồng, 
người khiếm thính, khiếm thị, ñồng bào dân tộc 
thiểu số, vùng có ñiều kiện kinh tế - xã hội ñặc biệt 
khó khăn, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải ñảo và 
các nhiệm vụ trọng yếu khác phù hợp với từng thời 
kỳ theo quyết ñịnh của Thủ tướng Chính phủ 

x  
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TT 

 
 
 

Tên dịch vụ sự nghiệp công 

Ngân sách 
nhà nước 
bảo ñảm 
toàn bộ  
chi phí  

thực hiện 
dịch vụ 

Ngân sách nhà 
nước bảo ñảm 
phần chi phí 

thực hiện dịch 
vụ chưa tính 

vào giá theo lộ 
trình tính giá 

7 

ðo lường mức ñộ tiếp cận, sử dụng thông tin của 
khán giả phục vụ ñánh giá hiệu quả nội dung thông  tin 
tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ chính trị, an ninh - 
quốc phòng, ñối ngoại và phát triển kinh tế - xã hội. 

x  

II DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN   

1 
ðiều phối hoạt ñộng ứng cứu sự cố an toàn thông 
tin mạng của các cơ quan ðảng, Nhà nước, tổ chức 
chính trị - xã hội 

x  

2 
Thu thập, phân tích và cảnh báo nguy cơ, sự có 
tấn công mạng cho các cơ quan ðảng, Nhà nước, 
tổ chức chính trị - xã hội 

x  

3 
Giám sát phòng chống, ngăn chặn thư rác, tin nhắn 
rác cho các cơ quan ðảng, Nhà nước và tổ chức 
Chính trị  - xã hội 

x  

4 
Giám sát an toàn thông tin cho các lĩnh vực quan 
trọng và hệ thống thông tin phục vụ Chính phủ ñiện 
tử 

x  

5 Rà quyét, xử lý mã ñộc cho các cơ quan ðảng, 
Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội x  

6 
Kiểm ñịnh an toàn thông tin cho các sản phẩm giải 
pháp hệ thống thông tin quan trọng (cấp ñộ 1, 2, 3) 
của cơ quan nhà nước trước khi ñưa vào sử dụng 

x  

7 Kiểm tra, ñánh giá, phát hiện lỗ hổng bảo mật, ñiểm 
yếu an toàn thông tin cho các cơ quan nhà nước x  

8 Giám sát an toàn không gian mạng  x  

9 
Vận hành hệ thống hạ tầng thiết bị công nghệ 
thông tin dùng chung, bản quyền, thiết bị, dịch vụ 
trong cơ quan ðảng, nhà nước 

x  

10 

Vận hành hệ thống kênh truyền phục vụ chính 
quyền số, mạng diện rộng, ñường truyền thu gom 
dữ liệu dịch vụ số, chính quyền số, ñô thị thông 
minh, ñường truyền truy cập internet tập trung 
trong cơ quan Nhà nước 

x  

11 

Vận hành, giám sát, diễn tập, thống kê hệ thống 
ñảm bảo an toàn thông tin cho hạ tầng công nghệ 
thông tin dùng chung, mạng truyền dẫn và thiết bị 
ñầu cuối phục vụ cán bộ, công chức, viên chức 

x  

12 
Vận hành, bảo trì, nâng cấp dịch vụ ñô thị thông 
minh của tỉnh x  
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TT 

 
 
 

Tên dịch vụ sự nghiệp công 

Ngân sách 
nhà nước 
bảo ñảm 
toàn bộ  
chi phí  

thực hiện 
dịch vụ 

Ngân sách nhà 
nước bảo ñảm 
phần chi phí 

thực hiện dịch 
vụ chưa tính 

vào giá theo lộ 
trình tính giá 

13 
Vận hành, bảo trì, nâng cấp các nền tảng số trong 
CQNN phục vụ phát triển chính quyền số x  

14 
Vận hành, phát triển, tích hợp nền tảng ứng dụng 
di ñộng Hue-S phục vụ phát triển chính quyền số, 
kinh tế số và xã hội số 

x  

15 Số hóa dữ liệu (thuộc tính, Gis, ảnh, file, video …)  x 

16 
ðiều tra, khảo sát, phân tích, thống kê số liệu về 
chính quyền số, kinh tế số, xã hội số x  

17 
Hỗ trợ pháp lý, hồ sơ thủ tục, phục vụ phát triển 
công nghiệp công nghệ thông tin và nội dung số  x 

18 
Hội thảo, hội nghị, ñào tạo nghiệp vụ nâng cao 
nhận thức chuyển ñổi số  x 
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HỘI ðỒNG NHÂN DÂN 
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

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

Số: 53NQ-HðND Thừa Thiên Huế, ngày 03 tháng 6 năm 2022 
 
 

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

 thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường 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 Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015; 

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

Căn cứ Nghị ñịnh số 60/2021/Nð-CP ngày 21 tháng 6 năm 2021 của Chính phủ 
quy ñịnh cơ chế tự chủ tài chính của ñơn vị sự nghiệp công lập; 

Căn cứ Quyết ñịnh số 1990/Qð-TTg ngày 11 tháng 12 năm 2017 của Thủ tướng 
Chính phủ ban hành Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước 
thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường; 

Xét Tờ trình số 2988/TTr-UBND ngày 29 tháng 3 năm 2022 của Ủy ban nhân dân 
tỉnh về việc dự thảo Nghị quyết danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách 
nhà nước thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế; 
Báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế - ngân sách và ý kiến thảo luận của các ñại biểu 
Hội ñồng nhân dân tại kỳ họp. 

QUYẾT NGHỊ: 

ðiều 1. Ban hành kèm theo Nghị quyết này Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử 
dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường trên ñịa bàn tỉnh 
Thừa Thiên Huế. 

(Chi tiết tại Phụ lục kèm theo) 

ðiều 2. Tổ chức thực hiện 

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết. 
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2. Giao Thường trực Hội ñồng nhân dân, các Ban Hội ñồng nhân dân, Tổ ñại biểu 
và các ñại biểu Hội ñồng nhân dân tỉnh 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 CHI TIẾT DỊCH VỤ SỰ NGHIỆP CÔNG SỬ DỤNG NGÂN SÁCH 
NHÀ NƯỚC THUỘC LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TRÊN 

ðỊA BÀN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 
(Kèm theo Nghị quyết số 53/NQ-HðND ngày 03 tháng 6 năm 2022  

của Hội ñồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế) 
 

TT Danh mục dịch vụ sự nghiệp công 

Mức ñộ ngân sách nhà  
nước ñảm bảo 

Ngân sách 
Nhà nước 
bảo ñảm 

toàn bộ chi 
phí thực 
hiện dịch 

vụ 

Ngân sách 
Nhà nước 
bảo ñảm 

phần chi phí 
thực hiện 

dịch vụ chưa 
tính vào giá 
theo lộ trình 

tính giá 
I Hoạt ñộng thuộc lĩnh vực khoáng sản     
1 Khoanh ñịnh khu vực có khoáng sản phân tán nhỏ lẻ x   

2 
Khoanh ñịnh khu vực cấm, khu vực tạm thời cấm 
hoạt ñộng khoáng sản 

x   

II Hoạt ñộng thuộc lĩnh vực tài nguyên nước     

1 

ðiều tra, ñánh giá tài nguyên nước; ñánh giá hiện 
trạng khai thác sử dụng tài nguyên nước; ñánh giá 
hiện trạng xả nước thải và khả năng tiếp nhận nước 
thải của nguồn nước 

x   

2 Kiểm kê tài nguyên nước x   

3 
Khoanh ñịnh vùng cấm, hạn chế và ñăng ký khai 
thác, sử dụng nước dưới ñất 

x   

4 
Quy ñịnh vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh 
hoạt 

x   

5 
Khoanh vùng hành lang bảo vệ nguồn nước trên ñịa 
bàn tỉnh 

x   

6 Quan trắc, giám sát tài nguyên nước x   

7 
Lập quy hoạch và ñiều chỉnh quy hoạch tài nguyên 
nước 

x   

8 
Khoanh ñịnh khu vực cấm, khu vực tạm thời cấm 
khai thác cát, sỏi và các khoáng sản khác trên sông; 
lập danh mục hồ, ao, ñầm phá không ñược san lấp 

x   

III Khí tượng thủy văn và biến ñổi khí hậu     

1 
Xây dựng cơ sở dữ liệu về biến ñổi khí hậu và khí 
tượng thủy văn 

x   

2 
ðiều tra, khảo sát, quan trắc, giám sát tác ñộng và dự 
báo, cảnh báo về khí tượng thủy văn và biến ñổi khí 
hậu 

x   
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TT Danh mục dịch vụ sự nghiệp công 

Mức ñộ ngân sách nhà  
nước ñảm bảo 

Ngân sách 
Nhà nước 
bảo ñảm 

toàn bộ chi 
phí thực 
hiện dịch 

vụ 

Ngân sách 
Nhà nước 
bảo ñảm 

phần chi phí 
thực hiện 

dịch vụ chưa 
tính vào giá 
theo lộ trình 

tính giá 

3 
Xây dựng kịch bản diễn biến tác ñộng của biến ñổi 
khí hậu ñến các vùng biển, vùng ven bờ tỉnh 

x   

IV Hoạt ñộng lĩnh vực biển, ñảo, ñầm phá     

1 
ðiều tra cơ bản về tài nguyên, môi trường biển và hải 
ñảo 

x   

2 Lập hồ sơ và quản lý tài nguyên biển và hải ñảo x   

3 
Xây dựng hệ thống thông tin, CSDL tài nguyên, môi 
trường biển và hải ñảo 

x   

4 
Thiết lập, công bố và quản lý hành lang bảo vệ bờ 
biển 

x   

5 
Lập và tổ chức thực hiện chương trình quản lý tổng 
hợp tài nguyên, môi trường vùng bờ trong phạm vi 
quản lý 

x   

6 
ðiều tra, thống kê, ñánh giá và lập báo cáo hiện trạng 
môi trường biển và hải ñảo 

x   

V Hoạt ñộng lĩnh vực Môi trường     

1 

Hoạt ñộng quan trắc môi trường (không khí, tiếng ồn 
và ñộ rung; khí thải công nghiệp; nước mặt lục ñịa; 
nước dưới ñất; nước mưa axít; nước thải; nước biển; 
ñất; trầm tích; chất thải) 

  x 

2 Hoạt ñộng quan trắc môi trường nước ñầm phá   x 
3 Hoạt ñộng quan trắc môi trường phóng xạ   x 

4 
Quản lý và vận hành hệ thống quan trắc tự ñộng của 
ñịa phương 

  x 

5 Ứng phó, khắc phục sự cố môi trường   x 

6 
ðiều tra, khảo sát, ñánh giá về môi trường, xác ñịnh 
khu vực môi trường bị ô nhiễm; xử lý, khắc phục ô 
nhiễm môi trường 

  x 

7 
Lập báo cáo hiện trạng môi trường; chuyên ñề về 
môi trường 

x   

8 Quan trắc kiểm soát ô nhiễm môi trường biển và hải ñảo x   

9 
Phân loại, thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn 
sinh hoạt 

  x 

10 
Xây dựng và duy trì hoạt ñộng hệ thống thông tin, 
cơ sở dữ liệu về môi trường 

x   
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TT Danh mục dịch vụ sự nghiệp công 

Mức ñộ ngân sách nhà  
nước ñảm bảo 

Ngân sách 
Nhà nước 
bảo ñảm 

toàn bộ chi 
phí thực 
hiện dịch 

vụ 

Ngân sách 
Nhà nước 
bảo ñảm 

phần chi phí 
thực hiện 

dịch vụ chưa 
tính vào giá 
theo lộ trình 

tính giá 

11 
Xây dựng quy chuẩn kỹ thuật môi trường ñịa 
phương; xây dựng, cập nhật bộ chỉ thị môi trường 

x   

12 
Các hoạt ñộng liên quan ñến bảo tồn và phát triển 
bền vững ña dạng sinh học: 

    

  
- Quan trắc, phân tích và xây dựng cơ sở dữ liệu về 
ña dạng sinh học; xây dựng và thử nghiệm mô hình 
bảo tồn và phát triển bền vững ña dạng sinh học 

x   

  

- Xây dựng nội dung bảo tồn ña dạng sinh học; ñiều 
tra, lập danh mục, ñánh giá khả năng xâm nhập ñể có 
biện pháp phòng ngừa, kiểm soát loài ngoại lai xâm hại; 
ñiều tra, thống kê, kiểm kê, ñánh giá và lập báo cáo 
hiện trạng về ña dạng sinh học 

x   

VI Hoạt ñộng thuộc lĩnh vực ñất ñai     
1 Lập và ñiều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng ñất x   

2 
Thống kê, kiểm kê ñất ñai, lập bản ñồ hiện trạng sử 
dụng ñất 

x   

3 ðiều tra, ñánh giá ñất ñai x   

4 
Xây dựng, ñiều chỉnh bảng giá ñất và ñịnh giá ñất cụ 
thể 

x   

5 Lập và ñiều chỉnh quy hoạch xây dựng nông thôn mới x   

6 

Quản lý, lập phương án sử dụng khai thác quỹ ñất ñã 
ñược giải phóng mặt bằng, quỹ ñất nhận chuyển 
nhượng nhưng chưa có dự án ñầu tư hoặc chưa ñấu 
giá quyền sử dụng ñất; ñất ñã thu hồi theo quy ñịnh 

x   

7 
Tổ chức thực hiện ñấu giá quyền sử dụng ñất theo 
quy ñịnh của pháp luật. 

x   

8 
Xác ñịnh giá ñất khi nhà nước giao ñất, cho thuê ñất 
hoặc thu hồi ñất 

x   

9 
Tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái ñịnh cư 
khi nhà nước thu hồi ñất 

x   

VII Hoạt ñộng thuộc lĩnh vực ño ñạc bản ñồ và viễn thám     

1 
ðo ñạc thành lập mốc ño ñạc cơ sở chuyên ngành; 
trạm ñịnh vị vệ tinh chuyên ngành 

x   
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TT Danh mục dịch vụ sự nghiệp công 

Mức ñộ ngân sách nhà  
nước ñảm bảo 

Ngân sách 
Nhà nước 
bảo ñảm 

toàn bộ chi 
phí thực 
hiện dịch 

vụ 

Ngân sách 
Nhà nước 
bảo ñảm 

phần chi phí 
thực hiện 

dịch vụ chưa 
tính vào giá 
theo lộ trình 

tính giá 

2 
Xây dựng, cập nhật cơ sở dữ liệu nền ñịa lý và bản 
ñồ ñịa hình quốc gia tỷ lệ 1/2000; 1/5000. 

x   

3 
ðo ñạc, thành lập bản ñồ công trình ngầm và thành 
lập bản ñồ ñịa chính; ðo ñạc và bản ñồ về ñịa giới 
hành chính 

x   

4 
Thành lập, cập nhật bản ñồ hành chính cấp tỉnh, cấp 
huyện 

x   

5 ðo ñạc, thành lập bản ñồ phục vụ cứu hộ, cứu nạn x   

6 
ðăng ký ñất ñai, tài sản gắn liền với ñất, lập hồ sơ 
ñịa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng ñất ở, 
quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với ñất 

  x 

VIII 
Hoạt ñộng thuộc lĩnh vực công nghệ thông tin lưu 
trữ 

    

1 Xây dựng cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường x   

2 
Thu thập, quản lý, khai thác và sử dụng dữ liệu về 
TNMT trên ñịa bàn tỉnh 

x   

3 
Thông tin, tuyên truyền về tài nguyên môi trường 
trên ñịa bàn tỉnh 

x   

4 
Công tác, chỉnh lý, bảo quản kho lưu trữ hồ sơ, tài 
liệu thuộc lĩnh vực TNMT 

x   
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HỘI ðỒNG NHÂN DÂN 
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

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

Số: 54/NQ-HðND Thừa Thiên Huế, ngày 03 tháng 6 năm 2022 
 

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

thuộc lĩnh vực giao thông vận tải 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 Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015; 
Căn cứ Luật Giao thông ñường thủy nội ñịa ngày 15 tháng 6 năm 2004;  
Căn cứ Luật sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Luật Giao thông ñường thủy nội 

ñịa ngày 17 tháng 6 năm 2014; 
Căn cứ Luật Giao thông ñường bộ ngày 13 tháng 11 năm 2008; 
Căn cứ Nghị ñịnh số 33/2019/Nð-CP ngày 23 tháng 4 năm 2019 của Chính phủ 

này quy ñịnh việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông 
ñường bộ; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 45/2019/Nð-CP ngày 23 tháng 4 năm 2019 của Chính phủ 
này quy ñịnh việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông 
ñường thủy nội ñịa; 

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

Căn cứ Nghị ñịnh số 60/2021/Nð-CP ngày 21 tháng 6 năm 2021 của Chính phủ 
quy ñịnh cơ chế tự chủ tài chính của ñơn vị sự nghiệp công lập; 

Xét Tờ trình số 5304/TTr-UBND ngày 26 tháng 5 năm 2022 của Ủy ban 
nhân dân tỉnh về việc ñề nghị ban hành Nghị quyết quy ñịnh Danh mục dịch vụ sự nghiệp 
công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực Giao thông Vận tải trên ñịa bàn 
tỉnh Thừa Thiên Huế; Báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế - ngân sách  và ý kiến thảo 
luận của các ñại biểu Hội ñồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp. 

QUYẾT NGHỊ: 

ðiều 1. Ban hành kèm theo Nghị quyết này Danh mục dịch vụ sự nghiệp công 
sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực giao thông vận tải trên ñịa bàn tỉnh Thừa 
Thiên Huế. 
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(Chi tiết tại Phụ lục kèm theo) 

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

và các ñại biểu Hội ñồng nhân dân tỉnh 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 DỊCH VỤ SỰ NGHIỆP CÔNG SỬ DỤNG NGÂN SÁCH  

NHÀ NƯỚC TRONG LĨNH VỰC GIAO THÔNG VẬN TẢI 
 TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

(Kèm theo Nghị quyết số 54/NQ-HðND ngày 03 tháng 6 năm 2022  
của Hội ñồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế) 

 

TT Tên dịch vụ sự nghiệp công 
Ngân sách nhà nước 
bảo ñảm toàn bộ chi 
phí thực hiện dịch vụ 

Ngân sách nhà 
nước bảo ñảm 

phần chi phí thực 
hiện dịch vụ chưa 

tính vào giá theo lộ 
trình tính giá 

1 
Quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng 
giao thông ñường bộ cấp tỉnh 
quản lý 

x  

2 
Quản lý, bảo trì ñường thủy nội 
ñịa do cấp tỉnh quản lý x  

 



CÔNG BÁO/Số 26+27/Ngày 15-6-2022 61

HỘI ðỒNG NHÂN DÂN 
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

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

Số: 55/NQ-HðND Thừa Thiên Huế, ngày 03 tháng 6 năm 2022 
 
 

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

thuộc lĩnh vực Nội vụ 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 Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật Lưu trữ ngày 11 tháng 11 năm 2011; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 01/2013/Nð-CP ngày 03 tháng 01 năm 2013 của Chính phủ 
quy ñịnh chi tiết thi hành một số ñiều của Luật Lưu trữ; 

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

Căn cứ Nghị ñịnh số 60/2021/Nð-CP ngày 21 tháng 6 năm 2021 của Chính phủ 
quy ñịnh cơ chế tự chủ tài chính của ñơn vị sự nghiệp công lập; 

Xét Tờ trình số 5373/TTr-UBND ngày 30 tháng 5 năm 2022 của Ủy ban nhân dân 
tỉnh Thừa Thiên Huế về việc ñề nghị ban hành Nghị quyết quy ñịnh danh mục dịch vụ 
sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực Nội vụ trên ñịa bàn tỉnh 
Thừa Thiên Huế; Báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế - ngân sách và ý kiến thảo luận 
của các ñại biểu Hội ñồng nhân dân tại kỳ họp. 

QUYẾT NGHỊ: 

ðiều 1. Ban hành kèm theo Nghị quyết này Danh mục dịch vụ sự nghiệp công 
sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực Nội vụ trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 

(Chi tiết tại Phụ lục kèm theo) 
ðiều 2. Tổ chức thực hiện 
1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết. 
2. Giao Thường trực Hội ñồng nhân dân, các Ban Hội ñồng nhân dân, Tổ ñại biểu 

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

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CÔNG BÁO/Số 26+27/Ngày 15-6-2022 63

Phụ lục 
DANH MỤC DỊCH VỤ SỰ NGHIỆP CÔNG SỬ DỤNG NGÂN SÁCH  
NHÀ NƯỚC THUỘC LĨNH VỰC NỘI VỤ TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

(Kèm theo Nghị quyết số 55/NQ-HðND ngày 03 tháng 6 năm 2022  
của Hội ñồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế) 

 

TT Tên dịch vụ sự nghiệp công 

Ngân sách 
nhà nước 
bảo ñảm 

toàn bộ chi 
phí thực hiện 

dịch vụ 

Ngân sách nhà 
nước bảo ñảm 

phần chi phí thực 
hiện dịch vụ chưa 

tính vào giá theo lộ 
trình tính giá 

1 
Dịch vụ vệ sinh kho lưu trữ và vệ sinh 
tài liệu lưu trữ 

x  

2 Dịch vụ tu bổ, phục chế tài liệu lịch sử x  
3 Dịch vụ số hóa tài liệu lưu trữ lịch sử x  

4 
Dịch vụ bảo hiểm, giải mật tài liệu lưu 
trữ lịch sử 

x  

5 
Dịch vụ lập danh mục tài liệu hạn chế 
sử dụng 

x  

6 Dịch vụ khai thác tài liệu lưu trữ  x 
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HỘI ðỒNG NHÂN DÂN 
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

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

Số: 56/NQ-HðND Thừa Thiên Huế, ngày 03 tháng 6 năm 2022 
 

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

thuộc lĩnh vực y tế 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 Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm ngày 21 tháng 11 năm 2007; 

Căn cứ Luật Khám chữa bệnh ngày 23 tháng 11 năm 2009; 

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

Căn cứ Nghị ñịnh số 60/2021/Nð-CP ngày 21 tháng 6 năm 2021 của Chính phủ 
quy ñịnh cơ chế tự chủ tài chính của ñơn vị sự nghiệp công lập; 

Căn cứ Quyết ñịnh số 1387/Qð-TTg ngày 17 tháng 3 năm 2016 của Thủ tướng 
Chính phủ về ban hành Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước 
thuộc ngành Y tế - Dân số; 

Xét Tờ trình số 5377/TTr-UBND ngày 30 tháng 5 năm 2022 của Ủy ban nhân dân 
tỉnh về việc ñề nghị ban hành Nghị quyết quy ñịnh Danh mục dịch vụ sự nghiệp công 
sử dụng ngân sách nhà nước thuộc ngành Y tế trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế; 
Báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế - ngân sách và ý kiến thảo luận của các ñại biểu 
Hội ñồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp. 

QUYẾTNGHỊ: 

ðiều 1. Ban hành kèm theo Nghị quyết này Danh mục dịch vụ sự nghiệp công 
sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực y tế trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 

(Chi tiết tại Phụ lục kèm theo) 

ðiều 2.Tổ chức thực hiện 

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

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



CÔNG BÁO/Số 26+27/Ngày 15-6-2022 65
 

 

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 CHI TIẾT DỊCH VỤ SỰ NGHIỆP CÔNG SỬ DỤNG NGÂN SÁCH 

NHÀ NƯỚC THUỘC LĨNH VỰC Y TẾ TRÊN ðỊA BÀN 
 TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

(Kèm theo Nghị quyết số 56/NQ-HðND ngày 03 tháng 6 năm 2022  
của Hội ñồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế) 

 

TT Tên dịch vụ sự nghiệp công 

Ngân sách 
nhà nước 
bảo ñảm 

toàn bộ chi 
phí thực 

hiện dịch vụ 

Ngân sách nhà 
nước bảo ñảm 
phần chi phí 

thực hiện dịch 
vụ chưa tính 

vào giá theo lộ 
trình tính giá 

I Dịch vụ y tế dự phòng và chăm sóc sức khỏe ban ñầu   

1 

Dịch vụ tiêm chủng mở rộng ñối với trẻ em, phụ nữ 
tuổi sinh ñẻ, phụ nữ có thai phải sử dụng vắc xin, sinh 
phẩm y tế bắt buộc ñối với các bệnh truyền nhiễm 
thuộc Chương trình tiêm chủng mở rộng. 

x  

2 

Dịch vụ tiêm chủng ñối với người có nguy cơ mắc 
bệnh truyền nhiễm tại vùng có dịch bắt buộc phải sử 
dụng vắc xin, sinh phẩm y tế ñối với các bệnh có vắc 
xin, sinh phẩm y tế phòng bệnh theo quyết ñịnh của 
Thủ tướng Chính phủ. 

x  

3 
Dịch vụ tiêm chủng ñối với người ñược cơ quan nhà 
nước có thẩm quyền cử ñến vùng có dịch. 

x  

4 
Các dịch vụ phục vụ công tác giám sát, ñiều tra, xác 
minh dịch. 

x  

5 

Các dịch vụ xử lý y tế (thực hiện các biện pháp sử 
dụng vắc xin, sinh phẩm y tế, cách ly y tế, tẩy uế, diệt 
tác nhân gây bệnh truyền nhiễm, trung gian truyền 
bệnh và các biện pháp y tế khác) ñể cắt ñứt nguồn lây 
tại khu vực nơi có người bệnh hoặc ổ dịch truyền 
nhiễm. 

x  

6 
Quản lý, chăm sóc sức khỏe ban ñầu cho người cao 
tuổi tại nơi cư trú. 

x  

7 

Các dịch vụ phục vụ công tác kiểm tra, giám sát các 
ñiều kiện về vệ sinh lao ñộng; môi trường làm việc 
của người lao ñộng; phòng, chống bệnh nghề nghiệp; 
phòng, chống tai nạn thương tích; xử lý chất thải gây ô 
nhiễm môi trường. 

x  

8 Các dịch vụ kiểm dịch y tế, y tế dựphòng.  x 

9 

Các dịch vụ về khám, theo dõi sức khỏe ñịnh kỳ cho 
trẻ em và phụ nữ mang thai; chăm sóc sức khỏe ban 
ñầu; tư vấn, chăm sóc sức khỏe sinh sản, sức khỏe tình 
dục phù hợp với ñộ tuổi trẻ em. 

x  
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TT Tên dịch vụ sự nghiệp công 

Ngân sách 
nhà nước 
bảo ñảm 

toàn bộ chi 
phí thực 

hiện dịch vụ 

Ngân sách nhà 
nước bảo ñảm 
phần chi phí 

thực hiện dịch 
vụ chưa tính 

vào giá theo lộ 
trình tính giá 

II Dịch vụ khám, chữa bệnh, phục hồi chức năng   

1 
Chăm sóc, nuôi dưỡng, ñiều trị người bệnh phong, tâm 
thần, HIV/AIDS giai ñoạn cuối tại các cơ sở y tế công 
lập. 

x  

2 

Khám và ñiều trị người mắc bệnh dịch thuộc nhóm A 
và một số bệnh thuộc nhóm B ñang lưu trú tại vùng có 
dịch bệnh; Người ñang bị áp dụng các biện pháp cách 
ly y tế nhưng có dấu hiệu tiến triển thành mắc bệnh 
truyền nhiễm theo quy ñịnh của Chính phủ. 

x  

3 
Cấp cứu, ñiều trị người bị thiên tai, thảm họa theo 
quyết ñịnh của Bộ trưởng Bộ Y tế, của Chủ tịch 
UBND cấp tỉnh. 

x  

4 
Khám và ñiều trị ARV cho người nhiễm HIV/AIDS và 
dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con. 

 x 

5 

Khám sức khỏe, chi phí ñiều trị nghiện chất dạng 
thuốc phiện cho các ñối tượng tham gia ñiều trị nghiện 
chất dạng thuốc phiện trong cơ sở giáo dục, trường 
giáo dưỡng, trại giam, trại tạm giam. 

x  

6 
Khám và ñiều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện 
bằng thuốc thay thế Methadone cho một số ñối tượng 
theo quy ñịnh của pháp luật. 

 x 

7 
Khám và ñiều trị bệnh lao theo quy ñịnh của pháp 
luật. 

 x 

8 
Các dịch vụ khám, chữa bệnh trường hợp chưa tính ñủ 
chi phí ñể thực hiện dịch vụ, nhà nước phải ñảm bảo 
các chi phí chưa tính trong giá dịch vụ 

 x 

III Dịch vụ kiểm nghiệm, kiểm ñịnh   

1 

Các dịch vụ kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, an toàn 
thực phẩm (bao gồm cả chi phí mua, vận chuyển, bảo 
quản mẫu) theo quyết ñịnh của cấp có thẩm quyền ñể 
phục vụ công tác quản lý nhà nước (thanh tra, kiểm 
tra, giám sát, ñánh giá chất lượng sản phẩm, hàng 
hóa). 

x  

IV Dịch vụ giám ñịnh   

1 Các dịch vụ giám ñịnh y khoa.  x 

2 Các dịch vụ giám ñịnh pháp y. x  
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TT Tên dịch vụ sự nghiệp công 

Ngân sách 
nhà nước 
bảo ñảm 

toàn bộ chi 
phí thực 

hiện dịch vụ 

Ngân sách nhà 
nước bảo ñảm 
phần chi phí 

thực hiện dịch 
vụ chưa tính 

vào giá theo lộ 
trình tính giá 

V Dịch vụ y tế khác   

1 

Dịch vụ truyền thông, giáo dục sức khỏe về: phòng, 
chống dịch bệnh truyền nhiễm, bệnh không lây nhiễm 
và bệnh chưa rõ nguyên nhân; phòng, chống bệnh 
nghề nghiệp; phòng, chống tai nạn thương tích; nâng 
cao sức khỏe; dinh dưỡng cộng ñồng; an toàn thực 
phẩm và các yếu tố có hại ñến sức khỏe và môi trường 
sống; sức khỏe trường học và phòng, chống bệnh tật 
học ñường. 

x  

2 

Các dịch vụ truyền thông, giáo dục, tư vấn nâng cao 
nhận thức của người dân về công tác Dân số và Phát 
triển; Nâng cao chất lượng dân số, chăm sóc sức khỏe 
sinh sản vị thành niên/thanh niên; Tư vấn và khám sức 
khỏe trước khi kết hôn, giảm tỷ lệ người chưa thành 
niên, thanh niên mang thai ngoài ý muốn; Chăm sóc 
bảo vệ bà mẹ, trẻ em, sức khỏe sinh sản/KHHGð, 
chăm sóc sàng lọc trước sinh và sơ sinh; Giảm thiểu 
tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh; Giảm thiểu 
tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống; Chăm 
sóc người cao tuổi. 

x  

3 
Các dịch vụ về chỉ ñạo tuyến, nâng cao năng lực cho 
tuyến dưới. 

x  

4 

Các dịch vụ phục vụ sinh hoạt của người ñang bị áp 
dụng các biện pháp cách ly y tế nhưng có dấu hiệu tiến 
triển thành mắc bệnh truyền nhiễm theo quy ñịnh của 
Chính phủ. 

x  

 



CÔNG BÁO/Số 26+27/Ngày 15-6-2022 69

HỘI ðỒNG NHÂN DÂN 
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

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

Số: 57/NQ-HðND Thừa Thiên Huế, ngày 03 tháng 6 năm 2022 
 
 

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

 thuộc lĩnh vực xây dựng 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 Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015; 

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

Căn cứ Nghị ñịnh số 60/2021/Nð-CP ngày 21 tháng 6 năm 2021 của Chính phủ 
quy ñịnh cơ chế tự chủ tài chính của ñơn vị sự nghiệp công lập; 

Căn cứ Quyết ñịnh số 162/Qð-TTg ngày 31 tháng 01 năm 2018 của Thủ tướng 
Chính phủ về việc ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà 
nước do Bộ Xây dựng quản lý;  

Xét Tờ trình số 5530/TTr-UBND ngày 01 tháng 6 năm 2022 của Ủy ban nhân dân 
tỉnh Thừa Thiên Huế về việc dự thảo Nghị quyết danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử 
dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực Xây dựng trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế; 
Báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế - ngân sách và ý kiến thảo luận của các ñại biểu 
Hội ñồng nhân dân tại kỳ họp. 

QUYẾT NGHỊ: 

ðiều 1. Ban hành kèm theo Nghị quyết này Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử 
dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực Xây dựng, trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 

(Chi tiết tại Phụ lục kèm theo) 

ðiều 2. Tổ chức thực hiện 

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

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

NHÀ NƯỚC THUỘC LĨNH VỰC XÂY DỰNG TRÊN ðỊA BÀN  
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 57/NQ-HðND ngày 03 tháng 6 năm 2022  
của Hội ñồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế) 

 
 
 
 

TT 

 
 

 
Tên dịch vụ sự nghiệp công 

Ngân sách nhà 
nước bảo ñảm 
toàn bộ chi phí 

thực hiện dịch vụ 

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

giá theo lộ 
trình tính 

giá 
I Dịch vụ sự nghiệp kinh tế   

1 
Dịch vụ lập các ñồ án quy hoạch và thiết kế ñô 
thị theo phân cấp 

x  

2 
Dịch vụ khảo sát, ño ñạc, thành lập bản ñồ 
chuyên ngành xây dựng 

x  

3 

Dịch vụ xây dựng, thu thập duy trì hệ thống cơ 
sở dữ liệu trong lĩnh vực quản lý nhà nước của 
ngành xây dựng, phát triển cổng thông tin ñiện 
tử (GIS Huế); khảo sát, ñiều tra thống kê 

x  

4 

Dịch vụ phát hành các ấn phẩm về quy hoạch  
ñể phục vụ công tác tuyên truyền, quản lý 
(Thực hiện chào hàng cạnh tranh hoặc ñấu thầu 
theo quy ñịnh của Luật ðấu thầu và các văn 
bản hướng dẫn Luật ðấu thầu)  

x  

II 
Dịch vụ sự nghiệp khác (Ban quản lý khu vực 
phát triển ñô thị) 

  

1 
Dịch vụ quản lý, vận hành Trung tâm khu hành 
chính tập trung của tỉnh 

x  

2 
Dịch vụ quản lý, vận hành khai thác và tổ chức 
bảo trì các công trình hạ tầng kỹ thuật, bao 
gồm: 

  

2.1 Duy trì hệ thống thoát nước ñô thị x  
2.2 Duy trì, chăm sóc hệ thống cây xanh x  
2.3 Thu gom, vận chuyển rác thải ñô thị x  
2.4 Duy trì hệ thống chiếu sáng công cộng x  
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HỘI ðỒNG NHÂN DÂN 
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

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

Số: 58/NQ-HðND Thừa Thiên Huế, ngày 03 tháng 6 năm 2022 
 

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

của Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp 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 Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015; 
Căn cứ Nghị ñịnh số 32/2019/Nð-CP ngày 10 tháng 4 năm 2019 của Chính phủ 

quy ñịnh giao nhiệm vụ, ñặt hàng hoặc ñấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công 
sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 60/2021/Nð-CP ngày 21 tháng 6 năm 2021 của Chính phủ 
quy ñịnh cơ chế tự chủ tài chính của ñơn vị sự nghiệp công lập; 

Xét Tờ trình số 3452/TTr-UBND ngày 12 tháng 4 năm 2022 của Ủy ban 
nhân dân tỉnh về việc ñề nghị ban hành Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng 
ngân sách nhà nước của Ban Quản lý khu kinh tế, công nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế; 
Báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế - ngân sách và ý kiến thảo luận của các ñại biểu 
Hội ñồng nhân dân tại kỳ họp. 

QUYẾT NGHỊ: 

ðiều 1. Ban hành kèm theo Nghị quyết này Danh mục dịch vụ sự nghiệp công 
sử dụng ngân sách nhà nước của Ban Quản lý khu kinh tế, công nghiệp tỉnh 
Thừa Thiên Huế. 

(Chi tiết tại Phụ lục kèm theo) 

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

và các ñại biểu Hội ñồng nhân dân tỉnh 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 DỊCH VỤ SỰ NGHIỆP CÔNG SỬ DỤNG NGÂN SÁCH  
NHÀ NƯỚC CỦA BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ, CÔNG NGHIỆP  

TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 58/NQ-HðND ngày 03 tháng 6 năm 2022  

của Hội ñồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế) 
 

TT Tên dịch vụ sự nghiệp công 

Ngân sách 
nhà nước 
bảo ñảm 

toàn bộ chi 
phí thực hiện 

dịch vụ 

Ngân sách nhà 
nước bảo ñảm 
phần chi phí 

thực hiện dịch 
vụ chưa tính 

vào giá theo lộ 
trình tính giá 

I Lĩnh vực sự nghiệp bảo vệ môi trường   

1 

Dịch vụ thoát nước và xử lý nước thải tại 
Nhà máy xử lý nước thải Khu công nghiệp 
và Khu phi thuế quan tại Khu kinh tế Chân 
Mây - Lăng Cô 

x  

II Hoạt ñộng kinh tế giao thông vận tải   

1 

Dịch vụ quản lý công trình ñường bộ và 
cầu có chiều dài nhỏ hơn hoặc bằng 300m 
thuộc hệ thống ñường bộ tại ñịa bàn Khu 
kinh tế, khu công nghiệp 

x  

2 
Dịch vụ bảo dưỡng thường xuyên công 
trình ñường bộ thuộc ñịa bàn Khu kinh tế, 
khu công nghiệp 

x  

3 
Dịch vụ sửa chữa ñịnh kỳ công trình 
ñường bộ thuộc ñịa bàn Khu kinh tế, khu 
công nghiệp 

x  

4 

Dịch vụ sửa chữa ñột xuất; khắc phục hậu 
quả lụt, bão ñảm bảo giao thông hệ thống 
giao thông ñường bộ thuộc ñịa bàn Khu 
kinh tế, khu công nghiệp 

x  

III Hoạt ñộng kinh tế tài nguyên môi trường   

1 
Quản lý thực ñịa các khu ñất ñã giải phóng 
mặt bằng trên ñịa bàn Khu kinh tế, khu 
công nghiệp  

x  

2 Khảo sát ñịa chính x  
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TT Tên dịch vụ sự nghiệp công 

Ngân sách 
nhà nước 
bảo ñảm 

toàn bộ chi 
phí thực hiện 

dịch vụ 

Ngân sách nhà 
nước bảo ñảm 
phần chi phí 

thực hiện dịch 
vụ chưa tính 

vào giá theo lộ 
trình tính giá 

3 Khảo sát ñịa hình x  

4 
Lập hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng 
ñất và xây dựng cơ sở dữ liệu ñịa chính 

x  

IV Hoạt ñộng kinh tế xây dựng    

1 
Dịch vụ duy trì, bảo dưỡng hệ thống cây 
xanh, cảnh quan trên các tuyến ñường trên 
ñịa bàn Khu kinh tế, khu công nghiệp 

x  

2 
Dịch vụ duy trì hệ thống chiếu sáng, chiếu 
sáng ñô thị trên ñịa bàn Khu kinh tế, khu 
công nghiệp 

x  

3 
Dịch vụ thu gom, phân loại, vận chuyển, 
xử lý rác thải, vệ sinh công cộng tại các 
Khu kinh tế, khu công nghiệp 

x  

V Lĩnh vực sự nghiệp giáo dục nghề nghiệp   

1 Dịch vụ Giới thiệu việc làm x  

VI Lĩnh vực sự nghiệp khác   

1 
Dịch vụ tổ chức thu phí cho thuê tài sản tại 
Khu kinh tế, khu công nghiệp 

x  
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HỘI ðỒNG NHÂN DÂN 
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

 
Số: 59/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 việc miễn nhiệm chức vụ Ủy viên  

Ủy ban nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2021 - 2026 
 
 

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 và 

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

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

Xét Tờ trình số 5370/TTr-UBND ngày 30 tháng 5 năm 2022 của Chủ tịch 
Ủy ban nhân dân tỉnh về việc miễn nhiệm chức vụ Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh, 
nhiệm kỳ 2021 - 2026; Báo cáo thẩm tra của Ban pháp chế Hội ñồng nhân dân tỉnh 
và kết quả biểu quyết công khai miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 
2021 - 2026 ngày 03 tháng 6 năm 2022. 

 

QUYẾT NGHỊ: 
 

ðiều 1. Miễn nhiệm chức vụ Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2021 - 2026 
ñối với bà Trần Thị Hoài Trâm, nguyên Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh do 
chuyển công tác và ñảm nhiệm chức vụ mới. 

ðiều 2. 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: 60/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 việc xác nhận kết quả bầu chức vụ 

Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2021 - 2026 
 
 

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

 

 

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

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

Xét Tờ trình số 5371/TTr-UBND ngày 30 tháng 5 năm 2022 của Chủ tịch 
Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giới thiệu người ra ứng cử chức vụ Ủy viên Ủy ban 
nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2021 - 2026; Báo cáo thẩm tra của Ban pháp chế Hội ñồng 
nhân dân tỉnh và kết quả bầu cử tại Biên bản bầu cử Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh, 
nhiệm kỳ 2021 - 2026 ngày 03 tháng 6 năm 2022. 

 

 

QUYẾT NGHỊ: 
 

ðiều 1. Xác nhận kết quả bầu chức vụ Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 
2021 - 2026 ñối với ông Nguyễn Văn Phúc, Giám ñốc Sở Du lịch. 

(Có lý lịch trích ngang kèm theo) 

ðiều 2. Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm thực hiện chức năng, 
nhiệm vụ và quyền hạn theo quy ñịnh của pháp luật. 

Nghị quyết này ñã ñược Hội ñồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế khoá 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 

 
DANH SÁCH TRÍCH NGANG ỦY VIÊN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH, NHIỆM KỲ 2021-2026 

 (Kèm theo Nghị quyết số 60/NQ-HðND ngày 03 tháng 6 năm 2022 của Hội ñồng nhân dân tỉnh) 
 

 
 

Số 
TT 

Họ và tên 

Ngày, 
tháng, 
năm 
sinh 

Giới 
tính 

Dân 
tộc 

Quê quán 
Chức vụ  
hiện tại 

Chức vụ 
giới thiệu 

bầu 

Ngày vào 
ðảng 

Trình ñộ 

Học 
vấn 

Chuyên môn 
Chính 

trị 

1 Nguyễn Văn Phúc 16/8/1971 Nam Kinh 

Phường Kim Long, 

thành phố Huế, 

tỉnh Thừa Thiên Huế 

Giám ñốc 

Sở Du lịch 

Ủy viên 

UBND tỉnh, 

nhiệm kỳ 

2021-2026 

 

18/10/2000 12/12 

Thạc sỹ Quản 

trị Du lịch và 

Công nghệ 

Giải trí; Cử 

nhân Tiếng 

Anh 

Cao 
cấp 
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HỘI ðỒNG NHÂN DÂN 
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

Số: 61/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 bổ sung danh mục công trình, dự án khuyến khích xã hội hóa 

 trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế giai ñoạn 2021 - 2025 
 

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 ngày 17 tháng 6 năm 2020; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 69/2008/Nð-CP ngày 30 tháng 5 năm 2008 của Chính phủ 
về chính sách khuyến khích xã hội hóa thuộc lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, 
thể thao, môi trường; Nghị ñịnh số 59/2014/Nð-CP ngày 16 tháng 6 năm 2014 của 
Chính phủ sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Nghị ñịnh số 69/2008/Nð-CP ngày 30 
tháng 5 năm 2008; 

Căn cứ Nghị quyết số 08/2018/NQ-HðND ngày 12 tháng 7 năm 2018 của 
Hội ñồng nhân dân tỉnh Quy ñịnh một số chính sách khuyến khích xã hội hóa thuộc 
lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường, giám ñịnh tư pháp 
trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế; 

Căn cứ Nghị quyết số 113/NQ-HðND ngày 14 tháng 10 năm 2021 của Hội ñồng 
nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về danh mục công trình, dự án khuyến khích xã hội hóa 
trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế giai ñoạn 2021 – 2025; 

Xét Tờ trình số 4557/TTr-UBND ngày 09 tháng 5 năm 2022 của Ủy ban nhân dân 
tỉnh về việc bổ sung Danh mục công trình, dự án khuyến khích xã hội hóa trên ñịa bàn 
tỉnh giai ñoạn 2021 - 2025; 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 bổ sung danh mục công trình, dự án khuyến khích xã hội hóa 
thuộc lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường, giám ñịnh 
tư pháp trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế giai ñoạn 2021 - 2025.  

(Chi tiết có 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 này 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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BỔ SUNG DANH MỤC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN KHUYẾN KHÍCH XÃ HỘI HÓA ðỐI VỚI CÁC HOẠT ðỘNG TRONG LĨNH VỰC GIÁO DỤC,  
DẠY NGHỀ, Y TẾ, VĂN HÓA, THỂ THAO, MÔI TRƯỜNG, GIÁM ðỊNH TƯ PHÁP TRÊN ðỊA BÀN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ GIAI ðOẠN 2021 - 2025 

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 61/NQ-HðND ngày 03 tháng 6 năm 2022 của Hội ñồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế) 

STT Tên công trình/Dự án  
Ký hiệu  

quy hoạch 
ðịa ñiểm Diện tích   Mục tiêu ñầu tư 

Thông tin chức năng  
quy hoạch 

Hiện trạng khu ñất 
Ghi 
chú 

1 

Khu công viên văn 
hoá ña năng tại khu 
ñất CV1-CV3, thuộc 
Khu B - Khu ñô thị 
mới An Vân Dương 

CV1-CV3 

Khu ñất ký hiệu 
CV1-CV3, Khu 
B - Khu ñô thị 
mới An Vân 
Dương 

Khoảng 
49,3ha 

Khu công viên mở kết hợp 
dịch vụ công cộng, quảng 
trường với các chức năng 
ña dạng, phục vụ nhu cầu 
cộng ñồng. 

- Khu ñất CV1 và CV3 thuộc 
Quy hoạch chi tiết xây dựng (tỷ lệ 
1/2000) Khu B – ðô thị mới An 
Vân Dương ñã ñược UBND tỉnh 
phê duyệt tại Quyết ñịnh số 
196/Qð-UBND ngày 22/01/2009 
có chức năng sử dụng ñất là ñất 
công viên thể dục thể thao. 
- Sẽ cập nhật nội dung quy 
hoạch phù hợp ñể hoàn thiện ñồ 
án ñiều chỉnh Quy hoạch phân 
khu Khu B - Khu ñô thị mới An 
Vân Dương. 

Chủ yếu là ñất lúa, 
một phần nhỏ là ñất 
có dân cư 

 

2 

Khu trường học tại 
khu ñất ký hiệu TH, 
thuộc Khu B - Khu 
ñô thị mới An Vân 
Dương 

TH 

Khu ñất ký hiệu 
TH, thuộc Khu 
B - Khu ñô thị 
mới An Vân 
Dương 

Khoảng 
2,38ha 

- Xây dựng trường phổ 
thông ñạt chuẩn Quốc gia về 
cơ sở vật chất, nâng cao chất 
lượng các sản phẩm giáo 
dục, góp phần ñưa vị thế của 
thành phố bứt phá trong 
vùng kinh tế trọng ñiểm khu 
vực trung bộ. 
- ðáp ứng nhu cầu ngày 
càng lớn về giáo dục phổ 
thông nhất là phổ thông chất 
lượng cao trên ñịa bàn tỉnh. 
- Dự án khi ñi vào hoạt ñộng 
ổn ñịnh sẽ cung cấp cho xã 
hội hằng năm khoảng 300 
học sinh tốt nghiệp trung 
học cơ sở và 750 học sinh 
tốt nghiệp trung học phổ 

Căn cứ Quyết ñịnh số 2692/Qð-
UBND ngày 23/10/2020 về việc 
phê duyệt ñiều chỉnh cục bộ Quy 
hoạch chi tiết (tỷ lệ 1/500) Khu 
phức hợp Thủy Vân giai ñoạn 2, 
thuộc Khu B - ðô thị mới An 
Vân Dương, tỉnh Thừa Thiên 
Huế, vị trí khu ñất có ký hiệu TH 
có chức năng sử dụng ñất là ñất 
giáo dục. 

Phần lớn Liên danh 
Công ty Cổ phần Tập 
ñoàn Cotana - Công 
ty Cổ phần Kỹ Nghệ 
và Hạ tầng Telin - 
Công ty Cổ phần ðầu 
tư và Phát triển Bất 
ñộng sản Cotana 
Capital ñã giải phóng 
mặt bằng (ñất sạch), 
còn khoảng 0,4ha là 
ñất ở hiện trạng chưa 
ñược giải phóng mặt 
bằng 
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STT Tên công trình/Dự án  
Ký hiệu  

quy hoạch 
ðịa ñiểm Diện tích   Mục tiêu ñầu tư 

Thông tin chức năng  
quy hoạch 

Hiện trạng khu ñất 
Ghi 
chú 

thông, là ñầu vào chất lượng 
cao các trường ñại học hoặc 
trung cấp, cao ñẳng nghề 
(mô hình 9+), góp phần vào 
nguồn lực lao ñộng chất 
lượng của tỉnh. 

3 

Khu trường học tại 
khu ñất ký hiệu 
TH12, thuộc Khu E - 
Khu ñô thị An Vân 
Dương 

TH12 

Khu ñất ký hiệu 
TH12, thuộc 
Khu E - Khu ñô 
thị An Vân 
Dương 

5ha 

- Xây dựng tổ hợp giáo dục 
phục vụ nhu cầu học tập 
của con em người dân tỉnh 
Thừa Thiên Huế và khu 
vực lân cận. 
- ðào tạo nhân lực Chất 
lượng cao cho Huế và các 
khu vực lân cận (gần 5000 
lao ñộng).  
- Góp phần ñảm bảo an sinh, 
xã hội của Thừa Thiên Huế 
và các ñịa phương lân cận. 

Căn cứ Quyết ñịnh số 1546/Qð- 
UBND ngày 26/6/2021 về việc 
phê duyệt ñiều chỉnh cục bộ một 
số nội dung Quy hoạch phân 
khu (tỷ lệ 1/2000) Khu E - ðô 
thị mới An Vân Dương, tỉnh 
Thừa Thiên Huế, vị trí khu ñất 
có ký hiệu TH12 có chức năng 
sử dụng ñất là ñất giáo dục. 

ðất trồng lúa  
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HỘI ðỒNG NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 04/NQ-TT.HðND Thừa Thiên Huế, ngày 13 tháng 6 năm 2022 
 

 

NGHỊ QUYẾT 

Về chương trình xây dựng nghị quyết  
Hội ñồng nhân dân tỉnh năm 2022 (ñợt 4) 

 
 

THƯỜNG TRỰC HỘI ðỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền ñịa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 
Căn cứ Luật Hoạt ñộng giám sát của Quốc hội và Hội ñồng nhân dân ngày 20 

tháng 11 năm 2015; 
Xét các Tờ trình số 4594/TTr-UBND ngày 09 tháng 5 năm 2022 của UBND tỉnh 

về việc ñề nghị xây dựng nghị quyết Quy ñịnh một số chính sách hỗ trợ doanh nghiệp 
nhỏ và vừa tỉnh Thừa Thiên Huế; Tờ trình số 5328/TTr-UBND ngày 26 tháng 5 năm 2022 
của UBND tỉnh về việc ñề nghị xây dựng nghị quyết quy ñịnh nguyên tắc, tiêu chí và 
ñịnh mức phân bổ vốn ngân sách nhà nước thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia 
phát triển kinh tế - xã hội vùng ñồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh giai ñoạn 
2021-2030, giai ñoạn I: 2021-2025; Tờ trình số 5329/TTr-UBND ngày 26 tháng 5 
năm 2022 của UBND tỉnh về việc ñề nghị xây dựng nghị quyết quy ñịnh nguyên tắc, 
tiêu chí và ñịnh mức phân bổ vốn ngân sách nhà nước thực hiện chương trình mục tiêu 
quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh giai ñoạn 2021-2025. 

QUYẾT NGHỊ: 

ðiều 1. Thông qua ñề nghị xây dựng nghị quyết Hội ñồng nhân dân tỉnh 
năm 2022 (ñợt 4) như sau: 

 Nghị quyết Quy phạm pháp luật: 
 

TT Tên nghị quyết 
Cơ quan 

trình 

Thời 
gian 
trình 

Cơ quan 
thẩm tra Lý do ban hành 

 

 

1 

 

Quy ñịnh một số chính sách 
hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và 
vừa  

Thường 
trực 

HðND 
tỉnh 

Quý III 
Ban kinh tế 
- ngân sách  

Nghị ñịnh 
80/2021/Nð-CP 

ngày 26/8/2021 của 
Chính phủ quy 
ñịnh chi tiết và 

hướng dẫn thi hành 
một số ñiều của 

Luật Hỗ trợ doanh 
nghiệp nhỏ và vừa 
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TT Tên nghị quyết 
Cơ quan 

trình 

Thời 
gian 
trình 

Cơ quan 
thẩm tra Lý do ban hành 

2 

Quy ñịnh nguyên tắc, tiêu 
chí và ñịnh mức phân bổ 
vốn ngân sách nhà nước 
thực hiện chương trình mục 
tiêu quốc gia phát triển kinh 
tế - xã hội vùng ñồng bào 
dân tộc thiểu số và miền núi 
giai ñoạn 2021-2030, giai 
ñoạn I: 2021-2025 

UBND 
tỉnh 

Quý III 
Ban kinh tế 
- ngân sách  

Quyết ñịnh số 
07/2022/Qð-TTg 
ngày 25/3/2022; 
Quyết ñịnh số 

39/2021/Qð-TTg 
ngày 30/12/2021 
của Thủ tướng 

Chính phủ 

3 

Quy ñịnh nguyên tắc, tiêu 
chí và ñịnh mức phân bổ 
vốn ñầu tư phát triển thực 
hiện chương trình mục tiêu 
quốc gia xây dựng nông thôn 
mới giai ñoạn 2021-2025 

UBND 
tỉnh 

Quý III 
Ban kinh tế 
- ngân sách  

Quyết ñịnh số 
07/2022/Qð-TTg 
ngày 25/3/2022 
của Thủ tướng 

Chính phủ 

  

ðiều 2. Tổ chức thực hiện 

1. Ủy ban nhân dân tỉnh, Thường trực HðND tỉnh chịu trách nhiệm phân công 
cơ quan chủ trì soạn thảo, cơ quan phối hợp ñể chuẩn bị tờ trình, ñề án và dự thảo 
nghị quyết ñúng quy ñịnh, ñảm bảo chất lượng và thời gian. 

2. Trong trường hợp cần ñiều chỉnh, bổ sung Chương trình xây dựng nghị 
quyết năm 2022 của Hội ñồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh thống nhất với 
Thường trực Hội ñồng nhân dân tỉnh./. 

 
 

 TM. THƯỜNG TRỰC HðND 
CHỦ TỊCH 

 
Lê Trường Lưu 

 
 
 
 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VĂN PHÒNG UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ XUẤT BẢN 

ðịa chỉ: 16 Lê Lợi, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế; 
ðiện thoại liên hệ: 0234.3834537; Fax: 0234.3834537 

Email: congbao@thuathienhue.gov.vn; 
Website: http://congbao.thuathienhue.gov.vn; 

In tại: Công ty CP In và Dịch vụ giáo dục Huế. 
 




