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VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 
 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

 
Số: 32/2022/Qð-UBND 

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

 
Thừa Thiên Huế, ngày 18 tháng 7 năm 2022 

 

 
QUYẾT ðỊNH 

Sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Quy chế tổ chức và hoạt ñộng  
của thôn, tổ dân phố trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành kèm theo 

Quyết ñịnh số 31/2021/Qð-UBND ngày 11 tháng 5 năm 2021  
của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế   

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 
 

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

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

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

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

Căn cứ Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn ngày 20 tháng 4 năm 2007; 

Căn cứ Nghị quyết Liên tịch số 09/2008/NQLT-CP-UBTWMTTQVN ngày 17 
tháng 4 năm 2008 của Chính phủ và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 
hướng dẫn thi hành các ðiều 11, ðiều 14, ðiều 16, ðiều 22 và ðiều 26 của Pháp lệnh 
thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn;  

Căn cứ Thông tư số 04/2012/TT-BNV ngày 31 tháng 8 năm 2012 của Bộ trưởng 
Bộ Nội vụ hướng dẫn về tổ chức và hoạt ñộng của thôn, tổ dân phố;  

Căn cứ Thông tư số 14/2018/TT-BNV ngày 03 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng 
Bộ Nội vụ sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Thông tư số 04/2012/TT-BNV ngày 31 
tháng 8 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn về tổ chức và hoạt ñộng của 
thôn, tổ dân phố; 

Căn cứ Thông tư số 05/2022/TT-BNV ngày 23 tháng 5 năm 2022 của Bộ trưởng 
Bộ Nội vụ sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Thông tư 04/2012/TT-BNV ngày 31 tháng 8 
năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn về tổ chức và hoạt ñộng của Thôn, tổ 
dân phố; 

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

ðiều 1. Sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Quy chế tổ chức và hoạt ñộng của 
thôn, tổ dân phố trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành kèm theo 
Quyết ñịnh số 31/2021/Qð-UBND ngày 11 tháng 5 năm 2021 của Ủy ban nhân dân 
tỉnh Thừa Thiên Huế 

1. Sửa ñổi, bổ sung khoản 3 ðiều 10 như sau: 

“3. ðề án thành lập thôn mới, tổ dân phố mới nếu ñược trên 50% số cử tri hoặc 
cử tri ñại diện hộ gia ñình trong khu vực thành lập thôn mới, tổ dân phố mới tán 
thành thì Ủy ban nhân dân cấp xã hoàn chỉnh hồ sơ (kèm theo biên bản lấy ý kiến cử 
tri) trình Hội ñồng nhân dân cấp xã thông qua tại kỳ họp gần nhất. Trong thời hạn 
năm ngày làm việc kể từ ngày có Nghị quyết của Hội ñồng nhân dân cấp xã, Ủy ban 
nhân dân cấp xã hoàn chỉnh hồ sơ trình Ủy ban nhân dân cấp huyện.  

Trường hợp ðề án chưa ñược trên 50% số cử tri hoặc cử tri ñại diện hộ gia ñình 
trong khu vực thành lập thôn mới, tổ dân phố mới tán thành thì Ủy ban nhân dân cấp 
xã tổ chức lấy ý kiến lần thứ 2; nếu vẫn không ñược trên 50% số cử tri hoặc cử tri ñại 
diện hộ gia ñình tán thành thì trong thời hạn năm ngày làm việc kể từ ngày có biên 
bản lấy ý kiến lần thứ 2, Ủy ban nhân dân cấp xã báo cáo Ủy ban nhân dân cấp huyện 
xem xét, quyết ñịnh.” 

2. Bổ sung ðiều 10a vào sau ðiều 10 như sau: 

“ðiều 10a. Quy trình và hồ sơ sáp nhập, giải thể và ñặt tên, ñổi tên thôn, tổ 
dân phố 

1. Quy trình và hồ sơ sáp nhập thôn, tổ dân phố ñược áp dụng thực hiện như quy 
trình và hồ sơ thành lập thôn mới, tổ dân phố mới quy ñịnh tại ðiều 10 quy chế này. 

2. ðối với trường hợp giải thể thôn, tổ dân phố: 

Sau khi thực hiện Phương án bồi thường, hỗ trợ, tái ñịnh cư hoặc ðề án sắp xếp, 
ổn ñịnh dân cư và các trường hợp khác ñược cấp có thẩm quyền phê duyệt, Ủy ban 
nhân dân tỉnh lập Tờ trình kèm theo Danh sách các hộ gia ñình thuộc thôn, tổ dân phố 
liên quan trình Hội ñồng nhân dân tỉnh quyết ñịnh giải thể thôn, tổ dân phố. 

3. Việc ñặt tên, ñổi tên thôn, tổ dân phố: 

a) Việc ñặt tên thôn, tổ dân phố ñược thực hiện trong quy trình lập hồ sơ thành 
lập thôn mới, tổ dân phố mới, sáp nhập thôn, tổ dân phố; 

b) Việc ñổi tên thôn, tổ dân phố thực hiện theo các bước như sau: 

Ủy ban nhân dân cấp xã lập hồ sơ gồm: Tờ trình và Phương án ñổi tên thôn, tổ 
dân phố (phương án cần nêu rõ lý do của việc ñổi tên thôn, tổ dân phố; tên của thôn, 
tổ dân phố sau khi ñổi tên) và tổ chức lấy ý kiến của toàn thể cử tri hoặc cử tri ñại 
diện hộ gia ñình trong thôn, tổ dân phố về phương án ñổi tên thôn, tổ dân phố, tổng 
hợp các ý kiến và lập thành biên bản lấy ý kiến. 

Phương án ñổi tên thôn, tổ dân phố nếu ñược trên 50% số cử tri hoặc cử tri ñại 
diện hộ gia ñình tán thành thì Ủy ban nhân dân cấp xã hoàn chỉnh hồ sơ trình Hội ñồng 
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nhân dân cùng cấp thông qua Phương án ñổi tên thôn, tổ dân phố; trong thời hạn năm 
ngày làm việc kể từ ngày có Nghị quyết Hội ñồng nhân dân cấp xã, Ủy ban nhân dân 
cấp xã hoàn chỉnh hồ sơ trình Ủy ban nhân dân cấp huyện. 

Trường hợp Phương án ñổi tên thôn, tổ dân phố chưa ñược trên 50% số cử tri 
hoặc cử tri ñại diện hộ gia ñình tán thành thì Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức lấy ý 
kiến lần thứ 2; nếu vẫn không ñược trên 50% số cử tri hoặc cử tri ñại diện hộ gia ñình 
tán thành thì trong thời hạn năm ngày làm việc kể từ ngày có biên bản lấy ý kiến lần 
thứ 2, Ủy ban nhân dân cấp xã báo cáo Ủy ban nhân dân cấp huyện xem xét, quyết ñịnh. 

Trong thời hạn mười ngày làm việc kể từ ngày nhận ñủ hồ sơ hợp lệ do Ủy ban 
nhân dân cấp xã chuyển ñến, Ủy ban nhân dân cấp huyện có Tờ trình kèm theo hồ sơ 
gửi Sở Nội vụ thẩm ñịnh; 

Trong thời hạn mười ngày làm việc kể từ ngày nhận ñủ hồ sơ hợp lệ do Ủy ban 
nhân dân cấp huyện chuyển ñến, Sở Nội vụ thẩm ñịnh, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh 
trình Hội ñồng nhân dân tỉnh xem xét ban hành Nghị quyết về việc ñổi tên thôn, 
tổ dân phố.” 

3. Sửa ñổi, bổ sung khoản 3 ðiều 11 như sau: 

“3. ðề án ghép cụm dân cư vào thôn, tổ dân phố hiện có nếu ñược trên 50% số 
cử tri hoặc cử tri ñại diện hộ gia ñình trong khu vực thực hiện ghép cụm dân cư tán 
thành thì Ủy ban nhân dân cấp xã hoàn chỉnh hồ sơ (kèm theo biên bản lấy ý kiến cử 
tri) trình Hội ñồng nhân dân cấp xã thông qua tại kỳ họp gần nhất. Trong thời hạn 
năm ngày làm việc kể từ ngày có Nghị quyết của Hội ñồng nhân dân cấp xã, Ủy ban 
nhân dân cấp xã hoàn chỉnh hồ sơ trình Ủy ban nhân dân cấp huyện (qua Phòng Nội 
vụ), gồm: 

a) Tờ trình của Ủy ban nhân dân cấp xã; 

b) Nghị quyết Hội ñồng nhân dân cấp xã; 

c) ðề án ghép khu vực dân cư vào thôn, tổ dân phố; 

d) Biên bản lấy ý kiến cử tri. 

Trường hợp ðề án chưa ñược trên 50% số cử tri hoặc cử tri ñại diện hộ gia ñình 
trong khu vực thực hiện ghép cụm dân cư tán thành thì Ủy ban nhân dân cấp xã tổ 
chức lấy ý kiến lần thứ 2; nếu vẫn không ñược trên 50% số cử tri hoặc cử tri ñại diện 
hộ gia ñình tán thành thì trong thời hạn năm ngày làm việc kể từ ngày có biên bản lấy 
ý kiến lần thứ 2, Ủy ban nhân dân cấp xã báo cáo Ủy ban nhân dân cấp huyện xem 
xét, quyết ñịnh.” 

4. Thay thế cụm từ “mười lăm ngày làm việc” bằng cụm từ “mười ngày làm 
việc” tại khoản 4 ðiều 10 và khoản 4 ðiều 11. 
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ðiều 2. ðiều khoản thi hành 

Quyết ñịnh này có hiệu lực từ ngày 01 tháng 8 năm 2022. 

ðiều 3. Trách nhiệm tổ chức thực hiện 

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám ñốc Sở Nội vụ; Chủ tịch Ủy ban 
nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Huế; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, 
phường, thị trấn và Thủ trưởng các cơ quan, ñơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi 
hành Quyết ñịnh này./. 

 

 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
CHỦ TỊCH 

 
Nguyễn Văn Phương 
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VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC 
 

HỘI ðỒNG NHÂN DÂN TỈNH 
 
 
 
 

HỘI ðỒNG NHÂN DÂN 
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

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

Số: 62/NQ-HðND     Thừa Thiên Huế, ngày 14 tháng 7 năm 2022 

 

NGHỊ QUYẾT 
Về việc hỗ trợ kinh phí tặng quà cho người có công với cách mạng nhân  

kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ  (27/7/1947 - 27/7/2022) 
 
 

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

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

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

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

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

Xét Tờ trình số 7203/TTr-UBND ngày 11 tháng 7 năm 2022 của Ủy ban nhân dân 
tỉnh về việc hỗ trợ kinh phí tặng quà cho người có công với cách mạng nhân kỷ niệm 
75 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2022); Báo cáo thẩm tra của 
Ban văn hóa - xã hội và ý kiến thảo luận của ñại biểu Hội ñồng nhân dân tỉnh tại 
kỳ họp. 

QUYẾT NGHỊ: 

ðiều 1. Hỗ trợ kinh phí tặng quà người có công với cách mạng không thuộc 
ñối tượng ñược tặng quà của Chủ tịch nước nhân dịp Kỷ niệm 75 năm ngày Thương 
binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2022), cụ thể: 

1. Hỗ trợ quà tặng mức 500.000 ñồng ñối với người hoạt ñộng cách mạng trước 
ngày mồng 01 tháng 01 năm 1945 ñang hưởng trợ cấp ưu ñãi hàng tháng; người hoạt 
ñộng cách mạng từ ngày mồng 01 tháng 01 năm 1945 ñến ngày khởi nghĩa tháng 
Tám năm 1945 ñang hưởng trợ cấp ưu ñãi hàng tháng; Anh hùng lực lượng vũ trang 
nhân dân; Anh hùng lao ñộng trong thời kỳ kháng chiến (tổng số 32 người). 



CÔNG BÁO/Số 35+36/Ngày 27-7-2022 09

2. Hỗ trợ quà tặng mức 200.000 ñồng ñối với người có công với cách mạng 
ngoài các ñối tượng ñã quy ñịnh tại khoản 1 ðiều này (tổng số 11.227 người). 

ðiều 2. Nguồn kinh phí thực hiện 

Ngân sách tỉnh hỗ trợ 2.261.400.000 ñồng từ nguồn dự phòng cho ngân sách cấp 
huyện ñể thực hiện. 

ðiều 3. Tổ chức thực hiện 

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

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

Nghị quyết này ñã ñược Hội ñồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế khóa VIII, 
Kỳ họp lần thứ 4 thông qua ngày 14 tháng 7 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: 64/NQ-HðND 
 

Thừa Thiên Huế, ngày 14 tháng 7 năm 2022 
 

NGHỊ QUYẾT 
Về việc ñiều chỉnh phương án sử dụng nguồn vượt thu ngân sách tỉnh năm 2021 

 
HỘI ðỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

KHÓA VIII, KỲ HỌP LẦN THỨ 4 
 
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền ñịa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;  
Căn cứ Luật Sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật 

Tổ chức chính quyền ñịa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 
Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015; 
Căn cứ Luật ðầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019; 
Căn cứ Nghị quyết số 34/NQ-HðND ngày 23 tháng 3 năm 2022 của Hội ñồng 

nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về thông qua kết quả phối hợp giải quyết những vấn 
ñề phát sinh giữa hai kỳ họp; 

Xét Tờ trình số 7034/TTr-UBND ngày 07 tháng 7 năm 2022 của Ủy ban nhân dân 
tỉnh về việc ñiều chỉnh phương án sử dụng nguồn tăng thu năm 2021; Báo cáo thẩm tra 
của Ban kinh tế - ngân sách và ý kiến thảo luận của các ñại biểu Hội ñồng nhân dân tỉnh 
tại kỳ họp. 

QUYẾT NGHỊ: 
ðiều 1. Thống nhất ñiều chỉnh phương án sử dụng nguồn vượt thu ngân sách 

tỉnh năm 2021. 
(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 lần thứ 4 thông qua ngày 14 tháng 7 năm 2022./. 

  
CHỦ TỊCH 

 
 

Lê Trường Lưu 
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Phụ lục 

ðIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH VỐN ðẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN NĂM 2022 
Nguồn vốn: ngân sách tỉnh từ nguồn vượt thu năm 2021 

(Kèm theo Nghị quyết số 64/NQ-HðND ngày 14 tháng 7 năm 2022 của Hội ñồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế) 

ðơn vị tính: Triệu ñồng 

Số 
TT 

Danh mục dự án 

ðịa 
ñiểm 
xây 

dựng 

Th. gian 
KC-HT  

Năng 
lực 

thiết 
kế 

Quyết ñịnh phê duyệt 
chủ trương ñầu tư 

Quyết ñịnh phê 
duyệt dự án ñầu tư 

Phương 
án kế 
hoạch 

vốn năm 
2022 ñã 
thông 
qua 

ðiều 
chỉnh 

phương 
án phân 

bổ kế 
hoạch 

vốn năm 
2022 

Tăng 
(+) 

Giảm 
(-) 

Chủ 
ñầu tư 

Ghi chú Số Qð 
DADT; 

ngày/tháng
/năm 

Tổng 
mức 

ñầu tư 

Số Qð 
DADT; 

ngày/tháng/
năm 

Tổng 
mức 

ñầu tư 

                              
  TỔNG CỘNG         253.382 0 253.382 167.882 167.882 73.000 -73.000     
                              

A. 
Các dự án chưa ñủ 
ñiều kiện ñể giao kế 
hoạch 

        253.382 0 253.382 122.882 64.882 15.000 -73.000     

I Các dự án quan trọng         203.382 0 203.382 72.882 34.882 15.000 -53.000     

1 

Mua sắm trang thiết bị 
y tế thiết yếu ñiều trị 
bệnh nhân Covid-19 tại 
các cơ sở y tế tỉnh 
Thừa Thiên Huế 

Tỉnh 
Thừa 
Thiên 
Huế 

2022-2023   
345 ngày 

27/01/2022 
39.882 

 
39.882 39.882 19.882 

 
-20.000 Sở Y tế 

Giao 
UBND 
tỉnh bố 
trí vốn 
khi dự án 
ñủ ñiều 
kiện theo 
quy ñịnh 

2 

Mua sắm ñầu tư trang 
thiết bị nhằm nâng cấp 
Trung tâm Nghiên cứu 
và ðiều trị COVID-19 
Trung ương Huế trực 
thuộc Bệnh viện Trung 
ương Huế 

Huế 2022-2023     33.000 
 

33.000 33.000 - 
 

-33.000 

Bệnh 
viện 
Trung 
ương 
Huế 

ðang rà 
soát tính 
cấp thiết 
của dự án 
ñảm bảo 
phù hợp 
với tình 
hình thực 
tế 
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Số 
TT 

Danh mục dự án 

ðịa 
ñiểm 
xây 

dựng 

Th. gian 
KC-HT  

Năng 
lực 

thiết 
kế 

Quyết ñịnh phê duyệt 
chủ trương ñầu tư 

Quyết ñịnh phê 
duyệt dự án ñầu tư 

Phương 
án kế 
hoạch 

vốn năm 
2022 ñã 
thông 
qua 

ðiều 
chỉnh 

phương 
án phân 

bổ kế 
hoạch 

vốn năm 
2022 

Tăng 
(+) 

Giảm 
(-) 

Chủ 
ñầu tư 

Ghi chú Số Qð 
DADT; 

ngày/tháng
/năm 

Tổng 
mức 

ñầu tư 

Số Qð 
DADT; 

ngày/tháng/
năm 

Tổng 
mức 

ñầu tư 

3 
Hạ tầng ñô thị Phú ða, 
huyện Phú Vang 

Phú 
Vang 

 2023-2026   
 86 ngày 

26/8/2021 
         

100.000  
  100.000 - 8.000 8.000 

 

Ban 
Quản lý 
dự án 
ñầu tư 
xây dựng 
khu vực 
huyện 
Phú Vang 

Giao 
UBND 
tỉnh bố 
trí vốn 
khi dự án 
ñủ ñiều 
kiện theo 
quy ñịnh 

4 
Sửa chữa, nâng cấp sân 
vận ñộng Huế 

Huế  2018-2021   

 2339 ngày 
29/10/2015; 
1253 ngày 
26/5/2022 

30.500 
 2506 ngày 
27/10/2017 

30.500 - 7.000 7.000 
 

ðoàn 
bóng ñá 
Huế 

Giao 
UBND 
tỉnh bố 
trí vốn 
khi dự án 
ñủ ñiều 
kiện theo 
quy ñịnh 

II 
Bổ sung vốn ñiều lệ 
cho Quỹ ðầu tư phát 
triển tỉnh 

        50.000   50.000 50.000 30.000 
 

-20.000     

B 
Hỗ trợ ngân sách 
huyện Phong ðiền và 
thành phố Huế 

 
          

 
45.000 103.000 58.000 0     

1 
Hỗ trợ ngân sách 
huyện Phong ðiền 

            
 

45.000 53.000 8.000 0     

1.1 

Hỗ trợ huyện thực hiện 
Nghị quyết số 15-NQ/TU 
ngày 13/12/2021 của 
Tỉnh ủy về xây dựng và 
phát triển huyện Phong 
ðiền ñến năm 2025, 
ñịnh hướng ñến năm 
2030 

Phong 
ðiền 

2022-2023           45.000 53.000 8.000 
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Số 
TT 

Danh mục dự án 

ðịa 
ñiểm 
xây 

dựng 

Th. gian 
KC-HT  

Năng 
lực 

thiết 
kế 

Quyết ñịnh phê duyệt 
chủ trương ñầu tư 

Quyết ñịnh phê 
duyệt dự án ñầu tư 

Phương 
án kế 
hoạch 

vốn năm 
2022 ñã 
thông 
qua 

ðiều 
chỉnh 

phương 
án phân 

bổ kế 
hoạch 

vốn năm 
2022 

Tăng 
(+) 

Giảm 
(-) 

Chủ 
ñầu tư 

Ghi chú Số Qð 
DADT; 

ngày/tháng
/năm 

Tổng 
mức 

ñầu tư 

Số Qð 
DADT; 

ngày/tháng/
năm 

Tổng 
mức 

ñầu tư 

2 
Hỗ trợ ngân sách 
thành phố Huế thực 
hiện một số dự án 

              0 50.000 50.000 0     

2.1 
Chỉnh trang ñường Hai 
Bà Trưng 

Huế             - 50.000 50.000 
 

UBND 
thành 
phố Huế 
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HỘI ðỒNG NHÂN DÂN 
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

Số: 65/NQ-HðND 

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

     Thừa Thiên Huế, ngày 14 tháng 7 năm 2022 
 

NGHỊ QUYẾT 
Về việc ñiều chỉnh bổ sung kế hoạch ñầu tư công trung hạn  

giai ñoạn 2021 - 2025 nguồn vốn ngân sách trung ương,  
nguồn thu sử dụng ñất và nguồn tăng thu ngân sách tỉnh năm 2021 

 
HỘI ðỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

KHÓA VIII, KỲ HỌP LẦN THỨ 4 

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

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

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

Căn cứ Nghị ñịnh số 40/2020/Nð-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ 
về quy ñịnh chi tiết thi hành một số ñiều của Luật ðầu tư công; 

Xét Tờ trình số 6909/TTr-UBND ngày 04 tháng 7 năm 2022 của Ủy ban nhân dân 
tỉnh về việc ñề nghị ñiều chỉnh bổ sung kế hoạch ñầu tư công trung hạn giai ñoạn 
2021-2025 nguồn vốn ngân sách trung ương, nguồn thu sử dụng ñất và nguồn tăng 
thu ngân sách tỉnh năm 2021; Báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế - ngân sách và ý kiến 
thảo luận của các ñại biểu Hội ñồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp. 

QUYẾT NGHỊ: 

 ðiều 1. Thống nhất ñiều chỉnh bổ sung kế hoạch ñầu tư công trung hạn vốn 
ngân sách nhà nước giai ñoạn 2021 - 2025 nguồn vốn ngân sách trung ương, 
nguồn thu sử dụng ñất và nguồn tăng thu ngân sách tỉnh năm 2021 cụ thể như sau:  

1. Bổ sung kế hoạch ñầu tư công trung hạn giai ñoạn 2021 - 2025 nguồn vốn 
ngân sách trung ương từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2021 với tổng số 
tiền là 60.000 triệu ñồng. 

(Chi tiết tại phụ lục ñính kèm) 

2. Bổ sung kế hoạch ñầu tư công trung hạn giai ñoạn 2021 - 2025 nguồn vốn 
ngân sách tỉnh từ nguồn tăng thu ngân sách tỉnh năm 2021 với tổng số tiền là 289.607 
triệu ñồng. 

(Chi tiết tại phụ lục ñính kèm) 

3. Giao kế hoạch ñầu tư công trung hạn giai ñoạn 2021 - 2025 nguồn vốn ngân 
sách tỉnh từ dự phòng nguồn thu sử dụng ñất với tổng số tiền là 24.049 triệu ñồng. 

(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 lần thứ 4 thông qua ngày 14 tháng 7 năm 2022./. 

 

  
 CHỦ TỊCH 

 
Lê Trường Lưu 
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BỔ SUNG KẾ HOẠCH ðẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN GIAI ðOẠN 2021-2025 NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG 
(Kèm theo Nghị quyết số 65/NQ-HðND ngày 14 tháng 7 năm 2022 của Hội ñồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế) 

 
ðơn vị: Triệu ñồng 

T
T 

Danh mục dự án,  

nhiệm vụ 

ðịa 
ñiểm 
xây 

dựng 

năng 
lực 

thiết 
kế 

Quyết ñịnh chủ trương ñầu tư 
Vốn bố trí ñến 

nay 

Kế 
hoạch 
năm 
2022 

Bổ sung 
kế hoạch 

ñầu tư 
công giai 

ñoạn 
2021-2025 
nguồn vốn 
ngân sách 

trung 
ương 

Chủ ñầu tư 
Ghi 
chú Số Qð phê duyệt chủ 

trương: ngày/tháng/năm 

Tổng mức ñầu tư 

Tổng 
số 

Tr.ñó: 
năm 
2021 

Tổng 
số 

Tr.ñó: 
NSTW 

                          

  Tổng cộng       460.149 460.149 225.739 25.000 60.000 60.000     

1 Kè chống sạt lở khẩn cấp 
ñoạn Thuận An-Tư Hiền 

P.Vang 3990m  38 ngày 22/3/2018; 

 36 ngày 08/5/2020 

300.149 300.149 200.739 - 30.000 30.000 Ban QLDA 
ðTXD công 
trình NN và 
PTNT tỉnh 
TTH 

  

2 Xử lý khẩn cấp khắc phục 
xói lở bờ biển Hải Dương. 

Huế   700m   49 ngày 05/6/2020 150.000 150.000 25.000 25.000 20.000 20.000 Ban QLDA 
ðTXD công 
trình giao 
thông tỉnh 
TTH 

  

3 Xử lý khẩn cấp sạt lở bờ 
biển ñoạn qua xã Phú 
Thuận, huyện Phú Vang 

P.Vang 3000m  1109 ngày 09/5/2022 10.000 10.000 - - 10.000 10.000 Ban QLDA 
ðTXD công 
trình NN và 
PTNT tỉnh 
TTH 
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Phụ lục 2 
 

BỔ SUNG KẾ HOẠCH ðẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN GIAI ðOẠN 2021-2025 
Nguồn vốn: Nguồn vượt thu ngân sách tỉnh năm 2021 

(Kèm theo Nghị quyết số 65/NQ-HðND ngày 14 tháng 7 năm 2022 của Hội ñồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế) 
 

ðơn vị: Triệu ñồng 

Số 
TT 

Danh mục dự án 

ðịa 
ñiểm 
xây 

dựng 

Th. gian 
KC-HT 

Quyết ñịnh phê 
duyệt chủ trương 

ñầu tư 
Kế hoạch 

ñầu tư 
công 

2021-2025 
nguồn 

vốn ngân 
sách tỉnh 
ñã giao 

Nguồn vốn ngân sách tỉnh từ 
nguồn tăng thu, tiết kiệm chi  

ngân sách tỉnh 
ðiều 

chỉnh, bổ 
sung kế 
hoạch 
ñầu tư 
công 

2021-2025 

Tăng 
(+) 

Giảm 
(-) 

Chủ 
ñầu tư 

Ghi 
chú Số Qð 

DADT; 
ngày/tháng/

năm 

Tổng 
mức 

ñầu tư 

Tổng 
số 

Nguồn vốn ngân sách tỉnh 
từ nguồn tăng thu, tiết 

kiệm chi ngân sách tỉnh 
năm 2021 

Tổng 
số 

Theo 
Quyết 
ñịnh số 

2733 
ngày 

17/10/2021 

Bổ sung 
kế hoạch 
vốn năm 
2022 (ñã 

thông qua 
phương 

án 
                                
  TỔNG CỘNG       3.424.213 810.300 289.607 289.607 75.000 214.607 1.099.907 289.607       
                                

A 

Các dự án ñã ñủ 
ñiều kiện giao kế 
hoạch ñầu tư công 
trung hạn 

        805.800 217.542 217.542 75.000 142.542 1.023.342 217.542       

I Dự án vay Quỹ 
phát triển ñất tỉnh 
ñến hạn trả nợ 
trong năm 2022 

      605.014 178.500 45.542 45.542 0 45.542 224.042 45.542   

    

1 Hạ tầng kỹ thuật 
khu dân cư phía 
Bắc Hương Sơ (khu 
vực 5) 

Huế 2019-2020  45 ngày 
10/12/2019 

115.239 30.000 5.000 5.000   5.000 35.000 5.000   Ban 
QLDA 
ðTXD 
khu 
vực 
thành 
phố 
Huế 

HT; ñã 
ứng 
Quỹ 
phát 
triển 
ñất là 
17 tỷ 
ñồng 
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Số 
TT 

Danh mục dự án 

ðịa 
ñiểm 
xây 

dựng 

Th. gian 
KC-HT 

Quyết ñịnh phê 
duyệt chủ trương 

ñầu tư 
Kế hoạch 

ñầu tư 
công 

2021-2025 
nguồn 

vốn ngân 
sách tỉnh 
ñã giao 

Nguồn vốn ngân sách tỉnh từ 
nguồn tăng thu, tiết kiệm chi  

ngân sách tỉnh 
ðiều 

chỉnh, bổ 
sung kế 
hoạch 
ñầu tư 
công 

2021-2025 

Tăng 
(+) 

Giảm 
(-) 

Chủ 
ñầu tư 

Ghi 
chú Số Qð 

DADT; 
ngày/tháng/

năm 

Tổng 
mức 

ñầu tư 

Tổng 
số 

Nguồn vốn ngân sách tỉnh 
từ nguồn tăng thu, tiết 

kiệm chi ngân sách tỉnh 
năm 2021 

Tổng 
số 

Theo 
Quyết 
ñịnh số 

2733 
ngày 

17/10/2021 

Bổ sung 
kế hoạch 
vốn năm 
2022 (ñã 

thông qua 
phương 

án 
2 Hạ tầng kỹ thuật 

khu dân cư phía 
Bắc Hương Sơ (khu 
vực 6) 

Huế 2019-2020  46 ngày 
10/12/2019 

127.371 30.000 7.000 7.000   7.000 37.000 7.000   Ban 
QLDA 
ðTXD 
khu 
vực 
thành 
phố 
Huế 

HT; 
ñã  
ứng 
Quỹ 
phát 
triển 
ñất là 
20 tỷ 
ñồng 

3 Hạ tầng kỹ thuật 
khu dân cư phía 
Bắc Hương Sơ (khu 
vực 7) 

Huế 2019-2020  47 ngày 
10/12/2019 

119.972 30.000 6.000 6.000   6.000 36.000 6.000   Ban 
QLDA 
ðTXD 
khu 
vực 
thành 
phố 
Huế 

HT; 
ñã 
ứng 
Quỹ 
phát 
triển 
ñất là 
20 tỷ 
ñồng 

4 Hạ tầng kỹ thuật 
khu dân cư phía 
Bắc Hương Sơ (khu 
vực 8) 

Huế 2019-2020  48 ngày 
10/12/2019 

109.970 30.000 3.000 3.000   3.000 33.000 3.000   Ban 
QLDA 
ðTXD 
khu 
vực 
thành 
phố 
Huế 

HT; 
ñã 
ứng 
Quỹ 
phát 
triển 
ñất là 
10 tỷ 
ñồng 
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Số 
TT 

Danh mục dự án 

ðịa 
ñiểm 
xây 

dựng 

Th. gian 
KC-HT 

Quyết ñịnh phê 
duyệt chủ trương 

ñầu tư 
Kế hoạch 

ñầu tư 
công 

2021-2025 
nguồn 

vốn ngân 
sách tỉnh 
ñã giao 

Nguồn vốn ngân sách tỉnh từ 
nguồn tăng thu, tiết kiệm chi  

ngân sách tỉnh 
ðiều 

chỉnh, bổ 
sung kế 
hoạch 
ñầu tư 
công 

2021-2025 

Tăng 
(+) 

Giảm 
(-) 

Chủ 
ñầu tư 

Ghi 
chú Số Qð 

DADT; 
ngày/tháng/

năm 

Tổng 
mức 

ñầu tư 

Tổng 
số 

Nguồn vốn ngân sách tỉnh 
từ nguồn tăng thu, tiết 

kiệm chi ngân sách tỉnh 
năm 2021 

Tổng 
số 

Theo 
Quyết 
ñịnh số 

2733 
ngày 

17/10/2021 

Bổ sung 
kế hoạch 
vốn năm 
2022 (ñã 

thông qua 
phương 

án 
5 Hạ tầng kỹ thuật 

khu ñất CL10 và 
BV thuộc khu A - 
ñô thị mới An Vân 
Dương 

Huế, 
H.Th

ủy 

2020-2023  60 ngày 
19/6/2020  

82.482 34.000 10.000 10.000   10.000 44.000 10.000   Ban QL 
khu 
vực PT 
ñô thị 
tỉnh 
TTH 

ðB, 
GPMB 
47,9 tỷ 
ñồng; 
ñã ứng 
Quỹ 
phát 
triển 
ñất là 
20 tỷ 
ñồng 

6 Hạ tầng kỹ thuật 
khu ñất CX7 thuộc 
khu A - ñô thị mới 
An Vân Dương 

Huế 2020-2022  61 ngày 
19/6/2020  

45.438 24.500 10.000 10.000   10.000 34.500 10.000   Ban QL 
khu 
vực PT 
ñô thị 
tỉnh 
TTH 

ðB, 
GPMB 
29,6 tỷ 
ñồng; 
ñã ứng 
Quỹ 
phát 
triển 
ñất là 
15 tỷ 
ñồng 
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Số 
TT 

Danh mục dự án 

ðịa 
ñiểm 
xây 

dựng 

Th. gian 
KC-HT 

Quyết ñịnh phê 
duyệt chủ trương 

ñầu tư 
Kế hoạch 

ñầu tư 
công 

2021-2025 
nguồn 

vốn ngân 
sách tỉnh 
ñã giao 

Nguồn vốn ngân sách tỉnh từ 
nguồn tăng thu, tiết kiệm chi  

ngân sách tỉnh 
ðiều 

chỉnh, bổ 
sung kế 
hoạch 
ñầu tư 
công 

2021-2025 

Tăng 
(+) 

Giảm 
(-) 

Chủ 
ñầu tư 

Ghi 
chú Số Qð 

DADT; 
ngày/tháng/

năm 

Tổng 
mức 

ñầu tư 

Tổng 
số 

Nguồn vốn ngân sách tỉnh 
từ nguồn tăng thu, tiết 

kiệm chi ngân sách tỉnh 
năm 2021 

Tổng 
số 

Theo 
Quyết 
ñịnh số 

2733 
ngày 

17/10/2021 

Bổ sung 
kế hoạch 
vốn năm 
2022 (ñã 

thông qua 
phương 

án 
7 Dự án Bồi thường, 

tái ñịnh cư ñể kêu 
gọi ñầu tư xây dựng 
Trung tâm dữ liệu 
số Di sản văn hóa 
nghệ thuật Việt Nam 
(Khu ñất CC3-Khu 
ñô thị mới An Vân 
Dương) 

Huế     4.542 0 4.542 4.542   4.542 4.542 4.542   UBND 
thành 
phố 
Huế 

  

II Dự án chuyển tiếp       165.000 27.300 27.118 27.118 0 27.118 54.418 27.118       
1 Xử lý khẩn cấp 

khắc phục xói lở bờ 
biển Hải Dương. 

  2021-2024  49 ngày 
05/6/2020 

150.000 25.000 20.118 20.118   20.118 45.118 20.118   Ban 
QLDA 
ðTXD 
công 
trình 
giao 
thông 
tỉnh 

  

2 Sửa chữa, nâng cấp 
sân vận ñộng Huế 

Huế  2018-2021  2339 ngày 
29/10/2015; 

1253 ngày 
26/5/2022 

15.000 2.300 7.000 7.000   7.000 9.300 7.000   ðoàn 
bóng ñá 
Huế 

  

III Dự án khởi công 
mới 

        600.000 144.882 144.882 75.000 69.882 744.882 144.882       
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Số 
TT 

Danh mục dự án 

ðịa 
ñiểm 
xây 

dựng 

Th. gian 
KC-HT 

Quyết ñịnh phê 
duyệt chủ trương 

ñầu tư 
Kế hoạch 

ñầu tư 
công 

2021-2025 
nguồn 

vốn ngân 
sách tỉnh 
ñã giao 

Nguồn vốn ngân sách tỉnh từ 
nguồn tăng thu, tiết kiệm chi  

ngân sách tỉnh 
ðiều 

chỉnh, bổ 
sung kế 
hoạch 
ñầu tư 
công 

2021-2025 

Tăng 
(+) 

Giảm 
(-) 

Chủ 
ñầu tư 

Ghi 
chú Số Qð 

DADT; 
ngày/tháng/

năm 

Tổng 
mức 

ñầu tư 

Tổng 
số 

Nguồn vốn ngân sách tỉnh 
từ nguồn tăng thu, tiết 

kiệm chi ngân sách tỉnh 
năm 2021 

Tổng 
số 

Theo 
Quyết 
ñịnh số 

2733 
ngày 

17/10/2021 

Bổ sung 
kế hoạch 
vốn năm 
2022 (ñã 

thông qua 
phương 

án 
1 Khu hạ tầng TðC 

B5 phục vụ tái ñịnh 
cư cầu Thuận An 

Huế 2022-2025 16 ngày 
23/3/2022 

85.351 0 20.000 20.000  20.000 20.000 20.000   Ban 
QLDA 
ðTXD 
khu 
vực 
thành 
phố 
Huế 

  

2 ðường Tố Hữu nối 
dài ñi sân bay Phú 
Bài 

H.Thủy  2022-2025  174 ngày 
23/12/2020 

56 ngày 
16/7/2021 

751.919 300.000 30.000 30.000   30.000 330.000 30.000   Ban QL 
khu 
vực PT 
ñô thị 
tỉnh 
TTH 

  

3 ðường vành ñai 3 Tỉnh    171 ngày 
23/12/2020 

58 ngày 
16/7/2021 

750.760 200.000 20.000 20.000 20.000   220.000 20.000   Ban 
QLDA 
ðTXD 
công 
trình 
giao 
thông 
tỉnh 
TTH 
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Số 
TT 

Danh mục dự án 

ðịa 
ñiểm 
xây 

dựng 

Th. gian 
KC-HT 

Quyết ñịnh phê 
duyệt chủ trương 

ñầu tư 
Kế hoạch 

ñầu tư 
công 

2021-2025 
nguồn 

vốn ngân 
sách tỉnh 
ñã giao 

Nguồn vốn ngân sách tỉnh từ 
nguồn tăng thu, tiết kiệm chi  

ngân sách tỉnh 
ðiều 

chỉnh, bổ 
sung kế 
hoạch 
ñầu tư 
công 

2021-2025 

Tăng 
(+) 

Giảm 
(-) 

Chủ 
ñầu tư 

Ghi 
chú Số Qð 

DADT; 
ngày/tháng/

năm 

Tổng 
mức 

ñầu tư 

Tổng 
số 

Nguồn vốn ngân sách tỉnh 
từ nguồn tăng thu, tiết 

kiệm chi ngân sách tỉnh 
năm 2021 

Tổng 
số 

Theo 
Quyết 
ñịnh số 

2733 
ngày 

17/10/2021 

Bổ sung 
kế hoạch 
vốn năm 
2022 (ñã 

thông qua 
phương 

án 
4 Nút giao thông 

ñường 2-9 và 
ñường Nguyễn Tất 
Thành, thị xã 
Hương Thủy 

H.Thủy 2021-2025  352 ngày 
08/02/2021 
2777 ngày 

01/11/2021 

20.843 0 5.000 5.000 5.000   5.000 5.000   Ban 
QLDA 
ðTXD 
khu 
vực thị 
xã 
Hương 
Thủy 

  

5 Mua sắm trang thiết 
bị y tế thiết yếu 
ñiều trị bệnh nhân 
Covid-19 tại các cơ 
sở y tế tỉnh Thừa 
Thiên Huế 

tỉnh 2022-2023 345 ngày 
27/01/2022 

39.882 0 19.882 19.882  19.882 19.882 19.882   Sở Y tế   

6 ðê chắn sóng cảng 
Chân Mây - giai 
ñoạn 2 

P.Lộc  2023-2026 109 ngày 
13/11/2020  

71 ngày 
16/7/2021 

757.359 100.000 50.000 50.000 50.000   150.000 50.000   Ban QL 
Khu 
Kinh 
tế, công 
nghiệp 
tỉnh 
TTH 

  

B Các dự án chưa ñủ 
ñiều kiện giao kế 
hoạch ñầu tư công 
trung hạn 

        4.500 72.065 72.065 0 72.065 76.565 72.065     Phân 
khai 
sau 
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Số 
TT 

Danh mục dự án 

ðịa 
ñiểm 
xây 

dựng 

Th. gian 
KC-HT 

Quyết ñịnh phê 
duyệt chủ trương 

ñầu tư 
Kế hoạch 

ñầu tư 
công 

2021-2025 
nguồn 

vốn ngân 
sách tỉnh 
ñã giao 

Nguồn vốn ngân sách tỉnh từ 
nguồn tăng thu, tiết kiệm chi  

ngân sách tỉnh 
ðiều 

chỉnh, bổ 
sung kế 
hoạch 
ñầu tư 
công 

2021-2025 

Tăng 
(+) 

Giảm 
(-) 

Chủ 
ñầu tư 

Ghi 
chú Số Qð 

DADT; 
ngày/tháng/

năm 

Tổng 
mức 

ñầu tư 

Tổng 
số 

Nguồn vốn ngân sách tỉnh 
từ nguồn tăng thu, tiết 

kiệm chi ngân sách tỉnh 
năm 2021 

Tổng 
số 

Theo 
Quyết 
ñịnh số 

2733 
ngày 

17/10/2021 

Bổ sung 
kế hoạch 
vốn năm 
2022 (ñã 

thông qua 
phương 

án 
1 Quảng trường và 

nhà thi ñấu thành 
phố Huế 

Huế  2022-
2025 

ñang trình 
CTðT 

180.000   40.000 40.000  40.000 40.000 40.000   UBND 
thành 
phố 
Huế 

  

2 Nghĩa trang nhân 
dân phía Nam mới, 
xã Thủy Phù (phần 
bồi thường GPMB) 

H.Thủy    1113 ngày 
14/6/2013; 
1518 ngày 
25/6/2019; 
2532 ngày 

11/10/2021 

38.085 4.500 2.065 2.065  2.064,7 6.565 2.065   Công ty 
CP Môi 
trường 
và 
Công 
trình ñô 
thị TT 
Huế 

ðang 
ñiều 
chỉnh 
TMðT 

3 Vốn ñiều lệ cho 
Quỹ ðầu tư và Phát 
triển 

      30.000 0 30.000 30.000  30.000 30.000 30.000   Quỹ 
ðầu tư 
và Phát 
triển 
tỉnh 
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Phụ lục 3 
GIAO KẾ HOẠCH ðẦU TƯ CÔNG  TRUNG HẠN GIAI ðOẠN 2021-2025 

Nguồn vốn: Nguồn thu sử dụng ñất 
(Kèm theo Nghị quyết số 65/NQ-HðND ngày 14 tháng 7 năm 2022 của Hội ñồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế) 

 

ðơn vị: Triệu ñồng 

Số 
TT 

Danh mục dự án 

ðịa 
ñiểm 
xây 

dựng 

Th. 
gian 

KC-HT  

Năng 
lực 

thiết 
kế 

Quyết ñịnh phê duyệt chủ 
trương ñầu tư 

Kế hoạch 
ñầu tư công 
2021-2025 
nguồn vốn 
ngân sách 

tỉnh ñã giao 

ðiều 
chỉnh, bổ 
sung kế 

hoạch ñầu 
tư công 

2021-2025 

Tăng  
(+) 

Giảm 
(+) 

Chủ ñầu 
tư 

Ghi 
chú Số Qð DADT; 

ngày/tháng/năm 

Tổng 
mức 

ñầu tư 

                          
  TỔNG CỘNG         562.732 419.820 419.820 24.049 -24.049     
                          

A 

Kế hoạch ñầu tư công trung hạn 
giai ñoạn 2021-2025 ñã giao từ 
phần dự phòng nguồn thu sử 
dụng ñất 

        150.000 150.000 150.000 0       

B 
Các dự án bổ sung kế hoạch 
ñầu tư công trung hạn giai ñoạn 
2021-2025 ñợt này 

        142.912 0 24.049 24.049 0     

1 Dự án Bồi thường ñất lâm nghiệp 
và phần bổ sung do ảnh hưởng của 
công trình hồ chứa nước Tả Trạch 

       2825 ngày 
15/11/2016 

77.415 0 854 854   Ban QLDA 
ðTXD công 
trình NN và 
PTNT tỉnh 
TTH 

ðã bố trí 
KH 2021 
854 triệu 
ñồng 

2 Tòa nhà Trung tâm Công nghệ 
Thông tin tỉnh TTH 

  2020-2023   09 ngày 
07/4/2020 

50.500 0 20.000 20.000   Trung tâm 
công nghệ 
thông tin tỉnh 

  

3 Di dời và nâng cấp Trung tâm 
ðăng kiểm xe cơ giới Thừa Thiên 
Huế 

Huế 2021-2025   2831 ngày 
05/11/2021 

14.997 0 3.195 3.195   Trung tâm 
ñăng kiểm 
xe cơ giới 
Thừa Thiên 
Huế 

NS tỉnh 
trong 
TMðT 
3,195 tỷ 
ñồng 

C Dự phòng nguồn thu sử dụng 
ñất thuộc kế hoạch 2021-2025 
(chưa phân khai) 

        269.820 269.820 245.771   -24.049     
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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: 66/NQ-HðND                       Thừa Thiên Huế, ngày 14 tháng 7 năm 2022 

 

NGHỊ QUYẾT 
Về kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri  

tại Kỳ họp lần thứ 3, Hội ñồng nhân dân tỉnh Khóa VIII 
 

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

 

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

Căn cứ Luật Hoạt ñộng giám sát của Quốc hội và Hội ñồng nhân dân ngày 20 
tháng 11 năm 2015; 

Xét ñề nghị của Thường trực Hội ñồng nhân dân tỉnh tại Báo cáo giám sát kết 
quả giải quyết kiến nghị cử tri tại kỳ họp lần thứ 3, Hội ñồng nhân dân tỉnh khóa VIII 
và ý kiến thảo luận của các ñại biểu Hội ñồng nhân dân tại kỳ họp. 

QUYẾT NGHỊ: 

ðiều 1. Hội ñồng nhân dân tỉnh tán thành nội dung báo cáo giám sát của 
Thường trực Hội ñồng nhân dân tỉnh về kết quả giải quyết kiến nghị cử tri tại Kỳ họp 
lần thứ 3, Hội ñồng nhân dân tỉnh Khóa VIII và nhấn mạnh một số vấn ñề sau:  

Kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri cơ bản ñảm bảo kịp thời, có 
hiệu quả, ñúng quy ñịnh pháp luật, ñúng trọng tâm vấn ñề cử tri quan tâm phản ánh,  
từng bước ñáp ứng yêu cầu, nguyện vọng chính ñáng của người dân, góp phần thúc 
ñẩy phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao ñời sống nhân dân. 

ðiều 2. Hội ñồng nhân dân tỉnh yêu cầu Ủy ban nhân dân tỉnh tập trung thực 
hiện một số nhiệm vụ chủ yếu sau: 

1. Tiếp tục tăng cường chỉ ñạo nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác triển khai 
giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri. Tập trung rà soát, có lộ trình giải quyết 
dứt ñiểm các kiến nghị, nhất là những kiến nghị mà cử tri quan tâm kiến nghị nhiều 
lần. Yêu cầu các sở, ngành, ñịa phương phát huy tinh thần trách nhiệm, phối hợp 
ñồng bộ trong việc trả lời, giải quyết kiến nghị của cử tri ñảm bảo chất lượng và thời 
gian theo yêu cầu. 

2. Chỉ ñạo ñẩy nhanh tiến ñộ giải quyết hỗ trợ, ñặc biệt là các chế ñộ hỗ trợ cho 
lực lượng tham gia phòng, chống dịch; chính sách hỗ trợ tiền ăn ñối với F0, F1 ñiều 
trị, cách ly tại nhà theo ñúng quy ñịnh; tổ chức triển khai kịp thời chính sách hỗ trợ 
tiền thuê nhà cho người lao ñộng theo Quyết ñịnh số 08/2022/Qð-TTg ngày 28 tháng 3 
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năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch số 163/KH-UBND ngày 20 tháng 4 
năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, tiếp 
nhận phản ánh, kiến nghị của người dân trong quá trình tổ chức thực hiện chính sách 
hỗ trợ, xử lý kịp thời hoặc báo cáo ñề xuất xử lý theo thẩm quyền những vấn ñề 
phát sinh. 

3. ðẩy nhanh tiến ñộ thực hiện các quy hoạch, nâng cao chất lượng trong công 
tác lập quy hoạch; chỉ ñạo rà soát, ñiều chỉnh kịp thời các quy hoạch chưa phù hợp và 
kém hiệu quả. Việc ñiều chỉnh quy hoạch phải ñược xem xét một cách thận trọng, 
khách quan, khoa học, hạn chế thấp nhất việc ñiều chỉnh cục bộ quy hoạch làm ảnh 
hưởng ñến ñời sống của người dân. 

4. Tiếp tục quan tâm chỉ ñạo và triển khai giải quyết tốt những kiến nghị liên 
quan ñến công tác quy hoạch; thu hồi, ñền bù, giải phóng mặt bằng ñể ñảm bảo quyền 
lợi cho nhân dân, góp phần hoàn thành việc thi công các công trình theo ñúng kế 
hoạch. 

5. ðẩy mạnh công tác vận ñộng, tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật về 
bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng ñến các ñối tượng có ñất bị thu hồi nhằm 
nâng cao nhận thức về trách nhiệm, nghĩa vụ và quyền lợi trong việc chấp hành 
chủ trương thu hồi ñất của Nhà nước. 

ðiều 3. Tổ chức thực hiện 

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết và báo cáo kết quả 
thực hiện tại Kỳ họp thứ 5 của Hội ñồng nhân dân tỉnh. 

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 thực hiện Nghị quyết theo quy ñịnh của pháp luật.  

 Nghị quyết này ñã ñược Hội ñồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế Khóa VIII, 
Kỳ họp lần thứ 4 thông qua ngày 14 tháng 7 năm 2022./.    

                                               

                                                               

  
CHỦ TỊCH 

 
Lê Trường Lưu 
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HỘI ðỒNG NHÂN DÂN 
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

Số: 67/NQ-HðND 

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

     Thừa Thiên Huế, ngày 14 tháng 7 năm 2022 
 

NGHỊ QUYẾT 
Về chủ trương ñầu tư dự án ðầu tư nâng cấp, cải tạo và mua sắm trang thiết bị  

31 Trạm Y tế xã, phường, thị trấn trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 
 

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

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

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

về quy ñịnh chi tiết thi hành một số ñiều của Luật ðầu tư công; 
Xét Tờ trình số 6494/TTr-UBND, ngày 23 tháng 6 năm 2022 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh về việc ñề nghị phê duyệt chủ trương ñầu tư dự án ðầu tư nâng cấp, cải tạo và 
mua sắm trang thiết bị 31 Trạm Y tế xã, phường, thị trấn 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. Phê duyệt chủ trương ñầu tư dự án ðầu tư nâng cấp, cải tạo và mua 
sắm trang thiết bị 31 Trạm Y tế xã, phường, thị trấn trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 
với các nội dung chủ yếu sau: 

1. Mục tiêu: Nhằm hoàn thiện cơ sở vật chất, trang thiết bị ñáp ứng ñiều kiện 
làm việc cho ñội ngũ y bác sĩ tại 31 Trạm y tế thuộc ñịa bàn 9 huyện, thị xã, thành 
phố ñang bị hư hỏng, xuống cấp. Nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, chăm sóc 
sức khoẻ ban ñầu cho người dân, phục vụ có hiệu quả công tác y tế dự phòng tại 
tuyến cơ sở, ñặc biệt là công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19.  

2. Quy mô: Cải tạo, sửa chữa; ñầu tư nâng cấp, mở rộng các hạng mục phụ trợ: 
Mái che, sân ñường, mương rãnh thu thoát nước, cổng, hàng rào, nhà ñể xe 2 bánh…; 
lắp ñặt máy ñiều hòa nhiệt ñộ, các thiết bị phòng cháy chữa cháy theo tiêu chuẩn tại 
31 trạm y tế: xã Phong Hòa, Phong Hải, Phong Chương, ðiền Lộc (huyện Phong ðiền); 
xã Quảng Vinh, Quảng Thành, Quảng Công (huyện Quảng ðiền); xã Hương Toàn và 
phường Hương Văn (thị xã Hương Trà); phường Gia Hội, Xuân Phú, Hương Long, 
Trường An, xã Hải Dương, Hương Phong, Hương Thọ (thành phố Huế); xã Thủy Phù 
và phường Thủy Châu (thị xã Hương Thủy); xã Phú Xuân, Phú Thuận và thị trấn 
Phú ða (huyện Phú Vang); xã Lộc An, Giang Hải, Lộc Thủy (huyện Phú Lộc); xã 
Hương Lộc, Thượng Lộ, Thượng Nhật (huyện Nam ðông); xã Hương Nguyên, Hồng Hạ, 
Sơn Thủy, Hồng Kim (huyện A Lưới). 
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3. Nhóm dự án: Nhóm B. 
4. Tổng mức ñầu tư: 51.000 triệu ñồng. 
5. Nguồn vốn ñầu tư: 
- Ngân sách Trung ương từ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội: 

46.500 triệu ñồng. 
- Ngân sách tỉnh: Phần còn lại. 
6. ðịa ñiểm thực hiện dự án: 31 Trạm y tế các xã, phường, thị trấn thuộc 9 huyện, 

thị xã, thành phố Huế (khoản 2 ðiều 1) 
 7. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2022 - 2023. 

ðiều 2. Tổ chức thực hiện 
1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết; ñồng thời chỉ 

ñạo các sở, ban ngành và ñịa phương liên quan phối hợp tạo ñiều kiện ñể chủ ñầu tư ñẩy 
nhanh các thủ tục lập, thẩm ñịnh, phê duyệt dự án ñúng quy ñịnh, sớm triển khai thi 
công dự án ñảm bảo tiến ñộ và giải ngân vốn theo kế hoạch ñề ra.     

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

Nghị quyết này ñã ñược Hội ñồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế khóa VIII, 
Kỳ họp lần thứ 4 thông qua ngày 14 tháng 7 năm 2022./. 

 

  
  

CHỦ TỊCH 
 

Lê Trường Lưu 
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HỘI ðỒNG NHÂN DÂN 
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

Số: 68/NQ-HðND 

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

     Thừa Thiên Huế, ngày 14 tháng 7 năm 2022 
 

NGHỊ QUYẾT 
Về chủ trương ñầu tư dự án ðầu tư xây mới, nâng cấp, cải tạo và mua sắm 

trang thiết bị Bệnh viện ña khoa Bình ðiền và Trung tâm Y tế  
huyện Quảng ðiền trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 

 
HỘI ðỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

KHÓA VIII, KỲ HỌP LẦN THỨ 4 

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

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

Căn cứ Nghị ñịnh số 40/2020/Nð-CP, ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ 
về quy ñịnh chi tiết thi hành một số ñiều của Luật ðầu tư công; 

Xét Tờ trình số 6515/TTr-UBND, ngày 23 tháng 6 năm 2022 của Ủy ban nhân dân 
tỉnh về việc ñề nghị phê duyệt chủ trương ñầu tư dự án ðầu tư xây mới, nâng cấp, cải tạo 
và mua sắm trang thiết bị Bệnh viện ña khoa Bình ðiền và Trung tâm Y tế huyện Quảng 
ðiền 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. Phê duyệt chủ trương ñầu tư dự án ðầu tư xây mới, nâng cấp, cải tạo và 
mua sắm trang thiết bị Bệnh viện ña khoa Bình ðiền và Trung tâm Y tế huyện Quảng 
ðiền trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế với các nội dung chủ yếu sau: 

1. Mục tiêu: Nhằm hoàn thiện cơ sở vật chất, trang thiết bị ñáp ứng ñiều 
kiện làm việc cho ñội ngũ y bác sỹ; nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, ñiều trị, 
chăm sóc bệnh nhân tại Bệnh viện ña khoa Bình ðiền và Trung tâm y tế huyện 
Quảng ðiền, góp phần hoàn thiện hệ thống y tế tuyến huyện, giảm tải cho y tế 
tuyến trên; thực hiện tốt công tác y tế dự phòng, phòng chống dịch bệnh Covid-19. 

2. Quy mô:  
a) Bệnh viện ña khoa Bình ðiền: 
- Xây mới khu hành chính quản trị diện tích sàn khoảng 995m2 và khu khám, 

ñiều trị bệnh và hoạt ñộng của các chuyên khoa, bộ phận chuyên môn liên quan của 
Bệnh viện với diện tích sàn khoảng 2.318m2. 

- Xây dựng mới kết hợp cải tạo, nâng cấp các hạng mục phụ trợ: Nhà cầu nối 
giữa các khu nhà; sân phơi; chỉnh trang cổng, hàng rào, sân vườn, cây xanh, ñường 
nội bộ, mương rãnh thu thoát nước mưa…; phòng chống mối mọt, hệ thống PCCC 
toàn bộ bệnh viện. 
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- Lắp ñặt thiết bị máy cấp khí y tế, ñiều hoà không khí, thiết bị PCCC theo 
tiêu chuẩn. 

b) Trung tâm Y tế huyện Quảng ðiền:  

- Xây mới khu hành chính quản trị diện tích sàn khoảng 1.073m2 và khu khám, 
ñiều trị bệnh và hoạt ñộng của các chuyên khoa, bộ phận chuyên môn liên quan của 
Trung tâm với diện tích sàn khoảng 2.466m2. 

- Xây dựng mới kết hợp cải tạo, nâng cấp các hạng mục phụ trợ: Nhà cầu nối 
giữa các khu nhà; san nền khu ñất mở rộng; nâng cấp cổng, hàng rào; chỉnh trang sân 
vườn, cây xanh, ñường nội bộ, mương rãnh thu thoát nước mưa…; phòng chống mối 
mọt, hệ thống phòng cháy chữa cháy toàn bộ bệnh viện. 

- Lắp ñặt thiết bị máy ñiều hoà không khí, thiết bị phòng cháy chữa cháy theo 
tiêu chuẩn. 

3. Nhóm dự án: Nhóm B. 

4. Tổng mức ñầu tư: 75.000 triệu ñồng. 

5. Nguồn vốn ñầu tư: 

- Ngân sách Trung ương từ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội: 
55.000 triệu ñồng. 

- Ngân sách tỉnh: Phần còn lại. 

6. ðịa ñiểm thực hiện dự án:  

- Tại cơ sở thuộc Bệnh viện ða khoa Bình ðiền, xã Bình Tiến, thị xã Hương Trà. 

- Tại cơ sở thuộc Trung tâm Y tế huyện Quảng ðiền, thị trấn Sịa, huyện 
Quảng ðiền.  

7. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2022 - 2023. 

ðiều 2. Tổ chức thực hiện 

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết; ñồng thời chỉ 
ñạo các sở, ban ngành và ñịa phương liên quan phối hợp tạo ñiều kiện ñể chủ ñầu tư ñẩy 
nhanh các thủ tục lập, thẩm ñịnh, phê duyệt dự án ñúng quy ñịnh, sớm triển khai thi 
công dự án ñảm bảo tiến ñộ và giải ngân vốn theo kế hoạch ñề ra.     

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

Nghị quyết này ñã ñược Hội ñồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế khóa VIII, 
Kỳ họp lần thứ 4 thông qua ngày 14 tháng 7 năm 2022./. 

 

  
 
 

CHỦ TỊCH 
 

Lê Trường Lưu 
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HỘI ðỒNG NHÂN DÂN 
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

Số: 69/NQ-HðND 

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

     Thừa Thiên Huế, ngày 14 tháng 7 năm 2022 

 
NGHỊ QUYẾT 

Về ñiều chỉnh chủ trương ñầu tư dự án Bảo tồn, tu bổ và tôn tạo  
di tích Kinh thành Huế 

 
HỘI ðỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

KHÓA VIII, KỲ HỌP LẦN THỨ 4 

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

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

về quy ñịnh chi tiết thi hành một số ñiều của Luật ðầu tư công; 
Căn cứ Nghị quyết số 13/NQ-HðND, ngày 26 tháng 02 năm 2021 của Hội ñồng 

nhân dân tỉnh về việc ñiều chỉnh chủ trương ñầu tư dự án Bảo tồn, tu bổ và tôn tạo hệ 
thống Kinh thành Huế; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 122/NQ-HðND, ngày 10 tháng 12 năm 2021 của Hội ñồng 
nhân dân tỉnh về việc ñiều chỉnh chủ trương ñầu tư dự án Bảo tồn, tu bổ và tôn tạo hệ 
thống Kinh thành Huế; 

Xét Tờ trình số 7095/TTr-UBND, ngày 07 tháng 7 năm 2022 của Ủy ban nhân dân 
tỉnh về việc phê duyệt ñiều chỉnh chủ trương ñầu tư dự án Bảo tồn, tu bổ và tôn tạo 
di tích Kinh thành 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 ñiều chỉnh chủ trương ñầu tư dự án Bảo tồn, tu bổ và tôn tạo 
di tích Kinh thành Huế với các nội dung chủ yếu sau: 

1. ðiều chỉnh, bổ sung diện tích sử dụng ñất:  
ðiều chỉnh, bổ sung phạm vi di dời, giải phóng mặt bằng từ 522.782,3m2  thành 

550.682,3m2 (tăng khoảng 27.900m2); trong ñó: khu vực Hồ Học Hải (khoảng 
19.000m2) và khu vực Khâm Thiên Giám (khoảng 8.900m2). 

2. ðiều chỉnh, bổ sung phạm vi bồi thường giải phóng mặt bằng:  
ðiều chỉnh số hộ dân dự kiến giải tỏa, di dời từ 4.531 hộ dân thành 4.926 hộ 

dân (tăng 395 hộ dân); trong ñó: khu vực Hồ Học Hải (345 hộ dân), khu vực Khâm 
Thiên Giám (50 hộ dân). 

3. Tổng mức ñầu tư dự án và tổng mức ñầu tư Hợp phần bồi thường, giải 
phóng mặt bằng, tái ñịnh cư: Không thay ñổi, chỉ thay ñổi cơ cấu như sau: 
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ðơn vị tính: triệu ñồng 

Chi phí 
Hợp phần bồi thường, giải phóng 

mặt bằng, tái ñịnh cư 
1. Xây dựng 43.201 
2. Thiết bị 625 
3. Quản lý dự án 1.424 
4. Tư vấn ñầu tư xây dựng 1.822 
5. Khác 234 
6. Bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái 
ñịnh cư 

1.956.243 

7. Dự phòng 2.009 
Tổng cộng 2.005.558 

ðiều 2. Các nội dung khác tại Nghị quyết số 13/NQ-HðND, ngày 26 tháng 02 
năm 2021 và Nghị quyết số 122/NQ-HðND, ngày 10 tháng 12 năm 2021 của Hội ñồng 
nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế không trái với ðiều 1 của Nghị quyết này vẫn tiếp tục 
triển khai thực hiện. 

ðiều 3. Tổ chức thực hiện 
1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết. 
2. Giao Thường trực Hội ñồng nhân dân, các Ban Hội ñồng nhân dân, Tổ ñại biểu 

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

Nghị quyết này ñã ñược Hội ñồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế khóa VIII, 
Kỳ họp lần thứ 4 thông qua ngày 14 tháng 7 năm 2022./. 

 

  
 CHỦ TỊCH 

 
Lê Trường Lưu 
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HỘI ðỒNG NHÂN DÂN 
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

Số: 70/NQ-HðND 

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

     Thừa Thiên Huế, ngày 14  tháng 7 năm 2022 
 

NGHỊ QUYẾT 
Về ñiều chỉnh chủ trương ñầu tư dự án ðường Nguyễn Hoàng và  

cầu vượt sông Hương, tỉnh Thừa Thiên Huế 
 

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

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

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

Căn cứ Nghị ñịnh số 40/2020/Nð-CP, ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ 
về quy ñịnh chi tiết thi hành một số ñiều của Luật ðầu tư công; 

Căn cứ Nghị quyết số 170/NQ-HðND, ngày 23 tháng 12 năm 2020 của Hội ñồng 
nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc phê duyệt chủ trương ñầu tư dự án ðường 
Nguyễn Hoàng và cầu vượt sông Hương, tỉnh Thừa Thiên Huế; 

Căn cứ Nghị quyết số 60/NQ-HðND, ngày 16 tháng 7 năm 2021 của Hội ñồng 
nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc phê duyệt ñiều chỉnh chủ trương ñầu tư dự án 
ðường Nguyễn Hoàng và cầu vượt Sông Hương; 

Xét Tờ trình số 6519/TTr-UBND, ngày 23 tháng 6 năm 2022 của Ủy ban nhân dân 
tỉnh về việc quyết ñịnh ñiều chỉnh chủ trương ñầu tư dự án ðường Nguyễn Hoàng và 
cầu vượt sông Hương, 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 ñiều chỉnh chủ trương ñầu tư dự án ðường Nguyễn Hoàng và 
cầu vượt sông Hương, tỉnh Thừa Thiên Huế với các nội dung chủ yếu sau: 

1. Tổng mức ñầu tư ñiều chỉnh: Khoảng 2.281.696 triệu ñồng (tăng  
231.204.000 triệu ñồng). 

 2. Tổng mức ñầu tư giai ñoạn 1 ñiều chỉnh: 1.855.665 triệu ñồng (tăng 
355.665 triệu ñồng). 

ðiều 2: Các nội dung khác tại Nghị quyết số 170/NQ-HðND, ngày 23 tháng 12 
năm 2020 và Nghị quyết số 60/NQ-HðND, ngày 16 tháng 7 năm 2021 của Hội ñồng 
nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế không trái với ðiều 1 của Nghị quyết này vẫn tiếp tục 
triển khai thực hiện. 
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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 lần thứ 4 thông qua ngày 14 tháng 7 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: 71/NQ-HðND 

 

Thừa Thiên Huế, ngày 14 tháng 7 năm 2022 

 

NGHỊ QUYẾT 
Về Nhiệm vụ Quy hoạch phân khu xây dựng Các ñiểm du lịch phân tán  

thuộc Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế 
 

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

 

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

Căn cứ 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 1771/Qð-TTg ngày 05 tháng 12 năm 2008 của Thủ tướng 
Chính phủ phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô, tỉnh 
Thừa Thiên Huế ñến năm 2025; Quyết ñịnh số 995/Qð-TTg ngày 08 tháng 8 năm 2019 
của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt ñiều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung xây dựng Khu 
kinh tế Chân Mây - Lăng Cô, tỉnh Thừa Thiên Huế ñến năm 2025; Quyết ñịnh số 
1774/Qð-TTg ngày 19 tháng 12 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch 
tổng thể phát triển Khu du lịch quốc gia Lăng Cô - Cảnh Dương, tỉnh Thừa Thiên Huế 
ñến năm 2025, tầm nhìn ñến năm 2030; 

Xét Tờ trình số 6675/TTr-UBND ngày 29 tháng 6 năm 2022 của Ủy ban nhân dân 
tỉnh về việc trình thông qua Nhiệm vụ Quy hoạch phân khu xây dựng Các ñiểm du lịch 
phân tán thuộc Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế; 
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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 Quy hoạch phân khu xây dựng Các ñiểm du lịch 
phân tán thuộc Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên 
Huế với những nội dung chính như sau: 

1. Tên quy hoạch: Quy hoạch phân khu xây dựng Các ñiểm du lịch phân tán 
thuộc Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế. 

2. Phạm vi, ranh giới quy hoạch: Thuộc ñịa giới hành chính xã Lộc Thủy, xã 
Lộc Tiến, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế. Cụ thể như sau: 

- Khu vực hồ Thủy Yên: Phía Bắc giáp hồ Thủy Yên và khu dân cư; phía Nam, 
ðông, Tây giáp ñất rừng trồng sản xuất và các khe suối; 

- Khu vực Suối Voi: Phía Bắc giáp ñường dẫn ra Quốc lộ 1A và khu dân cư; phía 
Nam, ðông, Tây giáp ñất rừng trồng sản xuất; 

- Khu vực thác Bồ Ghè: Phía Bắc giáp ñường dẫn ra Quốc lộ 1A và chùa Diệu 
Ngộ; phía Nam giáp ñất rừng trồng sản xuất và khe suối; phía ðông, Tây giáp ñất rừng 
trồng sản xuất. 

3. Quy mô lập quy hoạch:  

- Quy mô ñất ñai: 

+ Quy mô nghiên cứu quy hoạch: Khoảng 180 ha, gồm Khu vực hồ Thủy Yên 
khoảng 70 ha và Khu vực Suối Voi - Thác Bồ Ghè khoảng 110 ha. 

+ Quy mô lập quy hoạch: Khoảng 100 ha (theo Quy hoạch chung xây dựng 
Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô, tỉnh Thừa Thiên Huế ñến năm 2025 ñã ñược 
Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết ñịnh số 1771/Qð-TTg ngày 05 tháng 12 
năm 2008). Cụ thể như sau: 

TT Khu vực lập quy hoạch Vị trí Quy mô (ha) 

1 Khu vực hồ Thủy Yên Xã Lộc Thủy 35,0 
2 Khu vực Suối Voi Xã Lộc Tiến 51,8 
3 Khu vực thác Bồ Ghè Xã Lộc Tiến 13,2 

  Tổng   100,0 

- Quy mô khách du lịch và nhân viên phục vụ: Khoảng 8.500 - 10.000 người/ngày. 

4. Tính chất: Là các khu vực phát triển du lịch sinh thái nghỉ dưỡng kết hợp 
với du lịch cộng ñồng trên cơ sở khai thác, phát huy giá trị cảnh quan, ñiều kiện tự 
nhiên ñặc trưng gắn với bảo vệ môi trường theo ñịnh hướng Quy hoạch chung xây 
dựng Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô ñã ñược Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. 
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5. Mục tiêu: 
- Cụ thể hóa Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô ñã 

ñược Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết ñịnh số 1771/Qð-TTg ngày 05 
tháng 12 năm 2008 và Quyết ñịnh số 995/Qð-TTg ngày 08 tháng 8 năm 2019 gắn với 
Quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch quốc gia Lăng Cô - Cảnh Dương, tỉnh 
Thừa Thiên Huế ñến năm 2025, tầm nhìn ñến năm 2030 ñã ñược Thủ tướng Chính phủ 
phê duyệt tại Quyết ñịnh số 1774/Qð-TTg ngày 19 tháng 12 năm 2018; Quy hoạch 
tổng thể phát triển du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế giai ñoạn năm 2013-2030; 

- Khai thác hiệu quả các tài nguyên thiên nhiên, giá trị cảnh quan của khu vực 
ñể phát triển du lịch và dịch vụ du lịch sinh thái, góp phần phát triển kinh tế - xã hội 
trên ñịa bàn; 

- ða dạng hóa các sản phẩm, loại hình du lịch với hệ thống hạ tầng kỹ thuật 
ñồng bộ, hiện ñại, tạo môi trường ñầu tư hấp dẫn nhằm thu hút các dự án ñầu tư phát 
triển du lịch; 

- Làm cơ sở pháp lý cho việc quản lý sử dụng ñất ñai và xây dựng theo quy 
hoạch, triển khai lập quy hoạch chi tiết xây dựng và lập các dự án ñầu tư xây dựng.   

6. Phân khu chức năng: Dự kiến bao gồm các khu chức năng chính như sau: 
- Khu công viên chuyên ñề, vui chơi giải trí; 
- Khu chăm sóc sức khỏe; 
- Khu ẩm thực và dịch vụ; 
- Khu cảnh quan; 
- Khu phát triển du lịch cộng ñồng; 
- Khu cắm trại, dã ngoại; 
- Khu hạ tầng kỹ thuật và phụ trợ; 
- Khu bến thuyền (nếu có). 
7. Các chỉ tiêu quy hoạch chính: 

TT Hạng mục ðơn vị Chỉ tiêu 
1 Dân số   

 
Quy mô khách du lịch, nhân viên phục 
vụ 

người/ngày 8.500 – 10.000 

2 Chỉ tiêu tầng cao xây dựng   
2.1 Khu ñiều hành, dịch vụ  Tầng ≤ 3 
2.2 Khu ẩm thực  Tầng ≤ 2 

2.3 
Công trình thể thao, vui chơi giải trí 
tổng hợp 

Tầng ≤ 3 

2.4 Công trình hạ tầng kỹ thuật, phụ trợ  ≤ 2 

3 
Mật ñộ xây dựng gộp toàn khu 
(brutto) 

% ≤ 20 

4 Hệ số sử dụng ñất Lần ≤ 0,4 
5 Hạ tầng kỹ thuật   

5.1 Cấp nước   
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TT Hạng mục ðơn vị Chỉ tiêu 

 

- Tiêu chuẩn cấp nước sinh hoạt, du 
lịch 

lít/ng-ngñ ≥ 180 

- Tiêu chuẩn cấp nước công trình công 
cộng, dịch vụ 

lít/m² sàn-ngñ ≥ 5 

- Tiêu chuẩn cấp nước tưới cây, rửa 
ñường 

lít/m²-ngñ ≥ 3,5 

- Tiêu chuẩn cấp nước chữa cháy lít/s ≥ 15 
- Nước dự phòng % 15 

5.2 Cấp ñiện   

 

- Công trình công cộng, dịch vụ, hỗn 
hợp 

w/m² sàn ≥ 90 

- Chiếu sáng ñèn ñường, bãi ñỗ xe kw/ha ≥ 12 
- Chiếu sáng khu công viên, cây xanh kw/ha ≥ 12 
- Chiếu sáng hạ tầng kỹ thuật kw/ha ≥ 200 

5.3 Tiêu chuẩn thoát nước thải 
% cấp nước (trừ 
cấp nước tưới 

cây, rửa ñường) 
100 

5.4 Lượng rác thải bình quân kg/ng ngñ 1,3 
5.5 Tỷ lệ thu gom chất thải rắn % 100 

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

8. Nội dung quy hoạch: 

a) Phân tích, ñánh giá ñiều kiện tự nhiên, hiện trạng, các yêu cầu về công tác 
thu thập tài liệu, số liệu: 

- Phân tích, ñánh giá các ñiều kiện tự nhiên của khu vực hồ Thủy Yên, suối 
Voi, thác Bồ Ghè (khí hậu, lượng mưa, thủy hải văn,...), các giá trị cảnh quan ñặc thù 
của khu vực; hiện trạng kinh tế - xã hội, sử dụng ñất, hiện trạng về dân cư và lao 
ñộng, hiện trạng hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật, phát triển du lịch, tình hình thiên 
tai, môi trường của khu vực. ðánh giá chi tiết quỹ ñất xây dựng thuận lợi, không thuận 
lợi và khu vực cấm xây dựng do ñộ dốc lớn, nguy cơ sạt lở, vùng ñịa chất yếu; 

- Thu thập, tổng hợp các tài liệu, số liệu liên quan ñến khu vực lập quy hoạch 
và các khu vực lân cận. Phân tích, ñánh giá mối liên hệ giữa khu vực lập quy hoạch 
trong mối quan hệ với các khu chức năng của Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô và 
các phân khu phát triển du lịch theo Quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch quốc 
gia Lăng Cô - Cảnh Dương; 

- Phân tích các quy ñịnh của quy hoạch chung xây dựng ñến khu vực quy 
hoạch; ñánh giá các dự án ñã và ñang triển khai trong khu vực; 

- Phân tích ñiểm mạnh, ñiểm yếu, cơ hội và thách thức trong phát triển khu vực 
lập quy hoạch. ðề xuất các nội dung, vấn ñề cần giải quyết của ñồ án quy hoạch.  
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b) Quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng ñất:  

- Xác ñịnh các phân khu trong khu vực quy hoạch; xác ñịnh chỉ tiêu sử dụng ñất 
về mật ñộ xây dựng, hệ số sử dụng ñất, tầng cao công trình ñối với từng lô ñất; khoảng 
lùi công trình ñối với các trục ñường; vị trí, quy mô các công trình ngầm (nếu có). Xây 
dựng hệ thống bảng biểu cân bằng và sơ ñồ hệ thống số liệu sử dụng ñất, có ñối chiếu 
kết quả quy hoạch với hiện trạng sử dụng ñất; 

- Xác ñịnh các chỉ tiêu hạ tầng kỹ thuật cho toàn khu vực quy hoạch. 

 - Dự báo về khách du lịch, ñất ñai, các nhu cầu về cơ sở hạ tầng kỹ thuật ñối 
với khu vực quy hoạch, ñề xuất các loại hình và quy mô phù hợp. 

 - ðề xuất giải pháp quy hoạch phù hợp với ñịnh hướng quy hoạch chung liên 
quan, ñồng thời ñảm bảo liên kết với các quy hoạch thành phần ñã ñược lập trong 
phạm vi quy hoạch; ñề xuất phương án khai thác ñối với mỗi khu vực lập quy hoạch 
(phương án kêu gọi ñầu tư, phương án khai thác...). 

c) Tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan:  

- Tuân thủ Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô ñã 
ñược Thủ tướng Chính phủ phê duyệt về kết cấu mạng lưới giao thông, hệ thống hạ tầng 
kỹ thuật chính, cấu trúc các khu chức năng và các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật cơ bản. 

- Khai thác tối ña các yếu tố lợi thế về ñịa hình, ñiều kiện tự nhiên, cảnh quan 
thiên nhiên, tiềm năng sinh thái ñặc trưng của khu vực. Hình thành các ñiểm du lịch 
với các kiến trúc gần gũi, thân thiện với môi trường, ưu tiên sử dụng vật liệu ñịa 
phương và kiến trúc xanh, kiến trúc truyền thống. ðề xuất bố cục không gian kiến 
trúc cảnh quan theo từng khu vực với chức năng linh hoạt và 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. 

 - Tổ chức, bố trí các công trình công cộng, dịch vụ ñảm bảo khả năng tiếp cận 
của người dân và du khách, bán kính phục vụ thuận lợi và tăng cường các tiện ích 
công cộng. 

d) ðịnh hướng hạ tầng kỹ thuật: Hệ thống hạ tầng kỹ thuật ñược bố trí ñến 
mạng lưới ñường phân khu vực, bao gồm các nội dung sau: 

-  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 khu vực. Xác ñịnh lưu vực, hướng thoát nước chính, kích thước cống chính, 
vị trí miệng xả; ñề xuất các giải pháp phòng chống thiên tai, nguy cơ sạt lở, lũ quét. 

- Xác ñịnh mạng lưới giao thông, mặt cắt, chỉ giới ñường ñỏ và chỉ giới xây 
dựng ñảm bảo kết nối thuận tiện giữa các phân khu chức năng. Xác ñịnh vị trí, quy 
mô bến, bãi ñỗ xe; tổ chức giao thông hợp lý, ñảm bảo các yếu tố kỹ thuật theo quy 
ñịnh; ñảm bảo liên hệ giữa các khu vực và các mối liên hệ với mạng lưới bên ngoài. 
Xác ñịnh bến thuyền và khu vực giải trí, thể thao mặt nước tại các khu vực hồ, suối 
của khu vực lập quy hoạch. 



40 CÔNG BÁO/Số 35+36/Ngày 27-7-2022

- Xác ñịnh nhu cầu và nguồn cấp nước; vị trí, quy mô công trình nhà máy, trạm 
bơm nước; mạng lưới ñường ống cấp nước và các thông số kỹ thuật cụ thể; lưu ý thiết kế 
hệ thống cấp nước chữa cháy ñảm bảo tuân thủ theo quy ñịnh; 

- Xác ñịnh nhu cầu sử dụng và nguồn cung cấp năng lượng (ñiện, khí ñốt); vị 
trí, quy mô các trạm ñiện phân phối, trạm khí ñốt; mạng lưới ñường dây trung thế và 
hệ thống chiếu sáng; 

- Xác ñịnh nhu cầu và công trình hạ tầng viễn thông thụ ñộng; 
- Xác ñịnh tổng lượng nước thải và rác thải; mạng lưới thoát nước; vị trí, quy 

mô các công trình xử lý nước thải, chất thải. 
ñ) 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 ñường và ngã 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. 

 - Lựa chọn không gian chủ ñạo (khu dịch vụ, không gian mở, các cửa ngõ, các 
trục không gian, ñiểm nhìn ñẹp...). ðề xuất các quy ñịnh về quản lý quy hoạch kiến 
trúc ñối với các khu vực không gian chủ ñạo, ñiểm nhấn. 

 - ðề xuất các quy ñịnh quản lý về chỉ giới xây dựng, khoảng lùi xây dựng so 
với chỉ giới ñường ñỏ; tầng cao công trình, hình khối kiến trúc, màu sắc, ánh sáng, 
kiến trúc mái ... và các quy ñịnh về quản lý kiến trúc cảnh quan cho toàn bộ khu vực 
lập quy hoạch. 

e) Dự kiến các dự án ưu tiên ñầu tư và nguồn lực thực hiện:  
- Phân kỳ, lựa chọn các dự án ưu tiên ñầu tư: ðề xuất các dự án ưu tiên ñầu tư 

và kế hoạch thực hiện phù hợp với yêu cầu ñầu tư. 
- ðề xuất, kiến nghị các cơ chế huy ñộng và tạo nguồn lực thực hiện. 
f) ðánh giá môi trường chiến lược: Nội dung theo quy ñịnh tại ñiểm e Khoản 1 

ðiều 13 Nghị ñịnh số 44/2015/Nð-CP ngày 06 tháng 5 năm 2015 của Chính phủ. 
g) Lập Quy ñịnh quản lý theo quy hoạch: Nội dung theo quy ñịnh tại Khoản 2 

ðiều 15 Nghị ñịnh số 44/2015/Nð-CP ngày 06 tháng 5 năm 2015 của Chính phủ. 
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  
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STT Nội dung 
Tỷ lệ 

bản vẽ 

Quy cách Hồ sơ 
thu 
nhỏ 
A3 

A0 A4 

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 

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 
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STT Nội dung 
Tỷ lệ 

bản vẽ 

Quy cách Hồ sơ 
thu 
nhỏ 
A3 

A0 A4 

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 

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 (cho mỗi loại tỷ lệ bản ñồ), kèm theo 02 ổ 
USB chứa nội dung ñồ án quy hoạch. Nội dung hồ sơ theo ñúng quy ñịnh tại 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 Xây dựng về Quy ñịnh hồ sơ của nhiệm vụ và ñồ án quy 
hoạch xây dựng vùng, quy hoạch ñô thị và quy hoạch xây dựng khu chức năng ñặc 
thù; Thể hiện 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. 
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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 dân tỉnh phê duyệt theo ñúng quy ñịnh. 

c) Nguồn vốn: Vốn Ngân sách. 
10. Tiến ñộ thực hiện: 
a) Bắt ñầu: Thực hiện sau khi nhiệm vụ quy hoạch ñược phê duyệt. 
b) Thời gian hoàn thành: Không quá 06 (sáu) tháng sau khi hoàn thành thủ tục 

lựa chọn nhà thầu tư vấn lập quy hoạch. 
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 tổ chức lập quy hoạch: Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh 

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

hoạch theo quy ñịnh. 
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 lần thứ 4 thông qua ngày 14 tháng 7 năm 2022./. 

 

  CHỦ TỊCH 
 

 
Lê Trường Lưu 
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HỘI ðỒNG NHÂN DÂN  
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

 
Số: 72/NQ-HðND 

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

 
 Thừa Thiên Huế, ngày 14 tháng 7 năm 2022 

 

NGHỊ QUYẾT 
Thông qua ñiều chỉnh, bổ sung danh mục các công trình, dự án cần thu hồi ñất;  

cho phép chuyển mục ñích sử dụng ñất trồng lúa, 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 LẦN THỨ 4 

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

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

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

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

Căn cứ Nghị quyết số 130/NQ-HðND, ngày 10 tháng 12 năm 2021 của Hội ñồng 
Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc thông qua danh mục công trình, dự án cần thu 
hồi ñất; cho phép chuyển mục ñích sử dụng ñất trồng lúa, ñất rừng phòng hộ và ñất 
rừng ñặc dụng sang mục ñích khác trên ñịa bàn tỉnh năm 2022; 

Xét Tờ trình số 7268/TTr-UBND, ngày 13 tháng 7 năm 2022 của Ủy ban nhân dân 
tỉnh về việc ñề nghị ñiều chỉnh, bổ sung danh mục công trình, dự án thu hồi ñất; 
chuyển mục ñích sử dụng ñất trồng lúa, ñất rừng phòng hộ sang mục ñích khác trên 
ñịa bàn tỉnh năm 2022; 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 ñiều chỉnh, bổ sung danh mục 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 ñiều chỉnh, bổ sung 34 công trình, dự án cần thu hồi ñất. 

(Chi tiết theo Phụ lục 01 ñính kèm). 
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2. Cho phép bổ sung chuyển mục ñích sử dụng ñất trồng lúa và ñất rừng phòng hộ 
vào mục ñích khác ñể thực hiện 16 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 lần thứ 4 thông qua ngày 14 tháng 7 năm 2022./. 

 

   CHỦ TỊCH 
 

 
Lê Trường Lưu 
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Phụ lục I 
ðIỀU CHỈNH, BỔ SUNG DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN  

CẦN THU HỒI ðẤT NĂM 2022 
(Kèm theo Nghị quyết số 72/NQ-HðND ngày 14 tháng 7 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 
Khu tái ñịnh cư B5 thuộc Hạ 
tầng khu ñô thị mới Thuận 
An 

Phường 
Thuận An 

4,63 

- Nghị quyết số 16/NQ-HðND ngày 24 tháng 
12 năm 2021 của Hội ñồng Nhân dân tỉnh 
Thừa Thiên Huế về việc phê duyệt chủ trương 
ñầu tư dự án Khu Tái ñịnh cư B5 thuộc Hạ 
tầng khu ñô thị mới Thuận An; 
 - Thông báo số 1114/TB-SKHðT ngày 
01/4/2022 của Sở Kế hoạch và ðầu tư tỉnh về 
việc kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân 
kế hoạch vốn ngân sách tỉnh năm 2021 chưa 
giải ngân hết sang năm 2022; 
- Công văn số 1548/SKHðT-ðTTð ngày 
28/4/2022 của Sở Kế hoạch và ðầu tư tỉnh về 
việc triển khai hoàn tất các thủ tục chuẩn bị 
ñầu tư các dự án sử dụng nguồn vốn tăng thu 
ngân sách tỉnh năm 2021. 

II THỊ XÃ HƯƠNG TRÀ       

1 
Hạ tầng khu dân cư La Chữ 
Thượng 

Phường 
Hương 

Chữ 
1,13 

- Quyết ñịnh số 101/Qð-UBND ngày 
09/02/2022 của UBND thị xã Hương Trà về 
việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật dự 
án Hạ tầng khu dân cư La Chữ Thượng, 
phường Hương Chữ; 
- 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) 

2 
Khu dân cư xen ghép thôn 
Phú Tuyên 

Xã Bình 
Thành 

0,30 

- Quyết ñịnh số 233/Qð-UBND ngày 
19/4/2021 của UBND thị xã Hương Trà về 
phê duyệt thiết kế mặt bằng phân lô ñất ở 
xen ghép tại thôn Phú Tuyên, xã Bình 
Thành; 
- Nghị quyết số 19/NQ-HðND ngày 
29/12/2021 của HðND xã Bình Thành về 
việc phê duyệt chủ trương ñầu tư công trình 
Hạ tầng khu quy hoạch phân lô ñất ở xen 
ghép thôn Phú Tuyên; 
- Văn bản số 3427/SXD-QHKT ngày 
02/11/2020 về việc tham gia ý kiến về 
phương án tổng mặt bằng dự án hạ tầng khu 
quy hoạch ñất ở xen ghép tại thôn Phú 
Tuyên, xã Bình Thành, thị xã Hương Trà 
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STT Tên công trình, dự án ðịa ñiểm 

Diện 
tích 

khoảng 
(ha) 

Căn cứ pháp lý 

3 

Dự án Kè chống sạt lở bờ 
sông Bồ ñoạn qua các xã 
Phong An, Phong Sơn 
thuộc huyện Phong ðiền và 
các phường Hương Vân, Tứ 
Hạ, Hương Xuân, Hương 
Toàn thuộc thị xã Hương 
Trà 

Thị xã 
Hương 

Trà 
0,27 

- Quyết ñịnh số 2464/Qð-UBND ngày 
24/10/2017 của UBND tỉnh về việc phê 
duyệt ñiều chỉnh dự án Kè chống sạt lở bờ 
sông Bồ ñoạn qua các xã Phong An, Phong 
Sơn thuộc huyện Phong ðiền và các 
phường Hương Vân, Tứ Hạ, Hương Xuân, 
Hương Toàn thuộc thị xã Hương Trà; 
- Thông báo số 1114/TB-SKHðT ngày 
01/4/2022 của Sở Kế hoạch và ðầu tư về 
việc kéo dài thời gian thực hiện và giải 
ngân kế hoạch vốn ngân sách tỉnh năm 
2021 chưa giải ngân hết sang năm 2022. 

III HUYỆN PHONG ðIỀN       

1 

Khu tái ñịnh cư thị trấn 
Phong ðiền phục vụ tái 
ñịnh cư Dự án ñường cứu 
hộ, cứu nạn thị trấn Phong 
ðiền - ðiền Lộc, huyện 
Phong ðiền 

Thị trấn 
Phong 
ðiền 

0,72 

- Quyết ñịnh số 1119/Qð-UBND ngày 
10/5/2022 của UBND tỉnh về việc phê 
duyệt ñiều chỉnh chủ trương ñầu tư dự án 
ðường cứu hộ, cứu nạn thị trấn Phong ðiền 
- ðiền Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế 

2 

Khu tái ñịnh cư xã Phong 
Hiền phục vụ tái ñịnh cư 
Dự án ñường cứu hộ, cứu 
nạn thị trấn Phong ðiền - 
ðiền Lộc, huyện Phong 
ðiền 

Xã Phong 
Hiền  

2,54 

- Quyết ñịnh số 1119/Qð-UBND ngày 
10/5/2022 của UBND tỉnh về việc phê 
duyệt ñiều chỉnh chủ trương ñầu tư dự án 
ðường cứu hộ, cứu nạn thị trấn Phong ðiền 
- ðiền Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế 

3 

Khu tái ñịnh cư xã ðiền 
Lộc phục vụ tái ñịnh cư Dự 
án ñường cứu hộ, cứu nạn 
thị trấn Phong ðiền - ðiền 
Lộc, huyện Phong ðiền 

Xã ðiền 
Lộc 

0,45 

- Quyết ñịnh số 1119/Qð-UBND ngày 
10/5/2022 của UBND tỉnh về việc phê 
duyệt ñiều chỉnh chủ trương ñầu tư dự án 
ðường cứu hộ, cứu nạn thị trấn Phong ðiền 
- ðiền Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế 

4 

Các tuyến ñường vào khu 
nghĩa trang xã ðiền Lộc 
phục vụ Dự án ñường cứu 
hộ, cứu nạn thị trấn Phong 
ðiền - ðiền Lộc, huyện 
Phong ðiền 

Xã ðiền 
Lộc 

1,60 

- Quyết ñịnh số 1119/Qð-UBND ngày 
10/5/2022 của UBND tỉnh về việc phê 
duyệt ñiều chỉnh chủ trương ñầu tư dự án 
ðường cứu hộ, cứu nạn thị trấn Phong ðiền 
- ðiền Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế 

5 
Hạ tầng phát triển quỹ ñất 
khu dân cư dọc ñường tránh 
chợ An Lỗ, xã Phong An 

Xã Phong 
An; 

Xã Phong 
Hiền 

2,50 

- Nghị quyết 08/NQ-HðND ngày 20/01/2022 
của Hội ñồng nhân dân huyện Phong ðiền về 
chủ trương ñầu tư xây dựng dự án Hạ tầng 
phát triển quỹ ñất khu dân cư dọc ñường tránh 
chợ An Lỗ, xã Phong An; 
- Quyết ñịnh số 10117/Qð-UBND ngày 
28/12/2021 của UBND huyện về việc giao kế 
hoạch ñầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 
2022; 
- Văn bản số 982/SXD-QHKT ngày 
28/3/2022 của Sở Xây dựng về việc tham gia 
ý kiến thỏa thuận phương án Tổng mặt bằng 
công trình HTKT khu dân cư dọc ñường tránh 
chợ An Lỗ, xã Phong An, huyện Phong ðiền  
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STT Tên công trình, dự án ðịa ñiểm 

Diện 
tích 

khoảng 
(ha) 

Căn cứ pháp lý 

6 
Hạ tầng phát triển quỹ ñất 
thôn 6, xã ðiền Hòa 

Xã ðiền 
Hòa 

3,00 

- Nghị quyết số 04/NQ-HðND ngày 20 tháng 
01 năm 2022 của Hội ñồng nhân dân huyện 
Phong ðiền về chủ trương ñầu tư xây dựng 
dự án Hạ tầng phát triển quỹ ñất thôn 6, xã 
ðiền Hòa; 
- Quyết ñịnh số 10117/Qð-UBND ngày 28 
tháng 12 năm 2021 của UBND huyện về việc 
giao kế hoạch ñầu tư vốn ngân sách nhà nước 
năm 2022; 
- Văn bản số 1314/SXD-QHKT ngày 
18/4/2022 của Sở Xây dựng về việc tham gia 
ý kiến thỏa thuận phương án: Hạ tầng phát 
triển quỹ ñất thôn 6, xã ðiền Hòa  

7 
Chỉnh trang khu trung tâm 
ðiền Hải 

Xã ðiền 
Hải 

0,50 

- Quyết ñịnh số 2630/Qð-UBND ngày 
02/4/2022 của UBND huyện Phong ðiền về 
việc phê duyệt chủ trương ñầu tư xây dựng dự 
án Chỉnh trang khu trung tâm ðiền Hải;  
- Quyết ñịnh số 1990/Qð-UBND ngày 
23/5/2022 của UBND huyện Phong ðiền về 
bố trí vốn xây dựng cơ bản năm 2022. 

8 
Chỉnh trang khu trung tâm 
Phong Hòa 

Xã Phong 
Hòa 

0,40 

- Quyết ñịnh số 2633/Qð-UBND ngày 
04/4/2022 của UBND huyện Phong ðiền về 
việc phê duyệt chủ trương ñầu tư xây dựng dự 
án Chỉnh trang khu trung tâm Phong Hòa; 
- Quyết ñịnh số 1990/Qð-UBND ngày 
23/5/2022 của UBND huyện  Phong ðiền về 
bố trí vốn xây dựng cơ bản năm 2022 

9 
Hạ tầng phát triển quỹ ñất 
khu trung tâm xã Phong Thu 

Xã Phong 
Thu 

3,20 

- Quyết ñịnh số 2279/Qð-UBND ngày 
22/02/2022 của UBND huyện Phong ðiền về 
việc phê duyệt chủ trương ñầu tư xây dựng 
công trình Hạ tầng phát triển quỹ ñất khu 
trung tâm xã Phong Thu; 
- Thông báo số 07/TB-TCKH ngày 15/3/2022 
của Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Phong 
ðiền về việc thông báo vốn ñầu tư và sự 
nghiệp có tính chất ñầu tư năm 2022; 
- Văn bản số 1029/SXD-QHKT ngày 
30/3/2022 của Sở Xây dựng thống nhất 
phương án tổng mặt bằng. 

10 

ðường nối Tỉnh lộ 6 ñến 
Quốc lộ 1A tổ dân phố Trạch 
Tả, thị trấn Phong ðiền, 
huyện Phong ðiền 

Thị trấn 
Phong 
ðiền 

0,42 

- Quyết ñịnh số 30/Qð-UBND ngày 
22/2/2022 của UBND thị trấn Phong ðiền về 
việc phê duyệt chủ trương ñầu tư xây dựng 
công trình ðường nối Tỉnh lộ 6 ñến Quốc lộ 
1A tổ dân phố Trạch Tả, thị trấn Phong ðiền; 
- Quyết ñịnh số 102/Qð-UBND ngày 
17/5/2022 của UBND thị trấn Phong ðiền 
phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật và kế 
hoạch lựa chọn nhà thầu ñầu tư xây dựng 
công trình ðường nối Tỉnh lộ 6 ñến Quốc lộ 1A 
tổ dân phố Trạch Tả, thị trấn Phong ðiền; 
- Quyết ñịnh số 7979/Qð-UBND ngày 
17/12/2021 của UBND huyện Phong ðiền về 
việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 
2022 
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STT Tên công trình, dự án ðịa ñiểm 

Diện 
tích 

khoảng 
(ha) 

Căn cứ pháp lý 

11 

Công trình chỉnh trang 
tuyến ñường từ thôn Gia 
Viên ñến thôn Sơn Tùng, xã 
Phong Hiền, huyện Phong 
ðiền 

Xã Phong 
Hiền 

0,53 

- Quyết ñịnh số 104/Qð-UBND ngày 
18/5/2022 của UBND xã Phong Hiền phê 
duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật và kế hoạch 
lựa chọn nhà thầu ñầu tư xây dựng công 
trình Chỉnh trang tuyến ñường từ thôn Gia 
Viên ñến thôn Sơn Tùng, xã Phong Hiền. 
- Quyết ñịnh số 113/Qð-UBND ngày 
07/6/2022 của UBND xã Phong Hiền về 
việc bổ sung phân bổ nguồn vốn xây dựng 
cơ bản năm 2022 từ nguồn chuyển nguồn 
tiền sử dụng ñất năm 2021 (ñợt 1) ñể ñầu tư 
xây dựng công trình: Chỉnh trang tuyến 
ñường từ thôn Gia Viên ñến thôn Sơn 
Tùng, xã Phong Hiền 

12 
Hạ tầng Khu dân cư ðông Lái, 
xã Phong Thu (giai ñoạn 1) 

Xã Phong 
Thu 

0,70 

- Quyết ñịnh số 122/Qð-UBND ngày 
16/5/2022 của UBND xã Phong Thu về việc 
phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật và Kế 
hoạch lựa chọn nhà thầu ñầu tư xây dựng 
công trình Hạ tầng khu dân cư ðông Lái, xã 
Phong Thu, huyện Phong ðiền (giai ñoạn 1). 
 - Thông báo số 141/TB-UBND ngày 
25/5/2022 của UBND xã Phong Thu về việc 
thông báo bố trí vốn ñầu tư xây dựng cơ bản 
năm 2022; 
- Văn bản số 5132/SXD-QHKT ngày 
31/12/2021 của Sở Xây dựng thống nhất 
phương án tổng mặt bằng. 

13 
Hạ tầng khu dân cư ñấu giá 
thôn Cổ By 3 

Xã Phong 
Sơn 

0,65 

- Quyết ñịnh số 220/Qð-UBND ngày 
08/11/2021 của UBND xã Phong Sơn về việc 
phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật và Kế 
hoạch lựa chọn nhà thầu ñầu tư xây dựng 
công trình Hạ tầng khu dân cư ñấu giá thôn 
Cổ By 3, xã Phong Sơn, huyện Phong ðiền; 
-Thông báo số: 02/TB-UBND ngày 
21/01/2022 về việc thông báo bố trí vốn có 
tính chất ñầu tư năm 2022 của UBND xã 
Phong Sơn. 

IV HUYỆN PHÚ LỘC       

1 
Kè chống sạt lở bờ sông 
Truồi ñoạn qua xã Lộc An và 
xã Lộc ðiền, huyện Phú Lộc 

Xã Lộc 
An, xã 

Lộc ðiền 
2,37 

- Quyết ñịnh số 925/Qð-UBND ngày 
27/4/2021 của UBND tỉnh về việc phê duyệt 
chủ trương ñầu tư dự án Kè chống sạt lở bờ 
sông Truồi ñoạn qua xã Lộc An và xã Lộc 
ðiền, huyện Phú Lộc; 
- Quyết ñịnh số 890/Qð-UBND ngày 
09/4/2022 của UBND tỉnh về việc phê duyệt 
báo cáo kinh tế kỹ thuật ñầu tư xây dựng công 
trình Kè chống sạt lở bờ sông Truồi ñoạn qua 
xã Lộc An và xã Lộc ðiền, huyện Phú Lộc; 
- 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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Diện 
tích 

khoảng 
(ha) 

Căn cứ pháp lý 

2 

Xây trạm biến áp 220kV 
Chân Mây và ñường ñấu 
nối, huyện Phú Lộc, tỉnh 
Thừa Thiên Huế 

Xã Lộc 
Tiến 

5,91 

 - Quyết ñịnh số 1345/Qð-EVNNPT ngày 
14/10/2021 của Tổng Công ty Truyền tải 
ñiện Quốc gia về việc phê duyệt Dự án trạm 
biến áp 220kV Chân Mây và ñường ñấu 
nối, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế. 
- Công văn số 7797/UBND-CT ngày 
22/10/2019 của UBND tỉnh về việc thỏa 
thuận vị trí TBA 220kV và hướng tuyến 
ñường ñây ñấu nối trong khu kinh tế Chân 
Mây - Lăng Cô 

3 
Mở rộng ñường ðoàn 
Trọng Truyến, thị trấn Phú 
Lộc, huyện Phú Lộc 

Thị trấn 
Phú Lộc 

2,10 

- Quyết ñịnh số 237/Qð-UBND ngày 
27/01/2022 của UBND huyện Phú Lộc Về 
việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật và 
kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Mở 
rộng ñường ðoàn Trong Truyến, thị trấn 
Phú Lộc, huyện Phú Lộc; 
- Quyết ñịnh số 858/Qð-UBND ngày 
29/3/2022 của UBND huyện Phú Lộc về 
việc bổ sung kế hoạch vốn sự nghiệp năm 
2022 ñể thực hiện các dự án Mở rộng 
ñường ðoàn Trọng Truyến và Hệ thống 
ñiện chiếu sáng ñường ðoàn Trọng Truyến 

4 
Khu dân cư Hạ Kên mở 
rộng, xã Lộc Bổn, huyện 
Phú Lộc 

Xã Lộc 
Bổn 

2,40 

- Quyết ñịnh số 3833/Qð-UBND ngày 
31/10/2018 của UBND huyện Phú Lộc về 
việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật 
công trình Khu dân cư Hạ Kên mở rộng, xã 
Lộc Bổn, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên 
Huế; 
- Quyết ñịnh số 1605/Qð-UBND ngày 
30/5/2022 của UBND huyện Phú Lộc về 
việc bổ sung kế hoạch vốn ñầu tư năm 2022 
ñể thực hiện các công trình  

5 
Nâng cấp Nghĩa trang liệt sĩ 
huyện Phú Lộc 

Thị trấn 
Phú Lộc 

6,00 

- Quyết ñịnh số 616/Qð-UBND ngày 
09/6/2022 của UBND tỉnh về việc phân bổ 
nguồn kinh phí hỗ trợ của trung ương cho 
công tác mộ, nghĩa trang liệt sĩ năm 2022; 
- Quyết ñịnh số 3263/Qð-UBND ngày 
28/10/2019 của UBND huyện Phú Lộc về 
việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật 
công trình Nâng cấp Nghĩa trang liệt sĩ 
huyện Phú Lộc. 

V HUYỆN PHÚ VANG       

1 
ðường giao thông từ Tỉnh 
lộ 10A ñi An Hạ-ðịnh Cư 

Xã Phú 
Mỹ 

0,50 

- Quyết ñịnh số 3654/Qð-UBND ngày 
30/10/2019 của UBND huyện Phú Vang về 
việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật xây 
dựng công trình: ðường giao thông từ Tỉnh 
lộ 10A ñi An Hạ-ðịnh Cư; 
- Quyết ñịnh số 4177/Qð-UBND ngày 
17/12/2019 về việc giao kế hoạch vốn ñầu 
tư xây dựng cơ bản và nhiệm vụ chủ ñầu tư 
năm 2020 
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Diện 
tích 

khoảng 
(ha) 

Căn cứ pháp lý 

2 

ðiểm quan trắc tài nguyên 
nước dưới ñất tại huyện Phú 
Vang (Xã Phú Xuân 0,01 ha; 
xã Vinh Xuân 0,02ha) 

Xã Phú 
Xuân; xã 

Vinh 
Xuân 

0,03 

Quyết ñịnh số 2789/Qð-BTNMT ngày 
30/10/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi 
trường về việc phê duyệt dự án ñầu tư: Xây 
dựng mới 70 ñiểm quan trắc tài nguyên 
nước dưới ñất. 

3 

Dự án Cải thiện môi trường 
nước thành phố Huế (Kè tại 
Khu C khu ñô thị An Vân 
Dương) 

Xã Phú 
Mỹ 

0,56 

- Quyết ñịnh số 1012/Qð-UBND ngày 
26/4/2022 của UBND tỉnh về việc phê 
duyệt ñiều chỉnh dự án và kế hoạch lựa 
chọn nhà thầu dự án Cải thiện môi trường 
nước Thành phố Huế; 

- Thông báo số 4932/TB-SKHðT ngày 
27/12/2021 của Sở KHðT tỉnh về việc giao 
kế hoạch ñầu tư vốn ngân sách nhà nước 
năm 2022 

4 
Mở rộng trụ sở HðND và 
UBND xã Phú Xuân 

Xã Phú 
Xuân 

0,20 

- Quyết ñịnh số 4135/Qð-UBND ngày 
24/12/2021 của UBND huyện Phú Vang về 
việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật ñầu 
tư xây dựng công trình: Trụ sở HðND và 
UBND xã Phú Xuân; 

- Quyết ñịnh số 780/Qð-UBND ngày 
20/6/2022 của UBND xã Phú Xuân về việc 
phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật ñầu tư 
xây dựng công trình: Giải phóng mặt bằng 
mở rộng Trụ sở HðND và UBND xã Phú 
Xuân;  
- Quyết ñịnh số 4194/Qð-UBND ngày 
29/12/2021 của UBND huyện Phú Vang 
giao kế hoạch ñầu tư công vốn ngân sách 
nhà nước năm 2022 huyện Phú Vang. 

5 
Xử lý sạt lở bờ biển ñoạn 
qua xã Phú Thuận, Phú Hải, 
huyện Phú Vang 

Xã Phú 
Thuận 

4,02 

- Nghị quyết số 39/NQ-HðND ngày 
03/6/2022 của HðND tỉnh về chủ trương 
ñầu tư dự án Xử lý sạt lở bờ biển ñoạn qua 
xã Phú Thuận, Phú Hải, huyện Phú Vang; 

- Công văn số 3530/UBND-NN ngày 
13/4/2022 của UBND tỉnh về việc khẩn 
trương triển khai công tác chuẩn bị ñầu tư 
dự án Xử lý sạt lỡ bờ biển ñoạn qua xã Phú 
Thuận, Phú Hải, huyện Phú Vang thuộc 
Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế 
xã hội; 

Công văn số 5873/UBND-XDCB ngày 
09/6/2022 của UBND tỉnh về việc khẩn 
trương triển khai công tác lập dự án ñầu tư 
thuộc chương trình phục hồi và phát triển 
kinh tế xã hội 
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STT Tên công trình, dự án ðịa ñiểm 

Diện 
tích 

khoảng 
(ha) 

Căn cứ pháp lý 

VI HUYỆN NAM ðÔNG       

1 
Khu tái ñịnh cư tổ dân phố 
1 (phần bổ sung) 

Thị trấn 
Khe Tre 

0,20 

- Công văn số 445/UBND-GT ngày 
17/01/2020 của UBND tỉnh về việc triển 
khai các nhiệm vụ giải phóng mặt bằng xây 
dựng khu tái ñịnh cư phục vụ di dời các hộ 
dân bị ảnh hưởng bởi dự án ñường Hồ Chí 
Minh ñoạn La Sơn - Túy Loan huyện Nam 
ðông; 
 - Công văn số 4776/UBND-GT ngày 
12/5/2022 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế 
về việc thống nhất chủ trương về nguồn 
vốn, phương án ñầu tư, ñền bù, GPMB các 
hạng mục còn tồn tại của dự án ñường cao 
tốc La Sơn - Túy Loan. 
- Văn bản số 891/BðHCM-KTTð ngày 
21/4/2022 của Ban QLDA ðường Hồ Chí 
Minh về việc di dời các hộ dân bị ảnh 
hưởng 2 tuyến ñường Hồ Chí Minh và 
TL14B huyện Nam ðông, thuộc Dự án 
ñường Hồ Chí Minh ñoạn La Sơn - Túy 
Loan 

2 

Hạ tầng các ñiểm du lịch 
cộng ñồng huyện Nam ðông 
(Hạng mục: Mở rộng ñường 
và bãi ñỗ xe) 

Xã 
Thượng 

Lộ 
0,40 

- Quyết ñịnh số 461/Qð-UBND ngày 
11/5/2022 của Ủy ban nhân dân huyện Nam 
ðông về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ 
thuật ñầu tư xây dựng công trình Hạ tầng 
các ñiểm du lịch cộng ñồng huyện Nam 
ðông 
- Nghị quyết số 41/NQ-HðND ngày 
21/12/2021 của HðND huyện Nam ðông 
về việc giao kế hoạch vốn ñầu tư công năm 
2022 (mục II.7) 

3 
Hạ tầng kỹ thuật cụm công 
nghiệp Hương Phú (Hạng 
mục: ðường nội bộ) 

Xã 
Hương 

Phú 
1,90 

- Nghị quyết số 32/NQ-HðND ngày 
06/10/2020 của HðND huyện Nam ðông  
về việc phê duyệt chủ trương ñầu tư dự án 
Hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Hương 
Phú; 
- Nghị quyết số 41/NQ-HðND ngày 
21/12/2021 của HðND huyện Nam ðông 
về việc giao kế hoạch vốn ñầu tư công năm 
2022 (mục II.5) 

4 

Hoàn thiện các hạng mục 
Trường học ñạt chuẩn quốc 
gia trên ñịa bàn huyện 
(Trường Mầm non Hương 
Phú cơ sở 2) 

Xã 
Hương 

Phú 
0,26 

- Quyết ñịnh số 441/Qð-UBND ngày 
09/5/2022 của UBND huyện Nam ðông về 
việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật ñầu 
tư xây dựng công trình Hoàn thiện các hạng 
mục Trường học ñạt chuẩn quốc gia trên 
ñịa bàn huyện; 
- Quyết ñịnh số 462/Qð-UBND ngày 
12/5/2022 của UBND huyện Nam ðông về 
việc giao kế hoạch vốn ñầu tư công năm 
2022 (ñợt 2) 
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STT Tên công trình, dự án ðịa ñiểm 

Diện 
tích 

khoảng 
(ha) 

Căn cứ pháp lý 

5 

Khai thác lộ thiên ñá Gabro 
làm ốp lát khu vực 3, xã 
Hương Hữu, huyện Nam 
ðông 

Xã 
Hương 

Hữu 
42,02 

- Giấy phép khai thác khoáng sản số 
128/GP-BTNMT ngày 26/6/2022 của Bộ 
Tài nguyên và Môi trường; 
- Quyết ñịnh số 350/Qð-UBND ngày 
28/01/2022 của UBND tỉnh Quyết ñịnh 
chấp  thuận chủ trương ñầu tư ñồng thời 
chấp thuận nhà ñầu tư 

VII Công trình dự án liên huyện       

7.1 
ðiều chỉnh diện tích thực hiện trên 02 ñịa bàn tại STT 2 Mục X Phụ lục I kèm theo Nghị quyết 
số 130/NQ-HðND ngày 10/12/2021 của HðND tỉnh 

  

Khu ñô thị phía ðông 
ñường Thủy Dương - Thuận 
An (Tổng dự án 23,53ha; 
trong ñó: Xã Thủy Thanh - 
thị xã Hương Thuỷ 9,20ha; 
Phường An ðông -  thành 
phố Huế 14,33ha) 
ðiều chỉnh diện tích trên 02 
ñịa bàn như sau: (Tổng dự 
án 23,53ha; trong ñó: Xã 
Thủy Thanh - thị xã Hương 
Thuỷ 10,21ha; Phường An 
ðông -  thành phố Huế 
13,32ha) 

Phường 
An ðông 
- thành 

phố Huế 
và  Xã 
Thủy 

Thanh - 
thị xã 

Hương 
Thủy 

23,53 

 
Quyết ñịnh số 2742/Qð-UBND ngày 
29/10/2020 của UBND tỉnh về việc phê 
duyệt kết quả lựa chọn nhà ñầu tư thực hiện 
dự án ñầu tư có sử dụng ñất Khu ñô thị phía 
ðông ñường Thủy Dương - Thuận An. 

7.2 
Bổ sung phần diện tích do ñiều chỉnh quy mô thực hiện dự án (do ñiều chỉnh lộ giới từ 36m lên 
60m của ðường Tố Hữu nối dài ñi sân bay Phú Bài) 

  

ðất giao thông của dự án 
Khu ñô thị phía ðông 
ñường Thủy Dương - Thuận 
An (Trong ñó: Phường An 
ðông - thành phố Huế 
0,53ha và  Xã Thủy Thanh - 
thị xã Hương Thủy 0,21ha) 

Phường 
An ðông 
- thành 

phố Huế 
và  Xã 
Thủy 

Thanh - 
thị xã 

Hương 
Thủy 

0,74 

- Quyết ñịnh số 2742/Qð-UBND ngày 
29/10/2020 của UBND tỉnh về việc phê 
duyệt kết quả lựa chọn nhà ñầu tư thực hiện 
dự án ñầu tư có sử dụng ñất Khu ñô thị phía 
ðông ñường Thủy Dương - Thuận An; 
- Quyết ñịnh số 2463/Qð-UBND ngày 
01/10/2021 của UBND tỉnh ñã phê duyệt ñồ 
án quy hoạch chi tiết Khu ñô thị phía ðông 
ñường Thủy Dương - Thuận An, thuộc khu 
E - Khu ðô thị mới An Vân Dương; 
- Công văn số 3696/UBND-QHXD ngày 
15/4/2022 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế 
về việc ñiều chỉnh quy mô thực hiện dự án 
Khu ñô thị phía ðông ñường Thủy Dương - 
Thuận An, thuộc khu E - ðô thị mới An 
Vân Dương; 
- Hợp ñồng số 03/2020/HðDA ngày 
28/12/2020 và Phụ lục Hợp ñồng số 01 
ngày 15/6/2022 giữa Sở Xây Dựng và Liên 
danh Công ty CP tập ñoàn IUC và Công ty 
CP tập ñoàn Nam Mê Kông về việc thực 
hiện ñầu tư dự án có sử dụng ñất Khu ñô thị 
phía ðông ñường Thủy Dương – Thuận An, 
thuộc khu E – ðô thị mới An Vân Dương 
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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 72/NQ-HðND ngày 14 tháng 7 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 THỊ XÃ HƯƠNG TRÀ           

1 
Hạ tầng khu dân cư La 

Chữ Thượng 

Phường 

Hương 

Chữ 

1,13 0,99 0,00 

- Quyết ñịnh số 101/Qð-UBND 

ngày 09/02/2022 của UBND thị xã 

Hương Trà về việc phê duyệt báo 

cáo kinh tế kỹ thuật dự án Hạ tầng 

khu dân cư La Chữ Thượng, 

phường Hương Chữ; 

- 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) 

II HUYỆN PHONG ðIỀN   
   

  

1 

Khu tái ñịnh cư thị trấn 

Phong ðiền phục vụ tái 

ñịnh cư Dự án ñường 

cứu hộ, cứu nạn thị 

trấn Phong ðiền - ðiền 

Lộc, huyện Phong 

ðiền 

Thị trấn 

Phong 

ðiền 

0,72 0,28 0,00 

- Quyết ñịnh số 1119/Qð-UBND 

ngày 10/5/2022 của UBND tỉnh về 

việc phê duyệt ñiều chỉnh chủ 

trương ñầu tư dự án ðường cứu 

hộ, cứu nạn thị trấn Phong ðiền - 

ðiền Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế 

2 

Khu tái ñịnh cư xã 

ðiền Lộc phục vụ tái 

ñịnh cư Dự án ñường 

cứu hộ, cứu nạn thị 

trấn Phong ðiền - ðiền 

Lộc, huyện Phong 

ðiền 

Xã ðiền 

Lộc 
0,45 0,23 0,00 

- Quyết ñịnh số 1119/Qð-UBND 

ngày 10/5/2022 của UBND tỉnh về 

việc phê duyệt ñiều chỉnh chủ 

trương ñầu tư dự án ðường cứu 

hộ, cứu nạn thị trấn Phong ðiền - 

ðiền Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế 
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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 

Hạ tầng phát triển quỹ 
ñất khu dân cư dọc 
ñường tránh chợ An Lỗ, 
xã Phong An 

Xã 
Phong 

An; 
Xã 

Phong 
Hiền 

2,50 2,10 0,00 

- Nghị quyết 08/NQ-HðND ngày 
20 tháng 01 năm 2022 của Hội 
ñồng nhân dân huyện Phong ðiền 
về chủ trương ñầu tư xây dựng dự 
án Hạ tầng phát triển quỹ ñất khu 
dân cư dọc ñường tránh chợ An 
Lỗ, xã Phong An; 
- Quyết ñịnh số 10117/Qð-UBND 
ngày 28 tháng 12 năm 2021 của 
UBND huyện về việc giao kế 
hoạch ñầu tư vốn ngân sách nhà 
nước năm 2022; 
- Văn bản số 982/SXD-QHKT 
ngày 28/3/2022 của Sở Xây dựng 
về việc tham gia ý kiến thỏa thuận 
phương án Tổng mặt bằng công 
trình HTKT khu dân cư dọc ñường 
tránh chợ An Lỗ, xã Phong An, 
huyện Phong ðiền  

4 
Hạ tầng phát triển quỹ 
ñất thôn 6, xã ðiền 
Hòa 

Xã ðiền 
Hòa 

3,00 2,60 0,00 

- Nghị quyết số 04/NQ-HðND 
ngày 20 tháng 01 năm 2022 của 
Hội ñồng nhân dân huyện Phong 
ðiền về chủ trương ñầu tư xây 
dựng dự án Hạ tầng phát triển quỹ 
ñất thôn 6, xã ðiền Hòa;  
- Quyết ñịnh số 10117/Qð-UBND 
ngày 28 tháng 12 năm 2021 của 
UBND huyện về việc giao kế 
hoạch ñầu tư vốn ngân sách nhà 
nước năm 2022;  
- Văn bản số 1314/SXD-QHKT 
ngày 18/4/2022 của Sở Xây dựng 
về việc tham gia ý kiến thỏa thuận 
phương án: Hạ tầng phát triển quỹ 
ñất thôn 6, xã ðiền Hòa  

5 
Chỉnh trang khu trung 
tâm ðiền Hải 

Xã ðiền 
Hải 

0,50 0,10 0,00 

- Quyết ñịnh số 2630/Qð-UBND 
ngày 02/4/2022 của UBND huyện 
Phong ðiền về việc phê duyệt chủ 
trương ñầu tư xây dựng dự án 
Chỉnh trang khu trung tâm ðiền 
Hải; 
- Quyết ñịnh số 1990/Qð-UBND 
ngày 23/5/2022 của UBND huyện 
Phong ðiền về bố trí vốn xây 
dựng cơ bản 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 

6 

ðường nối Tỉnh lộ 6 
ñến Quốc lộ 1A tổ 
dân phố Trạch Tả, thị 
trấn Phong ðiền, 
huyện Phong ðiền 

Thị trấn 
Phong 
ðiền 

0,42 0,24 0,00 

- Quyết ñịnh số 30/Qð-UBND 
ngày 22/2/2022 của UBND thị 
trấn Phong ðiền về việc phê 
duyệt chủ trương ñầu tư xây 
dựng công trình ðường nối Tỉnh 
lộ 6 ñến Quốc lộ 1A tổ dân phố 
Trạch Tả, thị trấn Phong ðiền; 

- Quyết ñịnh số 102/Qð-UBND 
ngày 17/5/2022 của UBND thị 
trấn Phong ðiền phê duyệt báo 
cáo kinh tế kỹ thuật và kế hoạch 
lựa chọn nhà thầu ñầu tư xây 
dựng công trình ðường nối Tỉnh 
lộ 6 ñến Quốc lộ 1A tổ dân phố 
Trạch Tả, thị trấn Phong ðiền; 

- Quyết ñịnh số 7979/Qð-UBND 
ngày 17/12/2021 của UBND 
huyện Phong ðiền về việc giao dự 
toán ngân sách nhà nước năm 
2022 

7 

Công trình chỉnh 
trang tuyến ñường từ 
thôn Gia Viên ñến 
thôn Sơn Tùng, xã 
Phong Hiền, huyện 
Phong ðiền 

Xã 
Phong 
Hiền 

0,53 0,12 0,00 

- Quyết ñịnh số 104/Qð-UBND 
ngày 18/5/2022 của UBND xã 
Phong Hiền phê duyệt báo cáo 
kinh tế kỹ thuật và kế hoạch lựa 
chọn nhà thầu ñầu tư xây dựng 
công trình Chỉnh trang tuyến 
ñường từ thôn Gia Viên ñến thôn 
Sơn Tùng, xã Phong Hiền. 

- Quyết ñịnh số 113/Qð-UBND 
ngày 07/6/2022 của UBND xã 
Phong Hiền về việc bổ sung 
phân bổ nguồn vốn xây dựng cơ 
bản năm 2022 từ nguồn chuyển 
nguồn tiền sử dụng ñất năm 2021 
(ñợt 1) ñể ñầu tư xây dựng công 
trình: Chỉnh trang tuyến ñường 
từ thôn Gia Viên ñến thôn Sơn 
Tùng, xã Phong Hiền 
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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 PHÚ VANG   
   

  

1 

Hạ tầng kỹ thuật khu 

dân cư thôn Văn Giang 

(ðông B), xã Phú Lương 

(gñ2) 

Xã Phú 

Lương 
2,10 2,10 0,00 

Quyết ñịnh số 3931/Qð-UBND 

ngày 07/12/2021 của UBND 

huyện Phú Vang về việc phê duyệt 

báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng 

công trình: Hạ tầng kỹ thuật khu 

dân cư thôn Văn Giang (ðông B), 

xã Phú Lương (gñ2); 

- Quyết ñịnh số 4194/Qð-UBND 

ngày 29/12/2021 của UBND 

huyện Phú Vang về việc giao kế 

hoạch ñầu tư công vốn NSNN 

năm 2022 huyện Phú Vang; 

- Văn bản số 1997/SXD-QHKT 

ngày 08/6/2020 của Sở Xây dựng 

thống nhất về thỏa thuận phương 

án tổng thể mặt bằng. 

2 

Xử lý sạt lở bờ biển 

ñoạn qua xã Phú 

Thuận, Phú Hải, huyện 

Phú Vang 

Huyện 

Phú 

Vang 

4,02 0,00 0,50 

- Nghị quyết số 39/NQ-HðND 

ngày 03/6/2022 của HðND tỉnh về 

chủ trương ñầu tư dự án Xử lý sạt 

lở bờ biển ñoạn qua xã Phú Thuận, 

Phú Hải, huyện Phú Vang; 

- Công văn số 3530/UBND-NN 

ngày 13/4/2022 của UBND tỉnh về 

việc khẩn trương triển khai công 

tác chuẩn bị ñầu tư dự án Xử lý sạt 

lỡ bờ biển ñoạn qua xã Phú Thuận, 

Phú Hải, huyện Phú Vang thuộc 

Chương trình phục hồi và phát 

triển kinh tế xã hội; 

Công văn số 5873/UBND-XDCB 

ngày 09/6/2022 của UBND tỉnh về 

việc khẩn trương triển khai công 

tác lập dự án ñầu tư thuộc chương 

trình phục hồi và phát triển kinh tế 

xã hội 
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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 

IV HUYỆN PHÚ LỘC   
   

  

1 

Mở rộng ñường ðoàn 
Trọng Truyến, thị trấn 
Phú Lộc, huyện Phú 
Lộc 

Thị trấn 
Phú 
Lộc 

2,10 0,39 0,00 

- Quyết ñịnh số 237/Qð-UBND 
ngày 27/01/2022 của UBND 
huyện Phú Lộc về việc phê duyệt 
báo cáo kinh tế kỹ thuật và kế 
hoạch lựa chọn nhà thầu công 
trình Mở rộng ñường ðoàn 
Trong Truyến, thị trấn Phú Lộc, 
huyện Phú Lộc; 
- Quyết ñịnh số 858/Qð-UBND 
ngày 29/3/2022 của UBND 
huyện Phú Lộc về việc bổ sung 
kế hoạch vốn sự nghiệp năm 
2022 ñể thực hiện các dự án Mở 
rộng ñường ðoàn Trọng Truyến 
và Hệ thống ñiện chiếu sáng 
ñường ðoàn Trọng Truyến 

2 

Khai thác khoáng sản 
ñá Gabro làm ốp lát tại 
khu vực thôn Quê Chữ, 
xã Lộc ðiền 

Xã Lộc 
ðiền 

2,55 0,90 0,00 

- Quyết ñịnh số 2273/Qð-UBND 
ngày 04/9/2020 của UBND tỉnh về 
việc bổ sung Giấy phép khai thác 
khoáng sản. 
- Công văn số 5613/UBND-TN 
ngày 02/6/2022 của UBND tỉnh về 
việc giãn tiến ñộ thực hiện dự án 
Khai thác khoáng sản ñá Gabro 
làm ốp lát tại khu vực thôn Quê 
Chữ, huyện Phú Lộc 

3 
Khu dân cư Hạ Kên 
mở rộng, xã Lộc Bổn, 
huyện Phú Lộc 

Xã Lộc 
Bổn 

2,40 2,40 0,00 

- Quyết ñịnh số 3833/Qð-UBND 
ngày 31/10/2018 của UBND 
huyện Phú Lộc về việc phê duyệt 
báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình 
Khu dân cư Hạ Kên mở rộng, xã 
Lộc Bổn, huyện Phú Lộc, tỉnh 
Thừa Thiên Huế; 
- Quyết ñịnh số 1605/Qð-UBND 
ngày 30/5/2022 của UBND huyện 
Phú Lộc về việc bổ sung kế hoạch 
vốn ñầu tư năm 2022 ñể thực hiện 
các công trình (STT2, mục I.1  
Phụ lục kèm theo). 
- Văn bản số 1313/SXD-QHKT 
ngày 18/4/2022 của Sở Xây dựng 
về việc tham gia ý kiến phương án 
tổng mặt bằng công trình Khu dân 
cư Hạ Kên mở rộng, xã Lộc Bổn 
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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 

4 

Khu dân cư xen ghép 

ðội 1 và ðội 2, xã 

Lộc Sơn - Hạng mục: 

ðường giao thông và 

hệ thống thoát nước 

Xã Lộc 

Sơn 
1,20 1,13 0,00 

  - Quyết ñịnh số 1045/Qð-UBND 

ngày 18/04/2019 của UBND 

huyện Phú Lộc về việc phê duyệt 

báo cáo kinh tế kỹ thuật và kế 

hoạch lựa chọn nhà thầu công 

trình Khu dân cư xen ghép ðội 1 

và ðội 2, xã Lộc Sơn - Hạng 

mục: ðường giao thông và hệ 

thống thoát nước. 

 - Quyết ñịnh số 708/Qð-UBND 

ngày 10/3/2021 của UBND 

huyện Phú Lộc về việc phê duyệt 

bản vẽ ñiều chỉnh phân lô khu 

ñất công trình Khu dân cư xen 

ghép ðội 1 và ðội 2, xã Lộc Sơn 

- Hạng mục: ðường giao thông 

và hệ thống thoát nước. 

V HUYỆN A LƯỚI   
   

  

1 

ðường từ ðồn Biên 

phòng Nhâm ra biên 

giới (ñiều chỉnh diện 

tích) 

Xã 

Quảng 

Nhâm 

12,40 0,00 12,30 

- Quyết ñịnh số 1010/Qð-BQP 

ngày 02/4/2022 của Bộ Quốc 

phòng về việc phê duyệt dự án 

ñầu tư xây dựng ðường từ ðồn 

Biên phòng Nhâm ra biên giới; 

- Công văn số 1081/UBND-GT 

ngày 28/01/2022 của UBND tỉnh 

về việc thống nhất các vị trí ñấu 

nối của dự án ñường từ ðồn 

Biên phòng Nhâm ra biên giới 

với ñường hiện có của ñịa 

phường, tỉnh Thừa Thiên Huế 

VI 
Công trình dự án 

liên huyện 
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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 

1 

ðất giao thông của dự 
án Khu ñô thị phía 
ðông ñường Thủy 
Dương - Thuận An 
(Trong ñó: Phường An 
ðông - thành phố Huế 
0,53ha và  Xã Thủy 
Thanh - thị xã Hương 
Thủy 0,21ha) 

Phường 
An 

ðông - 
thành 

phố Huế 
và  Xã 
Thủy 

Thanh - 
thị xã 

Hương 
Thủy 

0,74 0,57 0,00 

- Quyết ñịnh số 2742/Qð-UBND 
ngày 29/10/2020 của UBND tỉnh 
về việc phê duyệt kết quả lựa chọn 
nhà ñầu tư thực hiện dự án ñầu tư 
có sử dụng ñất Khu ñô thị phía 
ðông ñường Thủy Dương - Thuận An; 

- Quyết ñịnh số 2463/Qð-UBND 
ngày 01/10/2021 của UBND tỉnh 
ñã phê duyệt ñồ án quy hoạch chi 
tiết Khu ñô thị phía ðông ñường 
Thủy Dương - Thuận An, thuộc 
khu E - Khu ðô thị mới An Vân 
Dương; 
- Công văn số 3696/UBND-QHXD 
ngày 15/4/2022 của UBND tỉnh 
Thừa Thiên Huế về việc ñiều 
chỉnh quy mô thực hiện dự án Khu 
ñô thị phía ðông ñường Thủy 
Dương - Thuận An, thuộc khu E - 
ðô thị mới An Vân Dương; 
- Hợp ñồng số 03/2020/HðDA 
ngày 28/12/2020 và Phụ lục Hợp 
ñồng số 01 ngày 15/6/2020 giữa 
Sở Xây Dựng và Liên danh Công 
ty CP tập ñoàn IUC và Công ty CP 
tập ñoàn Nam Mê Kông về việc 
thực hiện ñầu tư dự án có sử dụng 
ñất Khu ñô thị phía ðông ñường 
Thủy Dương - Thuận An, thuộc 
khu E - ðô thị mới An Vân Dương 
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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: 73/NQ-HðND Thừa Thiên Huế, ngày 14 tháng 7 năm 2022 
 

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

 thuộc lĩnh vực kế hoạch ñầu tư trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 
 

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

 

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

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

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

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

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

Xét Tờ trình số 6645/TTr-UBND ngày 28 tháng 6 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 thuộc lĩnh vực Kế hoạch ðầu tư 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 kế hoạch và ñầu tư 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. 

Nghị quyết này ñã ñược Hội ñồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế khóa VIII, 
Kỳ họp lần thứ 4 thông qua ngày 14 tháng 7 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 KẾ HOẠCH ðẦU TƯ  
TRÊN ðỊA BÀN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 73/NQ-HðND ngày 14 tháng 7 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 Hoạt ñộng xúc tiến và hỗ trợ ñầu tư 

1 
Nghiên cứu, ñánh giá tiềm năng, 
thị trường, xu hướng và ñối tác 
ñầu tư 

x  

2 
Xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ 
cho hoạt ñộng xúc tiến ñầu tư 

x  

3 
Xây dựng danh mục dự án kêu 
gọi ñầu tư 

x  

4 
Xây dựng các ấn phẩm, tài liệu 
phục vụ cho hoạt ñộng xúc tiến 
ñầu tư 

x  

5 

Các hoạt ñộng tuyên truyền, 
quảng bá, giới thiệu về môi 

trường, chính sách, tiềm năng, cơ 
hội và kết nối ñầu tư 

x  

6 
ðào tạo, tập huấn, tăng cường 
năng lực về xúc tiến ñầu tư 

x  

7 

Hỗ trợ các tổ chức, doanh nghiệp, 
nhà ñầu tư trong việc tìm hiểu về 
pháp luật, chính sách, thủ tục ñầu 
tư; tiềm năng, thị trường, ñối tác 
và cơ hội ñầu tư; triển khai dự án 
sau khi ñược cấp Giấy chứng 

nhận ñầu tư 

x  

8 
Thực hiện các hoạt ñộng hợp tác 
trong nước và quốc tế về xúc tiến 
ñầu tư 

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 Hoạt ñộng Hỗ trợ doanh nghiệp 

1 

Nghiên cứu tình hình hoạt ñộng 
của các doanh nghiệp trên ñịa bàn 
ñể tổ chức các hoạt ñộng hỗ trợ 
doanh nghiệp theo nhu cầu 

x  

2 

Triển khai thực hiện các hoạt 
ñộng hỗ trợ doanh nghiệp, các dự 
án khởi nghiệp, hệ sinh thái khởi 
nghiệp theo các quy ñịnh chính 
sách của Trung ương và ñịa 
phương 

x  

3 
Xây dựng các cẩm nang, tờ rơi, 
tập gấp thông tin hỗ trợ doanh 
nghiệp, khởi nghiệp 

x  

4 

Tổ chức các khóa ñào tạo, hội 

nghị, hội thảo hỗ trợ các doanh 
nghiệp nhằm nâng cao năng lực 
cho ñội ngũ quản lý doanh nghiệp 

x  

 
 



64 CÔNG BÁO/Số 35+36/Ngày 27-7-2022

HỘI ðỒNG NHÂN DÂN 
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

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

 

Số: 74/NQ-HðND 
 

Thừa Thiên Huế, ngày 14 tháng 7 năm 2022 
 

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

thuộc lĩnh vực ñối ngoại trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 
 

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

 

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

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

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

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

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

Xét Tờ trình số 5929/TTr-UBND ngày 11 tháng 6 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 Ngoại 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 ñối ngoại 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. 

Nghị quyết này ñã ñược Hội ñồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế khóa VIII, 
Kỳ họp lần thứ 4 thông qua ngày 14 tháng 7 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 ðỐI NGOẠI TRÊN ðỊA BÀN  
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

(Kèm theo Nghị quyết số 74/NQ-HðND ngày 14 tháng 7 năm 2022  
của Hội ñồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế) 

 

STT Tên dịch vụ sự nghiệp công 

Ngân sách nhà 
nước bảo ñảm 
toàn bộ chi phí 

thực hiện dịch vụ 

Ngân sách nhà nước 
bảo ñảm phần chi 
phí thực hiện dịch 

vụ chưa tính vào giá 
theo lộ trình tính giá 

I NHÓM DỊCH VỤ    

1 

Dịch vụ xử lý và hoàn thiện 
hồ sơ ñề nghị cấp hộ chiếu 
ngoại giao, hộ chiếu công vụ, 
công hàm xin thị thực 

x  

2 
Dịch vụ xử lý và hoàn thiện 
hồ sơ ñề nghị chứng nhận 
lãnh sự/hợp pháp hóa lãnh sự 

 x 

3 

Dịch vụ khảo sát, thu thập, 
tổng hợp thông tin, số liệu về 
việc tuyển dụng và quản lý 
người lao ñộng Việt Nam làm 
việc cho các tổ chức, cá nhân 
nước ngoài trên ñịa bàn tỉnh 
Thừa Thiên Huế 

x  

4 

Dịch vụ biên/phiên dịch trong 
các hoạt ñộng ñối ngoại của 
ðảng, ngoại giao Nhà nước, 
các sự kiện ñối ngoại lớn do 
tỉnh tổ chức có sự tham dự 
của Lãnh ñạo tỉnh 

x  
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HỘI ðỒNG NHÂN DÂN 
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

 
Số: 75/NQ-HðND 

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

 
        Thừa Thiên Huế, ngày 14 tháng 7 năm 2022 

 

 
 

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

thuộc lĩnh vực du lịch trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 
 

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

 

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

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

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

Căn cứ Luật Du lịch ngày 19 tháng 6 năm 2017; 

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 156/Qð-TTg ngày 29 tháng 01 năm 2022 của Thủ tướng 
Chính phủ ban hành Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước 
trong lĩnh vực văn hóa, gia ñình, thể thao và du lịch; 

Xét Tờ trình số 7032/TTr-UBND ngày 07 tháng 7 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 du lịch 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 du lịch 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 lần thứ 4 thông qua ngày 14 tháng 7 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 DU LỊCH TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 75/NQ-HðND ngày 14 tháng 7 năm 2022 

 của Hội ñồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế) 
 

STT Tên dịch vụ sự nghiệp công  

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

Ngân sách nhà 
nước bảo ñảm 
phần chi phí 

thực hiện dịch 
vụ chưa tính 

vào giá theo lộ 
trình tính giá 

I Nhóm dịch vụ thuộc hoạt ñộng du lịch    

1 
Tổ chức khảo sát, thu thập dữ liệu, tài 
liệu, ñiều tra tài nguyên du lịch, thị trường 
du lịch. 

x  

2 
Xúc tiến, quảng bá du lịch ở trong nước 
và ngoài nước.  

x 

3 Phát triển thương hiệu du lịch ñịa phương. 
 

x 

4 
Tổ chức, tham gia các sự kiện du lịch quy mô 
liên vùng, quốc gia. 

 x 

5 
Bảo vệ, tôn tạo, phát triển giá trị tài nguyên 
du lịch.  

 x 

6 
Tổ chức thông tin hỗ trợ khách du lịch và 
phát triển du lịch cộng ñồng. 

 x 

II Nhóm dịch vụ thuộc hoạt ñộng khác    

1 
Sản xuất ấn phẩm thuộc lĩnh vực du lịch 
phục vụ nhiệm vụ chính trị 

x 
 

2 
Nghiên cứu các chương trình, ñề tài dự 
án, ñề án, nhiệm vụ khoa học và công 
nghệ lĩnh vực du lịch 

x 
 

3 
ðào tạo, bồi dưỡng ñội ngũ cán bộ, công 
chức, viên chức, các ñối tượng liên quan 
thuộc lĩnh vực du lịch 

x 
 

4 
Xây dựng, duy trì hoạt ñộng, cung cấp 
thông tin của hệ thống thông tin và truyền 
thông quản lý nhà nước về du lịch 

 x 

5 
ðào tạo, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng 
cho nhân lực hoạt ñộng trong lĩnh vực du lịch 

 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: 76/NQ-HðND 

 
        Thừa Thiên Huế, ngày 14 tháng 7 năm 2022 

 
NGHỊ QUYẾT 

Về Chương trình giám sát của Hội ñồng nhân dân tỉnh năm 2023 
 

 
HỘI ðỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ  

KHÓA VIII, KỲ HỌP LẦN THỨ 4 
 

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

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

Căn cứ Luật Hoạt ñộng giám sát của Quốc hội và Hội ñồng nhân dân ngày 20 
tháng 11 năm 2015; 

Xét Tờ trình số 68/TTr-HðND ngày 24 tháng 6 năm 2022 của Thường trực 
Hội ñồng nhân dân tỉnh về Chương trình giám sát của Hội ñồng nhân dân tỉnh 
năm 2023 và ý kiến thảo luận của ñại biểu Hội ñồng nhân dân tại kỳ họp. 
 

QUYẾT NGHỊ: 
 

ðiều 1. Thống nhất nội dung Chương trình giám sát của Hội ñồng 
nhân dân tỉnh năm 2023 như sau:  

1. Giám sát tại các kỳ họp:  

a. Hội ñồng nhân dân tỉnh xem xét các báo cáo công tác theo quy ñịnh tại 
ðiều 59, Luật hoạt ñộng giám sát của Quốc hội và Hội ñồng nhân dân năm 2015 
của các cơ quan liên quan trình tại các kỳ họp thường lệ và kỳ họp chuyên ñề 
năm 2023. 

b. Tiến hành các hoạt ñộng chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thường lệ. 

c. Giám sát quyết ñịnh của Ủy ban nhân dân tỉnh, nghị quyết của Hội ñồng 
nhân dân cấp dưới trực tiếp khi có dấu hiệu trái với các qui ñịnh của pháp luật. 

d. Giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân. 

ñ. Lấy phiếu tín nhiệm ñối với người giữ chức vụ do Hội ñồng nhân dân tỉnh 
bầu (tại kỳ họp thường lệ cuối năm 2023). 

2. Giám sát chuyên ñề: 

a. Tình hình thực hiện các dự án ñầu tư ngoài ngân sách trên ñịa bàn tỉnh từ 
năm 2017 ñến nay. 
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b. Tình hình, kết quả thực hiện nghị quyết của Hội ñồng nhân dân tỉnh về 
chương trình phát triển nhà ở xã hội, nhà ở ñối với công nhân lao ñộng tại các 
khu công nghiệp giai ñoạn 2016-2021. 

3. Ngoài các nội dung trên, Thường trực Hội ñồng nhân dân và các Ban của 
Hội ñồng nhân dân tỉnh sẽ tiến hành giám sát theo chức năng, nhiệm vụ và 
quyền hạn quy ñịnh của pháp luật. 

ðiều 2. Tổ chức thực hiện 

Giao Thường trực Hội ñồng nhân dân, các Ban của Hội ñồng nhân dân, 
Tổ ñại biểu, ñại biểu Hội ñồng nhân dân và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên 
quan phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tổ 
chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết theo nhiệm vụ và quyền hạn ñã ñược 
pháp luật quy ñịnh. 

Nghị quyết này ñược Hội ñồng nhân dân tỉnh khoá VIII, Kỳ họp lần thứ 4 
thông qua ngày 14 tháng 7 năm 2022./. 

 

 CHỦ TỊCH 
                  

Lê Trường Lưu 
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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: 77/NQ-HðND Thừa Thiên Huế, ngày 14 tháng 7 năm 2022 
 

NGHỊ QUYẾT 
Về thông qua kết quả phối hợp giải quyết những vấn ñề phát sinh  

giữa hai kỳ họp 
  

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

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

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

Xét Tờ trình số 79/TTr-HðND ngày 12 tháng 7 năm 2022 của Thường trực 
Hội ñồng nhân dân tỉnh về kết quả phối hợp giải quyết những vấn ñề phát sinh giữa hai 
kỳ họp và ý kiến thảo luận của ñại biểu Hội ñồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp. 

QUYẾT NGHỊ: 

ðiều 1. Thống nhất thông qua 01 vấn ñề phát sinh giữa hai kỳ họp (Kỳ họp 
chuyên ñề lần thứ 4, Hội ñồng nhân dân khóa VIII và Kỳ họp lần thứ 4, Hội ñồng 
nhân dân khóa VIII) ñã ñược Thường trực Hội ñồng nhân dân tỉnh cho ý kiến ñể 
Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện. 

(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 lần thứ 4 thông qua ngày 14 tháng 7 năm 2022./. 

 
 CHỦ TỊCH 

 

Lê Trường Lưu 
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HỘI ðỒNG NHÂN DÂN 
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

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

  

 
PHỤ LỤC 

Các nội dung giải quyết những vấn ñề phát sinh giữa hai kỳ họp   
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 77/NQ-HðND ngày 14 tháng 7 năm 2022  

của Hội ñồng nhân dân tỉnh) 
 

1. Về việc ứng trước ngân sách tỉnh ñể ñẩy nhanh tiến ñộ thực hiện các dự án 
quan trọng. (Công văn số 78/HðND-KTNS ngày 08 tháng 7 năm 2022) 
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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: 78/NQ-HðND Thừa Thiên Huế, ngày 14 tháng 7 năm 2022 
 

NGHỊ QUYẾT  
Việc thực hiện chính sách, pháp luật trong quản lý, khai thác, sử dụng  

khoáng sản trên ñịa bàn tỉnh giai ñoạn 2016-2021 
 

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

 
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền ñịa phương năm 2015; 
Căn cứ 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 Luật Hoạt ñộng giám sát của Quốc hội và Hội ñồng nhân dân năm 2015; 
Căn cứ Nghị quyết số 79/NQ-HðND, ngày 16 tháng 7 năm 2021 của HðND 

tỉnh về chương trình giám sát của Hội ñồng nhân dân tỉnh năm 2022; 
Căn cứ Nghị quyết số 136/NQ-HðND, ngày 10 tháng 12 năm 2021 của HðND 

tỉnh về thành lập ðoàn giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật trong việc quản 
lý, khai thác, sử dụng khoáng sản trên trên ñịa bàn tỉnh giai ñoạn 2016 - 2021; 

Sau khi xem xét Báo cáo kết quả giám sát số 85/BC-ðGS ngày 13 tháng 7 năm 2022 
của ðoàn giám sát Hội ñồng nhân dân tỉnh việc thực hiện chính sách, pháp luật trong 
quản lý, khai thác, sử dụng khoáng sản trên ñịa bàn tỉnh giai ñoạn 2016-2021 và ý kiến 
thảo luận của các ñại biểu Hội ñồng nhân dân tại kỳ họp. 

QUYẾT NGHỊ: 

ðiều 1. Tán thành và thông qua Báo cáo kết quả giám sát việc thực hiện chính 
sách, pháp luật trong quản lý, khai thác, sử dụng khoáng sản trên ñịa bàn tỉnh giai ñoạn 
2016-2021; ñồng thời nhấn mạnh: 

Trong giai ñoạn 2016-2021, việc thực hiện chính sách, pháp luật trong quản lý, 
khai thác, sử dụng khoáng sản ñã có chuyển biến tích cực, ñạt nhiều kết quả quan 
trọng, góp phần thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh… Công tác 
tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật về khoáng sản ñược quan tâm, góp phần 
nâng cao nhận thức cán bộ, nhân dân, ñặc biệt là các doanh nghiệp hoạt ñộng trong 
lĩnh vực khai thác khoáng sản. Hoạt ñộng khai thác khoáng sản ñược quản lý và thực 
hiện theo quy hoạch phê duyệt; công tác cấp phép, giải quyết thủ tục hành chính có liên 
quan ñược thực hiện ñúng quy trình, tạo ñiều kiện cho tổ chức, cá nhân tham gia ñầu tư 
thăm dò, khai thác khoáng sản. Các tổ chức, cá nhân hoạt ñộng khoáng sản ñã cơ bản 
chấp hành các quy ñịnh của nhà nước, thực hiện thăm dò, khai thác theo Giấy phép 
ñược cấp, thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy ñịnh. Một số tổ chức, cá nhân ñã tích 
cực hỗ trợ, ñóng góp xây dựng các công trình phúc lợi cho ñịa phương. 
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Bên cạnh những kết quả ñạt ñược vẫn còn những hạn chế sau: Một số tổ chức, 
doanh nghiệp thực hiện không ñúng với Giấy phép khai thác khoáng sản ñược cấp, 
tình trạng tổ chức khai thác ngoài phạm vi ñã ñược cấp, khai thác vượt ñộ sâu, khai 
thác vượt công suất ñã ñược cấp phép vẫn còn diễn ra; công tác hoàn thổ sau khi khai 
thác mỏ chưa ñảm bảo theo ñúng Báo cáo ñánh giá tác ñộng môi trường ñã ñược cấp 
có thẩm quyền phê duyệt; hạ tầng giao thông xuống cấp và môi trường ô nhiễm 
nghiêm trọng do hoạt ñộng vận chuyển khoáng sản; công nghệ khai thác, chế biến 
khoáng sản còn lạc hậu, chưa tận dụng tối ña nguồn tài nguyên khoáng sản; công tác 
phối hợp giữa các sở, ngành cấp tỉnh và các ñịa phương chưa ñồng bộ, chặt chẽ. 

ðiều 2. ðể ñẩy mạnh công tác quản lý, khai thác, sử dụng khoáng sản trên ñịa 
bàn tỉnh trong giai ñoạn tới, Hội ñồng nhân dân tỉnh yêu cầu Ủy ban nhân dân tỉnh, 
các sở ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và thành phố Huế tập trung một số 
nội dung sau: 

1. ðối với Ủy ban nhân dân tỉnh  
- Chỉ ñạo các ngành, ñịa phương rà soát, ñiều chỉnh, bổ sung các khu vực có trữ 

lượng khoáng sản vào quy hoạch thăm dò, khai thác khoáng sản, ñặc biệt là khu vực 
quy hoạch thăm dò, khai thác và dự trữ khoáng sản cát trắng cho công nghiệp vật liệu 
xây dựng, huyện Phong ðiền, nhằm kịp thời ñáp ứng các công trình, dự án ñảm bảo 
mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội và ổn ñịnh ñời sống của người dân.   

- Chỉ ñạo các ngành tăng cường phối hợp trong việc quản lý nhà nước về hoạt 
ñộng khoáng sản, nhất là quy chế phối hợp, cung cấp thông tin giữa các ngành tài 
nguyên và môi trường - thuế - công an - các ñịa phương. 

- Chỉ ñạo các ngành trong quá trình thẩm ñịnh, cấp phép các dự án ñầu tư khai 
thác khoáng sản cần có chính sách ưu tiên, khuyến khích các tổ chức, doanh nghiệp 
ñổi mới công nghệ, ñầu tư máy móc thiết bị hiện ñại nhằm khai thác triệt ñể khoáng 
sản, gắn với bảo vệ môi trường. 

- Chỉ ñạo việc ñánh giá tình trạng sụt lún, mất nguồn nước ngầm tại khu vực mỏ 
ñá vôi xã Phong Xuân, huyện Phong ðiền nhằm ñảm bảo ổn ñịnh ñời sống nhân dân và 
ñảm bảo tình hình an ninh trật tự trên ñịa bàn. 

- Ưu tiên bố trí nguồn lực nhằm nâng cấp, cải tạo hệ thống ñường giao thông 
xuống cấp do hoạt ñộng khai thác khoáng sản, nhất là Tỉnh lộ 16 ñoạn qua thị xã Hương 
Trà, ñường Dạ Lê ñoạn qua thị xã Hương Thủy…  

3. ðối với các Sở, ngành  
a) Sở Tài nguyên và Môi trường: 
- Quá trình lập quy hoạch thăm dò, khai thác tài nguyên khoáng sản, cần kết hợp 

quy hoạch các công trình phụ trợ phục vụ hoạt ñộng khai thác khoáng sản (bãi thải, bãi 
tập kết, ñường vận chuyển…). 

- Thường xuyên phối hợp với các ngành, ñịa phương tăng cường công tác kiểm 
tra, giám sát hoạt ñộng khoáng sản, kịp thời phát hiện, xử lý các trường hợp vi phạm, 
nhất là tiến ñộ ñóng cửa mỏ khoáng sản. 
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- Phối hợp với Sở Tài chính tham mưu ñiều chỉnh tăng mức ký quỹ bảo vệ môi 
trường ñối với các dự án khai thác khoáng sản nhằm thực hiện công tác hoàn thổ, 
phục hồi và bảo vệ môi trường sau khai thác. 

- Chủ trì, phối hợp với các ngành, ñịa phương rà soát trữ lượng còn lại của các 
mỏ khoáng sản hết thời gian khai thác ñể tham mưu phương án cấp quyền khai thác 
phục vụ các dự án trọng ñiểm, nhu cầu của các ñịa phương, tránh tình trạng lãng phí 
nguồn tài nguyên. 

- Chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan ñề xuất phương án khai thác khoáng 
sản gắn với phương án phục hồi môi trường, ñánh giá tác ñộng môi trường trong quá 
trình thẩm ñịnh, trình phê duyệt các dự án khai thác khoáng sản. 

- Chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan tham mưu ñiều chỉnh việc khoanh 
ñịnh khu vực không ñấu giá quyền khai thác khoáng sản theo hướng không quy ñịnh 
cụ thể công trình sử dụng ngân sách nhà nước cần cung cấp khoáng sản; chỉ quy ñịnh 
theo lĩnh vực: công trình phát triển hạ tầng giao thông; công trình thủy lợi, thủy ñiện; 
công trình khắc phục thiên tai, ñịch họa; công trình hạ tầng giao thông, công trình 
phúc lợi thuộc chương trình xây dựng nông thôn mới... theo quy ñịnh tại ñiểm ñ 
khoản 1 ðiều 22 của Nghị ñịnh số 158/2016/Nð-CP ngày 29 tháng 11 năm 2016 của 
Chính phủ quy ñịnh chi tiết thi hành một số ñiều của Luật Khoáng sản. 

b) Sở Xây dựng 

- Phối hợp với các ñịa phương rà soát hệ thống các bến, bãi kinh doanh tập kết vật 
liệu xây dựng trên ñịa bàn tỉnh; kiên quyết xử lý những trường hợp vi phạm, ñồng thời 
tạo ñiều kiện bổ sung một số ñiểm tập kết vật liệu phù hợp với thực tiễn. Tham mưu Ủy 
ban nhân dân tỉnh sửa ñổi Quyết ñịnh số 07/2019/Qð-UBND, ngày 03 tháng 01 năm 
2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quy ñịnh về quản lý, sử dụng các bến, bãi tập kết vật 
liệu xây dựng cát, sỏi trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 

- Tham mưu hỗ trợ, phát triển sản xuất vật liệu xây dựng thay thế cát tự nhiên. 
Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sử dụng cát nghiền nhân tạo trong quá trình 
phê duyệt các công trình, dự án sử dụng vốn ñầu tư Nhà nước. 

c) Sở Kế hoạch và ðầu tư  

ðẩy mạnh việc hỗ trợ, hướng dẫn các tổ chức, doanh nghiệp các thủ tục hành 
chính trong quá trình nghiên cứu ñầu tư dự án khai thác khoáng sản và tổ chức giám 
sát, theo dõi việc thực hiện dự án theo ñúng quy ñịnh. 

d) Cục Thuế 

Tăng cường công tác kiểm tra, kê khai khối lượng tài nguyên, khoáng sản; ñồng 
thời truy thu các loại thuế, phí ñối với các tổ chức, cá nhân hoạt ñộng khai thác 
khoáng sản. 

e) Công an tỉnh 

Tăng cường kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về khai thác, vận 
chuyển khoáng sản trên ñịa bàn. 
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3. ðối với Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và thành phố Huế 
a) Tăng cường vai trò quản lý nhà nước ñối với hoạt ñộng khoáng sản trên ñịa 

bàn theo quy ñịnh Luật Khoáng sản. 
b) Tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân hoạt ñộng 

khoáng sản thực hiện ñúng quy ñịnh của pháp luật. 
c) Phối hợp Sở Tài nguyên và Môi trường trong công tác quản lý hoạt ñộng 

khoáng sản trên ñịa bàn, kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm; phối hợp giải quyết 
các thủ tục liên quan ñến thuê ñất, chuyển loại rừng... nhằm tạo ñiều kiện cho các tổ 
chức, cá nhân ñược cấp phép hoạt ñộng khoáng sản trên ñịa bàn. 

d) ðẩy mạnh công tác giám sát hoạt ñộng khoáng sản trên ñịa bàn, nhất là 
phương án khai thác khoáng sản ñược phê duyệt, thời hạn hoạt ñộng khai thác, công 
tác ñảm bảo an toàn, an ninh trật tự, bảo vệ môi trường. 

e) ðịnh kỳ tổng hợp, báo cáo tình hình hoạt ñộng khoáng sản trên ñịa bàn theo 
quy ñịnh tại ñiểm c khoản 2 ðiều 81 Luật khoáng sản năm 2010. 

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 lần thứ 4 thông qua ngày 14 tháng 7 năm 2022./. 

 
 CHỦ TỊCH 

 

Lê Trường Lưu 
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ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 
 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

 
Số: 08/CT-UBND 

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

 
Thừa Thiên Huế, ngày 21 tháng 7 năm 2022 

 
CHỈ THỊ 

Về việc tăng cường công tác thống kê Nhà nước  
trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 

 

Trong thời gian qua, chất lượng thông tin thống kê ñã ñược nâng cao và phục 
vụ kịp thời yêu cầu của Tỉnh ủy, Hội ñồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh và 
các ngành, ñịa phương trong công tác hoạch ñịnh, ñiều hành chính sách, thúc ñẩy 
phát triển kinh tế của tỉnh và giải quyết những vấn ñề ñặt ra trong ñời sống kinh tế - xã hội; 
ñáp ứng nhu cầu cho các ñối tượng dùng tin. 

Tuy nhiên, trước nhu cầu thông tin thống kê ngày càng lớn, công tác thống kê 
nhà nước trên ñịa bàn tỉnh còn những hạn chế, tồn tại như: Nhận thức về vị trí, vai trò 
và tầm quan trọng của công tác thống kê còn thấp; việc bố trí nhân lực làm công tác 
thống kê còn hạn chế về số lượng và chất lượng tại một số ñơn vị; sự phối hợp trong 
việc kết nối, chia sẻ dữ liệu hành chính các sở, ban, ngành, các cơ quan Trung ương 
trên ñịa bàn tỉnh cho cơ quan thống kê chưa ñược thực hiện thường xuyên; một số 
ñơn vị chưa sử dụng thông tin thống kê do cơ quan thống kê công bố trong chỉ ñạo, 
ñiều hành; thời gian xử lý, tổng hợp, báo cáo kết quả một số cuộc ñiều tra còn kéo dài, 
công tác phân tích, dự báo thống kê chưa cao. 

Thực hiện Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 30 tháng 5 năm 2022 của Thủ tướng 
Chính phủ về việc tăng cường công tác thống kê nhà nước; ñồng thời, nhằm khắc phục 
những hạn chế, tồn tại nêu trên và tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác thống kê Nhà 
nước trên ñịa bàn tỉnh, bảo ñảm thông tin thống kê, ñầy ñủ, toàn diện, khách quan, 
trung thực, chính xác, kịp thời, thường xuyên. Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng 
các sở, ban, ngành, các cơ quan Trung ương trên ñịa bàn tỉnh; chính quyền ñịa phương 
các cấp tập trung vào các nội dung sau: 

1. Các sở, ban, ngành, các cơ quan Trung ương trên ñịa bàn tỉnh 
a) Triển khai hiệu quả các nhiệm vụ ñược phân công trong Chiến lược 

phát triển Thống kê Việt Nam giai ñoạn 2021 - 2030, tầm nhìn ñến năm 2045. 
Theo lộ trình xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện các hoạt ñộng cụ thể; ñịnh kỳ 
sơ kết, tổng kết, ñánh giá việc thực hiện theo quy ñịnh, báo cáo UBND tỉnh (giao 
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Cục Thống kê tổng hợp báo cáo) làm cơ sở cho việc ñánh giá giữa kỳ và cuối kỳ việc 
thực hiện Chiến lược. 

b) ðẩy mạnh cung cấp, chia sẻ dữ liệu hành chính tại ñơn vị với Cục Thống kê 
nhằm khai thác hiệu quả dữ liệu hành chính cho mục ñích thống kê Nhà nước. 

c) Thực hiện nghiêm túc chế ñộ báo cáo ñịnh kỳ cho cơ quan thống kê tỉnh ñể 
kịp thời biên soạn số liệu, báo cáo kinh tế - xã hội hằng tháng, hằng quý, hằng năm 
phục vụ công tác chỉ ñạo ñiều hành của lãnh ñạo tỉnh.  

d) Sử dụng số liệu, thông tin thống kê nhà nước do Tổng cục Thống kê, 
Cục Thống kê tỉnh và cơ quan nhà nước có thẩm quyền công bố theo quy ñịnh của 
pháp luật. 

e) Tiếp tục củng cố nhân lực, quan tâm thực hiện chế ñộ phụ cấp ưu ñãi nghề 
ñối với công chức làm công tác thống kê tại ñơn vị. 

2. Cục Thống kê tỉnh 

a) Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, các cơ quan Trung ương trên ñịa 
bàn tỉnh có liên quan ñể triển khai thực hiện hiệu quả Luật Thống kê; Luật sửa ñổi, 
bổ sung một số ñiều và Phụ lục Danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia của Luật 
Thống kê; hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã; Chiến lược phát 
triển Thống kê Việt Nam giai ñoạn 2021 - 2030, tầm nhìn ñến năm 2045. 

b) Tiếp tục nâng cao chất lượng thông tin thống kê, cập nhật kịp thời các thông 
tin về tăng trưởng kinh tế GRDP, chỉ số giá tiêu dùng,... ñặc biệt là công tác phân tích 
dự báo, phân tích chuyên sâu về mô hình tăng trưởng, hoạt ñộng kinh tế mới ñể phục 
vụ kịp thời, hiệu quả hơn trong công tác chỉ ñạo, ñiều hành của lãnh ñạo các cấp. 

c) Phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh, Sở Kế hoạch và ðầu tư xây dựng hệ 
thống thông tin báo cáo trực tuyến thống nhất từ cấp tỉnh ñến cấp xã, trong ñó tập 
trung vào các chỉ tiêu có tần suất nhanh (tháng, quý). 

d) ðẩy mạnh việc khai thác, sử dụng dữ liệu hành chính, trong ñó tập trung khai 
thác các dữ liệu liên quan ñến thu, chi ngân sách, thuế, xuất nhập khẩu, ñăng ký doanh 
nghiệp, ñăng ký hộ kinh doanh cá thể, ñăng ký về cấp phép ñầu tư, cấp phép xây dựng, 
dữ liệu quốc gia về dân cư,…; ñồng thời, ñẩy mạnh nghiên cứu các hình thức thu thập 
thông tin mới như dữ liệu lớn, dữ liệu mở,… ñể ñáp ứng yêu cầu trong tình hình mới. 

ñ) Rút ngắn thời gian thu thập, tổng hợp, biên soạn các chỉ tiêu thống kê nhằm 
cung cấp thông tin kịp thời, ñầy ñủ, chính xác phục vụ chỉ ñạo, ñiều hành và công tác 
xây dựng quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; ñổi mới các hình 
thức công bố, phổ biến thông tin thống kê kịp thời và hiệu quả hơn. 

e)  Hằng năm, phối hợp với Sở Nội vụ lập kế hoạch, triển khai tập huấn, bồi 
dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ cho công chức làm công tác thống kê tại sở, ban, 
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ngành, các cơ quan Trung ương trên ñịa bàn tỉnh, cơ quan chuyên môn thuộc UBND 
cấp huyện, UBND cấp xã. 

g) Chủ trì, hướng dẫn, kiểm tra, theo dõi, ñôn ñốc việc thực hiện Chỉ thị này. 
ðịnh kỳ tổng hợp, ñề xuất UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh ñiều chỉnh, bổ sung kịp 
thời ñáp ứng yêu cầu thực tiễn trong quản lý, chỉ ñạo, ñiều hành. 

 3. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và thành phố Huế 

a) Chỉ ñạo các phòng, ban, ngành cấp huyện, UBND cấp xã phối hợp chặt chẽ 
với Chi cục Thống kê ñể tổ chức tốt các hoạt ñộng thống kê trên ñịa bàn như: Tích 
cực chia sẻ dữ liệu, cung cấp thông tin hành chính cho ngành Thống kê; nghiêm túc 
thực hiện chế ñộ báo cáo thống kê ñịnh kỳ, ñúng biểu mẫu, thời gian theo quy ñịnh; 
phối hợp thực hiện các cuộc ñiều tra thống kê nhằm nâng cao chất lượng số liệu 
thống kê phục vụ công tác chỉ ñạo, ñiều hành của lãnh ñạo ñịa phương và nhu cầu sử 
dụng thông tin thống kê của các tổ chức, cá nhân. 

b) Chỉ ñạo các phòng, ban cấp huyện, UBND cấp xã thống nhất sử dụng thông 
tin, số liệu do Tổng cục Thống kê, Cục Thống kê, Chi cục Thống kê và cơ quan nhà 
nước có thẩm quyền công bố theo quy ñịnh của pháp luật. 

c) Củng cố nhân lực làm thống kê tại cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp 
huyện, UBND cấp xã ñáp ứng yêu cầu, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ 
chức và chức danh công chức thống kê chuyên trách thuộc UBND cấp xã. 

d) Quan tâm chỉ ñạo, bố trí nguồn lực thực hiện ñiều tra thống kê và các 
hoạt ñộng thống kê khác ñể tính toán ñầy ñủ các chỉ tiêu thống kê nhằm phục 
vụ kịp thời nhu cầu quản lý, ñiều hành của ñịa phương. 

Yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành, các cơ quan Trung ương ñóng trên ñịa 
bàn tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế và các ñơn vị liên quan 
nghiêm túc tổ chức, triển khai thực hiện Chỉ thị./. 

 

  
KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 

  
Phan Quý Phương 

 
 
 
 
 
 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VĂN PHÒNG UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ XUẤT BẢN 

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

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

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




