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Trang 

01-8-2022 Quyết ñịnh số 33/2022/Qð-UBND ban hành cấp dự báo cháy 
rừng và các bảng tra cấp dự báo cháy rừng trên ñịa bàn tỉnh 
Thừa Thiên Huế. 

03 

03-8-2022 Quyết ñịnh số 34/2022/Qð-UBND ban hành Quy ñịnh quản lý, 
vận hành và khai thác mạng tin học diện rộng tỉnh Thừa 
Thiên Huế. 

07 

08-8-2022 Quyết ñịnh số 35/2022/Qð-UBND ban hành Quy ñịnh ñơn giá 
cây trồng làm cơ sở xác ñịnh giá trị bồi thường, hỗ trợ khi nhà nước 
thu hồi ñất năm 2022 trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 

18 

08-8-2022 Quyết ñịnh số 36/2022/Qð-UBND về việc ủy quyền cho Sở Tài nguyên 
và Môi trường thực hiện thẩm ñịnh Báo cáo ñánh giá tác ñộng 
môi trường; Giấy phép môi trường; Phương án cải tạo phục hồi 
môi trường trong hoạt ñộng khai thác khoáng sản thuộc thẩm quyền 
của Ủy ban nhân dân tỉnh. 
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                         Tỉnh Thừa Thiên Huế 
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VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC 

 ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH  

04-8-2022 Quyết ñịnh số 1855/Qð-UBND về việc thành lập Ban Quản lý 
dự án ðầu tư xây dựng và Phát triển ñô thị tỉnh Thừa Thiên Huế. 

37 
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VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 
 TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

Số: 33/2022/Qð-UBND 

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

Thừa Thiên Huế, ngày 01 tháng 8 năm 2022 
 

 
QUYẾT ðỊNH 

Ban hành cấp dự báo cháy rừng và các bảng tra 
cấp dự báo cháy rừng trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 
 

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

Căn cứ Luật sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật 

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

Căn cứ Luật Phòng cháy và chữa cháy ngày 29 tháng 6 năm 2001; Luật sửa ñổi, 

bổ sung một số ñiều của Luật Phòng cháy và chữa cháy ngày 22 tháng 11 năm 2013; 

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

Luật sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 

ngày 18 tháng 6 năm 2020; 

Căn cứ Luật Lâm nghiệp ngày 15 tháng 11 năm 2017; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 34/2016/Nð-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ 

quy ñịnh chi tiết một số ñiều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm 

pháp luật năm 2015; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 156/2018/Nð-CP ngày 16 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ 

quy ñịnh chi tiết thi hành một số ñiều của Luật Lâm nghiệp; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 136/2020/Nð-CP ngày 24 tháng 11 năm 2020 của Chính phủ 

quy ñịnh chi tiết một số ñiều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và Chữa cháy và 

Luật sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Luật Phòng cháy và Chữa cháy; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 154/2020/Nð-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ 

sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Nghị ñịnh số 34/2016/Nð-CP; 
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Căn cứ Thông tư số 25/2019/TT-BNNPTNT ngày 27 tháng 12 năm 2019 của 

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy ñịnh về phòng cháy và chữa 

cháy rừng; 

Theo ñề nghị của Giám ñốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình 

số 1419/TTr-SNNPTNT ngày 21 tháng 6 năm 2022 về việc phê duyệt Quyết ñịnh ban 

hành cấp dự báo cháy rừng và các bảng tra cấp dự báo cháy rừng trên ñịa bàn tỉnh 

Thừa Thiên Huế. 

QUYẾT ðỊNH: 

ðiều 1. Phạm vi ñiều chỉnh, ñối tượng áp dụng 

1. Phạm vi ñiều chỉnh: Quyết ñịnh này quy ñịnh về cấp dự báo cháy rừng và 

các bảng tra cấp dự báo cháy rừng trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 

2. ðối tượng áp dụng: Quyết ñịnh này áp dụng ñối với cơ quan nhà nước, tổ 

chức, hộ gia ñình, cá nhân, cộng ñồng dân cư trong nước và các tổ chức, cá nhân 

nước ngoài có liên quan ñến hoạt ñộng phòng cháy và chữa cháy rừng trên ñịa bàn 

tỉnh Thừa Thiên Huế. 
 

ðiều 2. Mùa cháy rừng 

1. Mùa cháy rừng ở tỉnh Thừa Thiên Huế ñược xác ñịnh thông qua việc phân 

tích, ñánh giá và xem xét hai yếu tố chủ ñạo là chỉ tiêu khí tượng tổng hợp P của 

Nesterov và thực trạng cháy rừng trên ñịa bàn tỉnh. 

2. Mùa cháy rừng ở tỉnh Thừa Thiên Huế trong khoảng thời gian từ tháng 3 ñến 

hết tháng 9 hằng năm. 
 

ðiều 3. Cấp dự báo cháy rừng 

Cấp dự báo cháy rừng ở tỉnh Thừa Thiên Huế gồm 05 cấp, từ cấp I ñến cấp V; 

ký hiệu biển báo cấp cháy rừng thực hiện theo quy ñịnh tại Khoản 1 ðiều 46 Nghị 

ñịnh số 156/2018/Nð-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ quy ñịnh chi tiết thi hành 

một số ñiều của Luật Lâm nghiệp.  
 

ðiều 4. Bảng tra cấp dự báo cháy rừng 

1. Cấp dự báo cháy rừng ñược tính toán và dự báo riêng cho 03 vùng: 

Vùng 1: Gồm thành phố Huế; các huyện Phú Lộc, Phong ðiền, Phú Vang, 

Quảng ðiền; các thị xã Hương Trà, Hương Thủy; 

Vùng 2: Toàn bộ huyện Nam ðông; 

Vùng 3: Toàn bộ huyện A Lưới. 
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2. Quy ñịnh về chỉ số ñiều chỉnh lượng mưa trong ngày (viết tắt Lmn): 

Vùng dự báo 
cấp cháy 

rừng 

Chỉ số ñiều chỉnh lượng mưa trong ngày (mm) 

Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 

Vùng 1 5.0 7.0 7.0 10.0 10.0 10.0 5.0 

Vùng 2 5.0 6.5 6.5 7.1 7.1 7.1 5.0 

Vùng 3 5.0 6.5 6.5 11.4 11.4 11.4 5.0 

3. Phương pháp tính toán cấp dự báo cháy rừng theo chỉ tiêu P của V.G 

Nesterov: 

Pi = K*ΣTi13*Di13 

Trong ñó: 

Pi: Là chỉ tiêu khí tượng tổng hợp ñánh giá mức nguy hiểm cháy rừng ngày thứ i; 

Ti13: Nhiệt ñộ không khí khô lúc 13 giờ ngày thứ i; 

Di13: ðộ chênh lệch bão hòa ñộ ẩm không khí tại thời ñiểm 13 giờ ngày thứ i; 

K là hệ số ñiều chỉnh lượng mưa trong ngày; K = 1 khi lượng mưa trong ngày 

nhỏ hơn chỉ số ñược quy ñịnh tại khoản 2 ðiều này và K = 0 trong trường hợp ñược 

quy ñịnh tại ñiểm b khoản 5 ðiều này. 

Các chỉ tiêu Ti13 và Di13 ñược tính cho các vùng dựa trên số liệu khí tượng thủy 

văn ñược quan trắc tại các Trạm khí tượng tương ứng: Trạm tại thành phố Huế - vùng 1; 

Trạm tại huyện Nam ðông - vùng 2; Trạm tại huyện A Lưới - vùng 3. 

4. Bảng tra cấp dự báo cháy rừng theo chỉ tiêu P của V.G. Nesterov: chỉ tiêu P 

ñược lũy kế theo thời gian, căn cứ chỉ tiêu P ñể dự báo cấp cháy rừng theo bảng sau: 

Cấp dự báo 
cháy rừng 

Cấp I Cấp II Cấp III Cấp IV Cấp V 

Chỉ tiêu P 0-5.000 
5.001-
10.000 

10.001-
15.000 

15.001-
20.000 

>20.000 

5. Giảm cấp và xóa cấp dự báo cháy rừng: 

a) Giảm cấp dự báo cháy rừng: 

- Trường hợp: Lmn  ≤ Ri13 < (2*Lmn) 

Giảm cấp dự báo cháy rừng theo công thức: Pi = Pi-1 – 5.000 

- Trường hợp: (2*Lmn)  ≤ Ri13 < (3*Lmn) 

Giảm cấp dự báo cháy rừng theo công thức: Pi = Pi-1 – 10.000 

Trong ñó: 

Lmn: Là chỉ số ñiều chỉnh lượng mưa trong ngày, ñược quy ñịnh chi tiết tại 

khoản 2 ðiều này; 

Ri13: Là lượng mưa ñược ño vào thời ñiểm 13 giờ ngày thứ i; 
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Pi: Là chỉ tiêu khí tượng tổng hợp ñánh giá mức nguy hiểm cháy rừng ngày thứ i; 

Pi-1: Là chỉ tiêu khí tượng tổng hợp ñánh giá mức nguy hiểm cháy rừng ngày 

hôm trước. 

b) Xóa cấp dự báo cháy rừng: Cấp dự báo cháy rừng ñược xóa (K=0 và P=0) khi 

xảy ra một trong hai trường hợp sau: 

- Trường hợp 1: Lượng mưa ño ñược vào thời ñiểm 13 giờ ngày thứ i lớn hơn 

hoặc bằng 03 (ba) lần chỉ số ñiều chỉnh lượng mưa trong ngày ñược quy ñịnh tại 

khoản 2 ðiều này (Ri13 ≥ (3*Lmn)); 

- Trường hợp 2: Có mưa liên tiếp 03 (ba) ngày, lượng mưa ño ñược vào thời 

ñiểm 13 giờ của mỗi ngày lớn hoặc bằng chỉ số ñiều chỉnh lượng mưa trong ngày và 

nhỏ hơn 03 (ba) lần chỉ số ñiều chỉnh lượng mưa trong ngày ñược quy ñịnh tại khoản 2 

ðiều này (Lmn  ≤ Ri13 < (3*Lmn)). 
 

ðiều 5. Hiệu lực thi hành 

Quyết ñịnh này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 11 tháng 8 năm 2022. 
 

ðiều 6. Tổ chức thực hiện 

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành cấp 

tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã; Thủ trưởng các 

ñơn vị, tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết ñịnh này./. 
 

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

 
 

Hoàng Hải Minh 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

 
Số: 34/2022/Qð-UBND 

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

 
Thừa Thiên Huế, ngày 03 tháng 8 năm 2022 

 
QUYẾT ðỊNH 

Ban hành Quy ñịnh quản lý, vận hành và khai thác  
mạng tin học diện rộng tỉnh Thừa Thiên Huế 

  

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

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

Căn cứ Luật Công nghệ thông tin ngày 29 tháng 6 năm 2006; 

Căn cứ Luật An toàn thông tin mạng ngày 19 tháng 11 năm 2015; 

Căn cứ Luật An ninh mạng ngày 12 tháng 6 năm 2018; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 64/2007/Nð-CP ngày 10 tháng 4 năm 2007 của Chính phủ về 
Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt ñộng của cơ quan nhà nước; 

Căn cứ Thông tư số 27/2017/TT-BTTTT ngày 20 tháng 10 năm 2017 của Bộ trưởng 
Bộ Thông tin và Truyền thông Quy ñịnh về quản lý, vận hành, kết nối, sử dụng và 
ñảm bảo an toàn thông tin trên mạng truyền số liệu chuyên dùng của các cơ quan 
ðảng, Nhà nước; 

Căn cứ Thông tư số 12/2019/TT-BTTTT ngày 05 tháng 11 năm 2019 của Bộ trưởng 
Bộ Thông tin và Truyền thông về việc sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Thông tư số 
27/2017/TT-BTTTT ngày 20 tháng 10 năm 2017 Quy ñịnh về quản lý, vận hành, kết nối, 
sử dụng và ñảm bảo an toàn thông tin trên mạng truyền số liệu chuyên dùng của các 
cơ quan ðảng, Nhà nước; 

Theo ñề nghị của Giám ñốc Sở Thông tin và Truyền thông. 
 

QUYẾT ðỊNH: 
 

 ðiều 1. Ban hành kèm theo Quyết ñịnh này Quy ñịnh quản lý, vận hành và 
khai thác mạng tin học diện rộng tỉnh Thừa Thiên Huế. 

 ðiều 2. Hiệu lực thi hành 

Quyết ñịnh này có hiệu lực từ ngày 12 tháng 8 năm 2022 và thay thế Quyết ñịnh 
số 80/2014/Qð-UBND ngày 31/12/2014 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy ñịnh 
vận hành, khai thác và quản lý mạng tin học diện rộng tỉnh Thừa Thiên Huế.  
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 ðiều 3. Trách nhiệm thi hành 

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám ñốc Sở Thông tin và Truyền thông; 
Thủ trưởng các sở, ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã 
và thành phố Huế; Thủ trưởng các cơ quan, ñơn vị và các tổ chức, cá nhân có liên quan 
chịu trách nhiệm thi hành Quyết ñịnh này./. 

 
 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
 KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 
Nguyễn Thanh Bình 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

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

 

QUY ðỊNH 
Quản lý, vận hành và khai thác mạng tin học diện rộng  

tỉnh Thừa Thiên Huế 
(Kèm theo Quyết ñịnh số 34/2022/Qð-UBND ngày 03 tháng 8 năm 2022       

của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế) 
 

Chương I 
QUY ðỊNH CHUNG 

 ðiều 1. Phạm vi ñiều chỉnh 

 Quy ñịnh này quy ñịnh về vận hành, khai thác và trách nhiệm quản lý của cơ quan, 
tổ chức và cá nhân ñối với mạng tin học diện rộng trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 

 ðiều 2. ðối tượng áp dụng 

 Quy ñịnh này ñược áp dụng ñối với cơ quan hành chính, ñơn vị sự nghiệp công lập 
trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế; các tổ chức, cá nhân có liên quan tham gia quản lý, 
kết nối vào mạng tin học diện rộng tỉnh Thừa Thiên Huế, gồm:    

 1. Các cơ quan chuyên môn, ñơn vị sự nghiệp thuộc Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh, 
ñơn vị ñặc thù thuộc UBND tỉnh và các ñơn vị trực thuộc các cơ quan chuyên môn, 
ñơn vị sự nghiệp thuộc UBND tỉnh. 

2. Các phòng, ban chuyên môn, ñơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện, thị xã, 
thành phố Huế; UBND các xã, phường, thị trấn. 

3. Các ñơn vị, tổ chức thuộc cơ quan ðảng, Hội ñồng nhân dân, các tổ chức 
chính trị - xã hội các cấp tham gia kết nối vào mạng tin học diện rộng ñể sử dụng các 
ứng dụng, dịch vụ do các cơ quan nhà nước tỉnh cung cấp. 

 4. Căn cứ vào thực tế và khả năng phát triển, Giám ñốc Sở Thông tin và 
Truyền thông bổ sung thêm các ñơn vị tham gia kết nối mạng tin học diện rộng của 
tỉnh sau khi có ý kiến ñồng ý của UBND tỉnh. 

5. Các doanh nghiệp viễn thông là nhà cung cấp dịch vụ kết nối mạng tin học 
diện rộng tỉnh Thừa Thiên Huế. 

 ðiều 3. Giải thích từ ngữ 

 1. Mạng tin học diện rộng (WAN) tỉnh Thừa Thiên Huế (sau ñây gọi tắt là 
mạng diện rộng) là mạng tin học ñược thiết lập bằng cách kết nối giữa Trung tâm 
Giám sát, ñiều hành ñô thị thông minh Thừa Thiên Huế (HueIOC) với các mạng nội bộ 
(LAN) của các cơ quan, ñơn vị thông qua mạng viễn thông; ñồng thời kết nối với mạng 
truyền số liệu chuyên dùng phục vụ các cơ quan ðảng và Nhà nước nhằm phục vụ 
công tác chỉ ñạo, ñiều hành của lãnh ñạo tỉnh; việc trao ñổi thông tin phục vụ công tác 
chuyên môn nghiệp vụ và công tác quản lý hành chính nhà nước trên ñịa bàn tỉnh. 
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 2. Hạ tầng kỹ thuật: là tập hợp thiết bị công nghệ thông tin (thiết bị ñịnh tuyến, 
thiết bị chuyển mạch, thiết bị lưu trữ dữ liệu, các thiết bị giám sát, bảo mật, máy chủ, 
máy trạm, máy tính cá nhân), thiết bị ñiện (ñiều hòa chính xác, tủ ñiện, chống sét, 
UPS, máng cáp ñiện), thiết bị phòng cháy, chữa cháy, thiết bị viễn thông, thiết bị 
ngoại vi, mạng nội bộ, mạng diện rộng và các thiết bị kỹ thuật chuyên dùng khác.  

 3. Phần mềm ứng dụng triển khai trong mạng WAN: là các phần mềm ứng dụng, 
hệ thống thông tin, nền tảng số cung cấp dịch vụ cho các cơ quan, ñơn vị và người sử dụng 
ñược UBND tỉnh thống nhất triển khai ñưa vào hoạt ñộng tại Trung tâm Giám sát, 
ñiều hành ñô thị thông minh, bao gồm:  

 a) Các nền tảng số dùng chung của tỉnh; 

b) Quản lý văn bản và ñiều hành;  

 c) ðăng ký xếp lịch và phát hành Giấy mời qua mạng;  

 d) Xử lý Dịch vụ công tập trung;  

 ñ) Theo dõi tiếp dân và giải quyết ñơn thư, khiếu nại, tố cáo;  

 e) Quản lý, theo dõi ý kiến chỉ ñạo và văn bản ban hành; 

 g) Trang Thông tin ñiện tử của các ñơn vị; 

 h) Hệ thống thông tin GISHue; 

i) Phần mềm quản lý Cán bộ, công chức, viên chức 

 k) Các phần mềm ứng dụng khác có liên quan. 

 4. An toàn, an ninh thông tin: Bao gồm các hoạt ñộng quản lý, nghiệp vụ và kỹ 
thuật ñối với hệ thống thông tin nhằm bảo vệ, khôi phục các hệ thống, các dịch vụ và 
nội dung thông tin trước các nguy cơ tự nhiên hoặc do con người gây ra. Việc bảo vệ 
thông tin, thiết bị mạng, tài sản và con người trong hệ thống thông tin nhằm ñảm bảo 
cho các hệ thống thông tin thực hiện ñúng chức năng, phục vụ ñúng ñối tượng một 
cách sẵn sàng, chính xác và tin cậy. An toàn, an ninh thông tin bao hàm các nội dung 
bảo vệ và bảo mật thông tin, an toàn dữ liệu, an toàn máy tính và an toàn mạng.  

 5. Các dịch vụ cơ bản bao gồm: 

 a) Dịch vụ chứng thực người dùng (LDAP); 

 b) Dịch vụ phân giải tên miền (DNS);  

 c) Dịch vụ tải và truyền tài liệu, tập tin ñược lưu trữ trên nền tảng ñiện toán 
ñám mây cho cơ quan, ñơn vị; ñám mây cho cá nhân cán bộ, công chức, viên chức; 

 d) Dịch vụ quản lý trang chủ (Web Page, Web Hosting);  

 ñ) Dịch vụ truy cập từ xa; 

 e) Dịch vụ Giám sát thông lượng mạng; 

 g) Dịch vụ Thư ñiện tử (E-mail); 

 h) Dịch vụ ảo hóa; 

 i) Một số dịch vụ khác có liên quan. 
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6. ðịa chỉ IP: ñược viết tắt từ Internet Protocol là một giao thức Internet cho 
phép các thiết bị kết nối mạng chia sẻ hoặc truyền dữ liệu với nhau. ðịa chỉ IP sử 
dụng giao thức internet ñể kết nối cũng như nhận diện và liên lạc với nhau trên mạng 
máy tính. 

 ðiều 4. Thông tin trên mạng WAN 

 1. Thông tin ñược truyền trên mạng WAN bao gồm: 

 a) Các văn bản, tài liệu phục vụ công tác quản lý, chỉ ñạo, ñiều hành của cơ quan 
nhà nước cấp Trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã; 
 b) Các văn bản, tài liệu phục vụ công tác thông tin, giao dịch giữa các ñơn vị, 
cá nhân tham gia vào mạng WAN ñược phép lưu chuyển công khai theo quy ñịnh của 
pháp luật hiện hành; 

 c) Thông tin chuyên ñề về các lĩnh vực như: kinh tế, khoa học công nghệ, văn hóa 
xã hội, y tế, giáo dục, ñào tạo và các lĩnh vực khác có liên quan; tình hình ñầu tư của 
các dự án trong và ngoài nước, tiềm năng, triển vọng của tỉnh Thừa Thiên Huế;  

 d) Hệ thống Thư ñiện tử của tỉnh theo tên miền mail.thuathienhue.gov.vn, 
Hệ thống cơ sở dữ liệu GISHue; 
 ñ) Căn cứ vào nhu cầu thực tế, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ ñạo bổ sung thêm các 
thông tin ñược truyền/nhận trên hệ thống WAN; 
 e) Thông tin quan trọng truyền tải trên mạng WAN phải tuân thủ pháp luật về 
bảo vệ bí mật nhà nước, mã hóa bằng mật mã cơ yếu. 
 2. Thông tin không ñược truyền trên mạng WAN: Các thông tin chứa nội dung 
tuyệt mật, tối mật, mật của các cơ quan ðảng, Nhà nước không ñược truyền tải trên 
mạng WAN và thực hiện quản lý theo quy ñịnh của pháp luật về bảo vệ bí mật 
Nhà nước. 

Chương II 

QUẢN LÝ, VẬN HÀNH VÀ SỬ DỤNG MẠNG TIN HỌC DIỆN RỘNG 
  

ðiều 5. Nguyên tắc quản lý, vận hành mạng WAN 

1. Sở Thông tin và Truyền thông là cơ quan trực tiếp quản lý, vận hành mạng 
WAN theo sự chỉ ñạo của UBND tỉnh. 

2. Sở Thông tin và Truyền thông phân công cụ thể ñơn vị chuyên trách kỹ thuật 
CNTT quản lý, vận hành mạng WAN (sau ñây gọi tắt là ñơn vị vận hành mạng WAN) 
theo Quy ñịnh này. 

3. Trung tâm Giám sát, ñiều hành ñô thị thông minh thuộc Sở Thông tin và 
Truyền thông là Trung tâm ñiều phối mọi hoạt ñộng và là nơi lưu trữ tập trung các 
hệ thống cơ sở dữ liệu, các phần mềm dùng chung, các dịch vụ cơ bản và hệ thống 
thư ñiện tử ñược quy ñịnh tại khoản 3, khoản 5 ðiều 3 của Quy ñịnh này. 

4. Các thiết bị và phần mềm có liên quan ñược UBND tỉnh trang cấp cho các 
ñơn vị ñể tham gia vào mạng WAN là tài sản của Nhà nước ñược giao cho các ñơn vị 
sử dụng, ñược Sở Thông tin và Truyền thông thống nhất quản lý về kỹ thuật. 
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5. ðảm bảo khai thác có hiệu quả các ứng dụng triển khai trên mạng WAN, 
tài nguyên máy tính và nâng cao chất lượng ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) 
trong hoạt ñộng của các cơ quan, ñơn vị tham gia kết nối mạng WAN trên ñịa bàn tỉnh. 

6. ðảm bảo hạ tầng thông tin ñồng bộ, liên thông làm cơ sở cho việc ứng 
dụng công nghệ thông tin trong hoạt ñộng quản lý, chỉ ñạo, ñiều hành của tỉnh. 

7. ðảm bảo các ñiều kiện kỹ thuật triển khai các ứng dụng, dịch vụ của các cơ 
quan nhà nước, ñơn vị tham gia kết nối mạng WAN của tỉnh. 

8. ðảm bảo an toàn thông tin mạng cho các hoạt ñộng quản lý, chỉ ñạo, ñiều 
hành, sử dụng, khai thác thông tin trên mạng WAN của tỉnh. 

9. ðảm bảo hệ thống mạng WAN hoạt ñộng thông suốt, liên tục 24 giờ/ngày và 
7 ngày/tuần.  

 ðiều 6. Quản lý, cấp phát ñịa chỉ IP và dịch vụ mạng 

 Sở Thông tin và Truyền thông là cơ quan chịu trách nhiệm quản lý, cấp phát, 
khai báo tên miền, ñịa chỉ IP, dịch vụ mạng cho các ñơn vị tham gia kết nối mạng WAN. 

 ðiều 7. ðiều kiện hoạt ñộng của máy chủ, máy trạm, thiết bị kết nối 

 1. Máy chủ, các thiết bị kết nối mạng WAN phải ñược lắp ñặt, bảo quản trong 
phòng riêng biệt, ñiều kiện môi trường theo quy ñịnh và do cán bộ hoặc bộ phận phụ 
trách CNTT có trách nhiệm trực tiếp quản lý, theo dõi quá trình hoạt ñộng. Máy chủ 
kết nối với mạng WAN tại ñơn vị ñược cấu hình ñịa chỉ IP, cài ñặt theo quy ñịnh; 
không tự ý thay ñổi các cấu hình máy chủ. 
 2. Máy trạm khi kết nối mạng WAN phải ñược cài ñặt cấu hình theo quy ñịnh, 
không tự ý thay ñổi cấu hình khi chưa có ý kiến của cán bộ hoặc bộ phận phụ trách 
CNTT tại ñơn vị. Máy trạm kết nối mạng WAN phải ñược ñổi tên máy tính của 
người sử dụng theo nguyên tắc như sau: 
 <viết tắt của họ và tên ñệm>+<tên>-<tên của cơ quan, ñơn vị, ñịa phương 
ñang công tác> 

Các ñơn vị căn cứ dãy ñịa chỉ IP ñược cấp, phải quy hoạch cụ thể ñịa chỉ IP 
gắn liền với cá nhân sử dụng máy tính ñó tại ñơn vị. 

3. Các ñơn vị lắp kết nối Wifi cho khách ñến công tác, họp, hội nghị cần phải 
lắp thêm ñường truyền Internet riêng ñể ñảm bảo an toàn cho mạng diện rộng, ñường 
truyền Internet phát Wifi không ñược ñấu nối trực tiếp với mạng nội bộ của ñơn vị. 

 ðiều 8. Sử dụng, lưu trữ thông tin trên mạng WAN 
 1. Cán bộ, công chức, viên chức của ñơn vị thuộc Khoản 1, 2 ðiều 2 Quy ñịnh 
này khi tham gia mạng WAN ñược cấp ñịa chỉ IP, tài khoản ñể truy cập, phải chịu 
trách nhiệm ñảm bảo bí mật của tài khoản ñược cấp và ñược phân quyền khai thác 
thông tin, dịch vụ trên mạng theo chức năng, nhiệm vụ của mình.   
 2. Các tổ chức, cá nhân thuộc Khoản 3 ðiều 2 Quy ñịnh này khi tham gia 
mạng WAN ñược cấp ñịa chỉ IP, tài khoản ñể truy cập, phải chịu trách nhiệm ñảm 
bảo bí mật của tài khoản ñược cấp, ñược phân quyền và chỉ ñược khai thác thông tin 
theo quy ñịnh. 
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Chương III 

ðẢM BẢO AN TOÀN THÔNG TIN TRÊN MẠNG WAN 

 ðiều 9. An toàn thông tin mạng WAN, an toàn thông tin người dùng 

 1. Các ñơn vị tham gia, kết nối mạng WAN có trách nhiệm ñảm bảo an toàn hệ 
thống mạng nội bộ và các thiết bị kết nối vào mạng WAN. 
 2. Các ñơn vị, cá nhân tham gia kết nối, khai thác, sử dụng các ứng dụng trên 
mạng WAN và Trung tâm dữ liệu có trách nhiệm lưu giữ, bảo mật thông tin tài 
khoản, mật khẩu ñăng nhập, ñịnh kỳ thay ñổi mật khẩu tài khoản sử dụng ñể ñảm bảo 
an toàn thông tin. 

3. Các ñơn vị, cá nhân tham gia mạng WAN không ñược tiết lộ phương thức 
(tên ñăng ký, mật khẩu, tiện ích, tệp hỗ trợ và các cách thức khác) ñể truy cập vào 
mạng WAN cho tổ chức, cá nhân khác; không ñược tìm cách truy cập dưới bất cứ 
hình thức nào vào các khu vực không ñược phép truy cập.   
 ðiều 10. Máy tính, thiết bị kết nối mạng WAN 
 1. Sở Thông tin và Truyền thông ñảm bảo các ñiều kiện về hạ tầng kỹ thuật, 
bảo mật và an toàn thông tin ñối với hệ thống máy chủ, thiết bị mạng kết nối mạng 
WAN ñặt tại Trung tâm Dữ liệu tỉnh. 
 2. Các ñơn vị quy ñịnh tại Khoản 1, 2 ðiều 2 Quy ñịnh này có trách nhiệm 
trang bị thiết bị bảo mật và xây dựng giải pháp ñảm bảo an toàn chống truy cập trái phép. 
 3. Máy chủ, thiết bị bảo mật, thiết bị mạng của ñơn vị quy ñịnh tại Khoản 1, 2 
ðiều 2 khi kết nối vào mạng WAN phải tạo lập chế ñộ lưu giữ nhật ký truy cập thông 
tin, cài ñặt phần mềm bảo vệ phòng chống mã ñộc, cập nhật các bản vá lỗi bảo mật 
ñầy ñủ. 

4. Việc bảo trì, sửa chữa máy tính, thiết bị bảo mật, thiết bị mạng, thiết bị lưu 
trữ của các cơ quan nhà nước trên ñịa bàn tỉnh phải do bộ phận quản trị hệ thống 
của ñơn vị xử lý hoặc nhờ sự tư vấn, hỗ trợ của cơ quan chuyên trách CNTT thực 
hiện, không ñược thuê mướn các ñơn vị bên ngoài, trường hợp cần phải thuê mướn 
bên ngoài thì phải có ý kiến của lãnh ñạo ñơn vị và phải cử cán bộ theo dõi quá 
trình khắc phục, sửa chữa của ñơn vị thuê mướn, bảo ñảm không bị lộ, lọt thông tin. 
 5. Máy trạm kết nối mạng WAN phải thiết lập mật khẩu ñăng nhập, cập nhật 
các bản vá lỗi bảo mật ñầy ñủ, cài ñặt chương trình phần mềm phòng chống virus, 
mã ñộc. 
 6. Các trang thiết bị dùng ñể kết nối, truy cập vào mạng WAN phải ñược cơ 
quan chức năng kiểm tra, ñảm bảo an toàn, an ninh mạng trước khi ñưa vào hệ 
thống sử dụng, cấu hình ñịa chỉ IP và ñược cài ñặt theo quy ñịnh; Không tự ý thay 
ñổi các cấu hình thiết bị dùng kết nối với mạng WAN. 

 ðiều 11. Phần mềm trên mạng WAN 

 1. Các phần mềm hoạt ñộng trên mạng WAN phục vụ quản lý, ñiều hành của 
các cơ quan nhà nước trên ñịa bàn tỉnh phải ñảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn, quy 
chuẩn kỹ thuật do Trung ương ban hành, theo quy ñịnh UBND tỉnh. 



14 CÔNG BÁO/Số 37/Ngày 12-8-2022

 
 

 
 

 

2. Phần mềm phải ñược kiểm tra ñảm bảo an toàn, bảo mật trước khi ñưa vào 
sử dụng. 

3. Phần mềm của ñơn vị trước khi ñưa vào hoạt ñộng trên mạng WAN phải 
thông qua cơ quan chuyên trách CNTT của tỉnh. 

 4. Các phần mềm hoạt ñộng trên mạng WAN phải ñược ñịnh kỳ kiểm tra, 
ñánh giá về tính an toàn, bảo mật. 

 ðiều 12. Bảo mật ñối với dữ liệu và thiết bị lưu trữ dữ liệu 

 1. Các thông tin, dữ liệu dùng chung lưu trữ trên mạng WAN phải ñược ñịnh 
kỳ sao lưu dự phòng và thực hiện lưu trữ theo quy ñịnh hiện hành. 

 2. Các dữ liệu quan trọng phải ñược lưu trữ riêng và có phân quyền, phân cấp 
quản lý, sử dụng. Thiết bị lưu trữ phải ñược cất giữ ở nơi an toàn, có ñặt mật khẩu, 
mã hóa theo hướng dẫn ñể tránh nguy cơ thất thoát, rò rỉ thông tin. 

 3. Các thiết bị lưu trữ dữ liệu khi bị hỏng, hoặc thanh lý khi hết hạn sử dụng 
phải ñược xử lý theo hướng dẫn của Sở Thông tin và Truyền thông ñể tránh nguy cơ 
thất thoát, rò rỉ thông tin.  

Chương IV 

TRÁCH NHIỆM CỦA CƠ QUAN, TỔ CHỨC, CÁ NHÂN  

TRONG QUẢN LÝ, VẬN HÀNH, THAM GIA KẾT NỐI MẠNG WAN 
  

 ðiều 13. Sở Thông tin và Truyền thông 

 1. Là cơ quan chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh về tổ chức quản lý duy trì 
hoạt ñộng mạng WAN; ðảm bảo duy trì hoạt ñộng mạng WAN thông suốt, liên tục, 
ñáp ứng nhu cầu khai thác sử dụng cho các ñơn vị và an toàn thông tin hạ tầng kỹ 
thuật ñường truyền mạng WAN; Khắc phục sự cố, phối hợp bảo dưỡng ñường truyền 
tham gia mạng WAN. 

 2. ðảm bảo các ñiều kiện về hạ tầng kỹ thuật, an toàn thông tin mạng cho các 
hệ thống thông tin của các ñơn vị ñặt tại Trung tâm Dữ liệu. 

 3. Tham mưu UBND tỉnh phổ biến và ban hành các văn bản, hướng dẫn liên 
quan ñến việc vận hành mạng WAN. Nghiên cứu, ñề xuất về công tác quản lý và tổ 
chức thực hiện các biện pháp phát triển mạng WAN.  

 4. Hàng năm, tổ chức họp giao ban với các ñơn vị kết nối mạng WAN ñể rà 
soát, phổ biến những thông tin mới về công tác vận hành; phối hợp triển khai các 
phần mềm ứng dụng trên mạng, tổ chức tập huấn cho cán bộ chuyên trách CNTT cho 
các cơ quan, ñơn vị ñể cập nhật những kiến thức quản trị hệ thống trong việc sử dụng 
và khai thác có hiệu quả mạng WAN. 

 5. Thường xuyên kiểm tra, giám sát hoạt ñộng của mạng WAN ñể kịp thời phối 
hợp xử lý, ứng cứu các sự cố gây mất an toàn thông tin. Mở sổ nhật ký kỹ thuật theo 
dõi hoạt ñộng của Trung tâm dữ liệu. 
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 6. Phối hợp với các ñơn vị ñể bảo ñảm kỹ thuật hệ thống mạng WAN vận hành 
thông suốt, phục vụ tốt cho việc truyền, nhận thông tin thông qua mạng WAN giữa 
các ñơn vị liên tục 24 giờ của tất cả các ngày trong tuần (24/7).  

 7. Duy trì hoạt ñộng thông suốt kết nối giữa các ñơn vị tham gia mạng WAN 
và giữa mạng WAN với mạng truyền số liệu chuyên dùng của các cơ quan ðảng và 
Nhà nước. 

 8. Hàng quý báo cáo UBND tỉnh về hoạt ñộng của mạng WAN.  

 9. Phối hợp triển khai các phần mềm ứng dụng trên mạng, tổ chức ñào tạo, tập 
huấn cho lãnh ñạo, cán bộ công chức, viên chức trong các ñơn vị ñể cập nhật những 
kiến thức nhằm khai thác có hiệu quả việc ứng dụng CNTT. 

10. Hằng năm, chủ trì, phối hợp với các ñơn vị có liên quan thực hiện kiểm tra 
chất lượng của ñường truyền, kết nối mạng, hiệu quả hoạt ñộng của ứng dụng và vấn 
ñề an toàn thông tin trên mạng WAN. 

 ðiều 14. Các ñơn vị tham gia mạng WAN 

 Các ñơn vị tham gia mạng WAN có trách nhiệm: 

 1. ðảm bảo kết nối thông suốt với hệ thống mạng WAN. ðảm bảo an toàn cơ sở 
hạ tầng, an toàn và bảo mật thông tin trong các hoạt ñộng theo quy ñịnh hiện hành. 

 2. Ban hành quy ñịnh, quy chế quản lý mạng nội bộ (LAN) tại ñơn vị mình 
theo hướng dẫn của Sở Thông tin và Truyền thông, bảo ñảm an toàn thông tin mạng 
và ñịnh kỳ kiểm tra việc thực hiện quy chế. Mở sổ nhật ký kỹ thuật theo dõi quá trình 
hoạt ñộng của mạng nội bộ.  

 3. Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông trong việc kết nối, vận hành các 
ứng dụng. Khi có sự cố về các dịch vụ, truy cập, kết nối mạng WAN ñơn vị có trách 
nhiệm thông báo về Sở Thông tin và Truyền thông ñể phối hợp sửa chữa, bảo trì. 

 4. Chịu sự kiểm tra, giám sát về mạng nội bộ, ñường truyền, thiết bị kết nối 
với mạng WAN, phần mềm ứng dụng và các nội dung liên quan theo Quy ñịnh này.  

 5. Phân công cán bộ phụ trách về công nghệ thông tin. Cử cán bộ phụ trách CNTT, 
tham gia ñầy ñủ các buổi tập huấn về CNTT do Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức 
hoặc cử ñi ñào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ theo quy ñịnh. Khi có sự thay ñổi, ñiều chuyển 
cán bộ phụ trách CNTT, thay ñổi thông tin tài khoản sử dụng các ứng dụng ñược cấp 
phải thông báo cho Sở Thông tin và Truyền thông biết. 

 6. Hàng năm, xây dựng kế hoạch ứng dụng CNTT (trang bị mới, bảo trì các 
trang thiết bị công nghệ thông tin, phần mềm ứng dụng) tại ñơn vị, ñồng thời gửi kế hoạch 
về Sở Thông tin và Truyền thông ñể tổng hợp, ñưa vào kế hoạch chung của tỉnh. 

 7. Máy chủ tại ñơn vị không ñược nối với các mạng tin học khác không phù 
hợp với các chuẩn thông tin của mạng WAN. 

 8. Không ñược cho phép bất kỳ các công ty, ñơn vị hoặc người không có trách 
nhiệm và không có chức năng bảo hành hệ thống mạng trực tiếp xử lý và khắc phục 
các sự cố của các thiết bị có liên quan ñến mạng WAN tại ñơn vị.   
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 ðiều 15. Trách nhiệm của doanh nghiệp viễn thông cung cấp hạ tầng kết 
nối và dịch vụ cho mạng WAN  

 1. ðảm bảo chất lượng dịch vụ cung cấp ổn ñịnh, ñảm bảo an toàn thông tin; 
sẵn sàng các giải pháp và hệ thống thiết bị dự phòng, nhân lực thường trực ñể bảo 
ñảm cơ sở hạ tầng mạng, ñường truyền WAN hoạt ñộng liên tục và an toàn.  

 2. Chịu sự quản lý, kiểm tra của Sở Thông tin và Truyền thông trong thực hiện 
các quy ñịnh của pháp luật về ñiều hành hoạt ñộng, duy trì, bảo ñảm an toàn thông tin 
trên mạng WAN.  

 3. Chỉ ñược phép lắp ñặt mới, mở rộng kết nối mạng WAN trong các cơ quan 
nhà nước khi có văn bản ñồng ý của Sở Thông tin và Truyền thông.  

 4. Thực hiện công khai giá cước dịch vụ trên mạng WAN theo ñúng quy ñịnh. 

 ðiều 16. Cán bộ phụ trách CNTT tại các ñơn vị 

 1. Quản lý, vận hành ñảm bảo hệ thống mạng nội bộ của cơ quan hoạt ñộng ổn 
ñịnh và kết nối thông suốt với hệ thống mạng WAN. Thiết lập ñịa chỉ IP và quyền 
truy cập của máy trạm tham gia vào hệ thống mạng LAN của ñơn vị theo quy ñịnh.  

 2. Tham mưu, ñề xuất lãnh ñạo ñơn vị ñầu tư trang thiết bị, hạ tầng ñể ñảm bảo 
an toàn và bảo mật thông tin trong các hoạt ñộng về CNTT theo các quy ñịnh hiện 
hành; quản lý ñường truyền, các trang thiết bị công nghệ thông tin; các phần mềm tác 
nghiệp của ñơn vị.  

3. ðịnh kỳ kiểm tra, bảo trì hệ thống máy tính, thiết bị bảo mật, thiết bị mạng 
của ñơn vị; Cập nhật vá lỗi hệ ñiều hành máy tính, phần mềm ứng dụng của ñơn vị; 
Thường xuyên quét virus máy tính, sao lưu dữ liệu trên máy chủ ra thiết bị lưu trữ 
bên ngoài ñể ñảm bảo an toàn. 

 4. Ghi nhật ký kỹ thuật quá trình hoạt ñộng của máy tính, thiết bị bảo mật, thiết 
bị mạng trên hệ thống mạng nội bộ. 

 5. Khi có sự cố về máy chủ, thiết bị bảo mật, thiết bị mạng, ñường truyền, dịch 
vụ, cán bộ phụ trách CNTT có trách nhiệm chủ ñộng xử lý; trong trường hợp cần thiết 
hoặc xảy ra sự cố vượt quá khả năng xử lý, cán bộ phụ trách CNTT thông báo về ñơn 
vị vận hành mạng WAN và Sở Thông tin và Truyền thông ñể ñược tư vấn, hỗ trợ. 

6. ðược làm việc trực tiếp trên máy chủ kết nối mạng WAN và không tự ý cài 
ñặt các phần mềm ứng dụng của ñơn vị mình lên hệ thống máy chủ khi chưa có sự 
ñồng ý của Thủ trưởng ñơn vị. 

 7. Tham gia ñầy ñủ các hội nghị, buổi tập huấn, chương trình ñào tạo do 
UBND tỉnh tổ chức hoặc ủy quyền Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức.  

 ðiều 17. Cán bộ, công chức, viên chức, cá nhân sử dụng mạng WAN 

 1. ðảm bảo bí mật các thông tin kết nối mạng, tài khoản ñược cấp và ñược 
phân quyền khai thác thông tin, dịch vụ trên mạng theo quy ñịnh. 

 2. Chấp hành các quy ñịnh về quản lý, vận hành mạng nội bộ của cơ quan và 
quy ñịnh về vận hành mạng WAN của tỉnh. 
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3. Quản lý và sử dụng các trang thiết bị CNTT ñược giao theo ñúng quy ñịnh; 
Không ñược tự ý cài ñặt các phần mềm, thay ñổi thông số thiết bị CNTT khi chưa 
ñược sự ñồng ý của cán bộ hoặc bộ phận phụ trách CNTT tại ñơn vị. 

ðiều 18. Phối hợp xử lý sự cố kết nối với mạng WAN 

1. ðối với các sự cố thông thường (về kết nối, tốc ñộ, chất lượng dịch vụ) các 
ñơn vị liên hệ trực tiếp ñầu mối bộ phận hỗ trợ kỹ thuật của doanh nghiệp viễn thông 
cung cấp hạ tầng kết nối và dịch vụ cho mạng WAN ñể ñược hỗ trợ khắc phục sự cố. 
Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ có trách nhiệm phối hợp, có phương án xử lý ứng 
cứu sự cố kịp thời, không ñể mất kết nối mạng ảnh hưởng ñến công việc của cơ quan, 
ñơn vị trên môi trường mạng WAN. 

 2. ðối với các sự cố nghiêm trọng (các sự cố liên quan ñến thiết bị mạng, thiết bị 
bảo mật, ñường truyền, các sự cố liên quan ñến an toàn thông tin, mất dữ liệu) ảnh hưởng 
trực tiếp ñến hoạt ñộng của cơ quan, ñơn vị; vượt quá khả năng tự khắc phục của 
cơ quan, ñơn vị phải nhanh chóng thông báo cho Sở Thông tin và Truyền thông ñể 
ñiều phối việc khắc phục. 

Chương V 

ðIỀU KHOẢN THI HÀNH 

 ðiều 19. Tổ chức thực hiện 

 1. Cán bộ, công chức, viên chức tham gia vào hệ thống mạng WAN có trách 
nhiệm chấp hành nghiêm Quy ñịnh này. Lãnh ñạo các ñơn vị tham gia vào hệ thống 
mạng WAN có trách nhiệm tổ chức kiểm tra việc thực hiện Quy ñịnh này và chịu 
trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh về những vi phạm các quy ñịnh về an ninh, an 
toàn thông tin trong quá trình tham gia quản lý, vận hành, khai thác hệ thống mạng 
WAN của cán bộ, công chức, viên chức thuộc ñơn vị. 

 2. Các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia truy cập, khai thác, sử dụng các dịch 
vụ, ứng dụng do các cơ quan nhà nước tỉnh Thừa Thiên Huế cung cấp trên mạng 
WAN theo chỉ ñạo của UBND tỉnh có trách nhiệm chấp hành nghiêm túc Quy ñịnh 
này. Nếu xảy ra sai phạm tùy theo mức ñộ vi phạm, cán bộ vi phạm chịu kỷ luật, xử 
lý hành chính hoặc trách nhiệm hình sự theo quy ñịnh của pháp luật. 

 3. Giao Sở Thông tin và Truyền thông theo dõi, ñôn ñốc, tổng hợp báo cáo 
UBND tỉnh hằng năm và ñột xuất; ðịnh kỳ hằng năm tổ chức ñánh giá việc chấp 
hành Quy ñịnh quản lý, vận hành, sử dụng và bảo ñảm an toàn thông tin mạng WAN 
của tỉnh. 

 ðiều 20. Bổ sung, ñiều chỉnh Quy ñịnh 

 Trong quá trình quản lý và khai thác thông tin trên mạng WAN, nếu có vấn 
ñề phát sinh cần sửa ñổi, bổ sung thì Thủ trưởng các cơ quan, ñơn vị ñề xuất gửi về 
Sở Thông tin và Truyền thông ñể tổng hợp trình UBND tỉnh xem xét, quyết ñịnh./. 
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     ỦY BAN NHÂN DÂN                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
      TỈNH THỪA THIÊN HUẾ                              ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

     Số: 35/2022/Qð-UBND                        Thừa Thiên Huế, ngày 08 tháng 8 năm 2022 
 

 QUYẾT ðỊNH  
Ban hành Quy ñịnh ñơn giá cây trồng làm cơ sở xác ñịnh giá trị bồi thường,  
hỗ trợ khi nhà nước thu hồi ñất năm 2022 trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế  

 

 
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

 

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

Căn cứ Luật sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật 

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

Căn cứ Luật Giá ngày 20 tháng 6 năm 2012; 

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

Căn cứ Nghị ñịnh số 177/2013/Nð-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ 

quy ñịnh chi tiết và hướng dẫn thi hành một số ñiều của Luật Giá; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 149/2016/Nð-CP ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ 

sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Nghị ñịnh số 177/2013/Nð-CP ngày 14 tháng 11 

năm 2013 của Chính phủ quy ñịnh chi tiết và hướng dẫn thi hành một số ñiều của 

Luật Giá; 

Theo ñề nghị của Giám ñốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại 

Tờ trình số 1669/TTr-SNNPTNT ngày 22 tháng 7 năm 2022 và Báo cáo thẩm ñịnh số 

1278/BC-STP ngày 20 tháng 7 năm 2022 của Sở Tư pháp. 
 

 QUYẾT ðỊNH:  
 

ðiều 1. Ban hành kèm theo Quyết ñịnh này Quy ñịnh ñơn giá cây trồng làm cơ sở 

xác ñịnh giá trị bồi thường, hỗ trợ khi nhà nước thu hồi ñất năm 2022 trên ñịa bàn 

tỉnh Thừa Thiên Huế. 

ðiều 2. Hiệu lực thi hành 

Quyết ñịnh này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 18 tháng 8 năm 2022 và ñến hết 

ngày 31 tháng 12 năm 2022. 
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ðiều 3. Trách nhiệm thi hành 

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám ñốc các Sở: Tài chính, Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường; Trưởng Ban quản lý Khu kinh tế, 

công nghiệp tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Huế; Thủ trưởng 

các cơ quan, ñơn vị và tổ chức, hộ gia ñình, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi 

hành Quyết ñịnh này./. 

 
 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 

Phan Quý Phương 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

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

 
 

 
 

 
QUY ðỊNH 

ðơn giá cây trồng làm cơ sở xác ñịnh giá trị bồi thường, hỗ trợ khi nhà nước  
thu hồi ñất năm 2022 trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 

 

(Kèm theo Quyết ñịnh số 35/2022/Qð-UBND ngày 08 tháng 8 năm 2022  
của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế) 

 

ðiều 1. Phạm vi ñiều chỉnh 

Quy ñịnh này quy ñịnh ñơn giá cây trồng làm cơ sở xác ñịnh giá trị bồi thường, 
hỗ trợ khi nhà nước thu hồi ñất năm 2022 trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.  

ðiều 2. ðối tượng áp dụng 

Người sử dụng ñất quy ñịnh tại ðiều 5 Luật ðất ñai năm 2013 khi Nhà nước 
thu hồi ñất; cơ quan quản lý nhà nước về ñất ñai; tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, 
hỗ trợ, giải phóng mặt bằng và các tổ chức, cá nhân có liên quan ñến công tác bồi 
thường, hỗ trợ khi nhà nước thu hồi ñất trên ñịa bàn tỉnh. 

ðiều 3. Nguyên tắc bồi thường, hỗ trợ 

1. Khi Nhà nước thu hồi ñất mà gây thiệt hại ñối với cây trồng thì việc bồi thường 
ñược thực hiện theo quy ñịnh tại Khoản 1 ðiều 90 Luật ðất ñai năm 2013; trường 
hợp không ñược bồi thường về cây trồng thực hiện theo quy ñịnh tại Khoản 1 và 
Khoản 2 ðiều 92 Luật ðất ñai năm 2013. 

2. ðơn giá bồi thường cây trồng ñã bao gồm chí phí chặt hạ, vận chuyển ra 
khỏi khu vực có ñất bị thu hồi. Người ñược bồi thường ñược quyền tận thu toàn bộ 
sản phẩm, khai thác, di dời, bứng cây vào vườn ươm hoặc bán cho người có nhu cầu 
ñể bàn giao mặt bằng cho nhà nước. Trường hợp tổ chức, cá nhân ñược nhà nước giao 
ñất, cho thuê ñất (Chủ ñầu tư) có nhu cầu giữ lại cây trồng ñể sử dụng hoặc làm 
cảnh quan môi trường thì tự thỏa thuận với người ñược bồi thường mức hỗ trợ thêm 
ngoài mức bồi thường tại Quy ñịnh này. 

3. ðối với cây trồng chưa có tên trong bảng ñơn giá thì tổ chức ñược giao nhiệm vụ 
bồi thường giải phóng mặt bằng căn cứ theo loài cây tương ñương ñể áp ñơn giá 
bồi thường cho phù hợp, trình Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền phê duyệt. 

ðiều 4. ðơn giá bồi thường, hỗ trợ 

Có Phụ lục kèm theo. 
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ðiều 5. Quy ñịnh chuyển tiếp 

1. ðối với dự án, hạng mục dự án ñã ñược cơ quan có thẩm quyền phê duyệt 
phương án bồi thường, hỗ trợ ñối với cây trồng trước ngày Quyết ñịnh này có hiệu lực 
thi hành thì thực hiện theo phương án ñã ñược phê duyệt, không áp dụng và ñiều chỉnh 
theo quy ñịnh này. 

2. ðối với dự án ñang lập phương án, chưa ñược cơ quan có thẩm quyền 
phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ ñối với cây trồng sau ngày Quyết ñịnh này 
có hiệu lực thi hành thì thực hiện hoặc ñiều chỉnh theo quy ñịnh này. 

ðiều 6. Tổ chức thực hiện 

1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Huế chỉ ñạo tổ chức 
ñược giao nhiệm vụ bồi thường giải phóng mặt bằng xác ñịnh ñơn giá bồi thường cây 
trồng cho người sử dụng ñất bị thu hồi ñất trên ñịa bàn tỉnh theo ñúng Quy ñịnh này. 

2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và 
các cơ quan, ñơn vị liên quan theo dõi, tổng hợp năng suất, sản lượng cây trồng, 
biến ñộng ñơn giá cây trồng ñể kịp thời ñề xuất bổ sung, ñiều chỉnh, báo cáo Ủy ban 
nhân dân tỉnh xem xét, quyết ñịnh./. 
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Phụ lục 
ðƠN GIÁ BỒI THƯỜNG CÂY TRỒNG NĂM 2022 

(Kèm theo Quy ñịnh ban hành theo Quyết ñịnh số 35/2022/Qð-UBND ngày 08/8/2022  
của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế) 

 
A. CÂY HÀNG NĂM  

TT LOÀI CÂY TRỒNG 
ðơn giá bồi thường 

(ñồng/ha) (ñồng/m2)  (ñồng/cây)  

1 Cây Bắp cải, su hào, su hoa, su, bắp cải khác    88.573.720             8.860             2.950  

2 Cây Bình tinh    35.148.300             3.510                 -    

3 Cây Cà chua các loại    35.148.300             3.510             1.350  

4 Cây Cà tím, cà trắng, cà pháo, các loại cà khác    28.118.640             2.810             1.090  

5 Cây Cải xanh, cải bẹ, xà lách, rau má    70.296.600             7.030                 -    

6 Cây Cần, ngò, răm, thơm, ñay    77.326.260             7.730                 -    

7 Cây Húng, kinh giới, tía tô, lá lốt    77.326.260             7.730                 -    

8 Cây Chanh dây    63.266.940             6.330           31.630  

9 Cây ðậu ñen, ñỏ, xanh, tương    42.177.960             4.220                 -    

10 Cây ðậu quyên, ñậu cô ve, ñậu bắp    42.177.960             4.220                 -    

11 Cây ðậu ván, ñậu ngự, ñậu rồng, ñậu kiếm    42.177.960             4.220                 -    

12 Cây Dưa hấu, dưa gang, dưa chuột, lê    63.266.940             6.330           31.630  

13 Cây Dưa hồng    63.266.940             6.330           31.630  

14 Cây Gấc    70.296.600             7.030           35.150  

15 Cây Hoa lý, bầu, bí    42.177.960             4.220                 -    

16 Cây Kê    21.088.980             2.110                 -    

17 Cây Khoai lang    28.118.640             2.810                 -    

18 Cây Khoai tây, cà rốt, cải củ    56.237.280             5.620                 -    

19 Cây Khoai từ, tía, môn, nưa, sọ, dong, củ ñậu    35.148.300             3.510                 -    

20 Cây Lá gai (làm bánh)    77.326.260             7.730                 -    

21 Cây Lạc    36.579.790             3.650                 -    

22 Cây Lúa thuần    38.343.600             3.830                 -    

23 Cây Lúa lai    49.793.430             4.980                 -    

24 Cây Lúa rẫy    53.255.000             5.330                 -    

25 Cây Môn bạc hà    42.177.960             4.220                 -    

26 Cây Mồng tơi, rau dền, diếp cá    70.296.600             7.030                 -    

27 Cây Mướp ñắng    70.296.600             7.030             3.510  

28 Cây Ném, hẹ, hành hương, tỏi, ba rô    84.355.920             8.440                 -    

29 Cây Nghệ, riềng, gừng    21.088.980             2.110                 -    
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30 Cây Ngô     37.065.480             3.710                 -    

31 Cây Ớt    96.657.830             9.670             4.840  

32 Cây Rau muống (Thả nổi)    28.118.640             2.810                 -    

33 Cây Rau muống (Trồng cạn)    42.177.960             4.220                 -    

34 Cây Sả, rau ngót    42.177.960             4.220                 -    

35 Cây Sắn công nghiệp    32.975.500             3.300             1.830  

36 Cây Sắn dây    28.118.640             2.810           14.060  

37 Cây Sắn ñịa phương    21.088.980             2.110             1.170  

38 Cây Sen, Súng   115.989.390           11.600                 -    

39 Cây Su su    42.177.960             4.220           21.090  

40 Cây Thuốc lá    35.148.300             3.510             1.770  

41 Cây Vừng (Mè)    21.088.980             2.110                 -    
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B. CÂY LÂU NĂM  

I. Cây hoa màu dài ngày 
 

TT LOÀI CÂY TRỒNG 

ðơn giá bồi thường 

ðVT 
Thời kỳ  

chăm sóc 
cây con 

Thời kỳ  
phát triển  

giữa vụ 

Thời kỳ 
thu hoạch  

ñại trà 

1 Cây 
Chuối cho trái (bà lùn, hương, mốc, chuối cho 
trái khác) 

 ñ/cây        7.030        26.730        26.730  

2 Cây 
Chuối thu hoạch lá (chuối ñá, sứ, chuối thu 
hoạch lá khác)  

 ñ/cây        5.330        17.570        17.570  

3 Cây Cỏ voi, cỏ ghinê  ñ/m2        1.680          1.680          1.680  

4 Cây Cà ri (ñiều màu)  ñ/cây        5.860        29.290        29.290  

5 Cây Chè xanh 
 ñ/m2        7.030        21.090        21.090  

 ñ/cây        5.330        53.260      106.510  

6 Cây Cỏ ruzi, cỏ sả, cỏ cá, cỏ chăn nuôi các loại  ñ/m2        1.680          1.680          1.680  

7 Cây Dâu tằm  ñ/cây        4.260        23.430        23.430  

8 Cây Dâu tây  ñ/m2      10.540        31.630        31.630  

9 Cây Dứa (Thơm)  
 ñ/m2        8.520        12.780        12.780  

 ñ/cây        2.130          4.260          4.260  

10 Cây ðu ñủ  ñ/cây        7.030        26.730        26.730  

11 Cây Lá dong  ñ/m2        3.710          7.410          7.410  

12 Cây Lá dứa  ñ/m2        3.710          7.410          7.410  

13 Cây Mía lau 
 ñ/cây           180             530             530  

 ñ/m2        1.270          3.730          3.730  

14 Cây Mía loại giống to  ñ/cây           750          2.130          2.130  

15 Cây Nho  ñ/m2      12.650        37.960        37.960  

16 Cây Nhót  ñ/cây      56.240      140.590      140.590  

17 Cây Thanh long  ñ/choái       56.240      140.590      140.590  

18 Cây Trầu không  ñ/choái       28.120        70.300        70.300  

19 Cây Vả  ñ/cây      53.260      264.140      527.220  

20 Cây Măng Tây  ñ/cây        6.920        31.950        31.950  
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II. Cây ăn quả dài ngày và cây công nghiệp lâu năm 

TT LOÀI CÂY TRỒNG ðVT 

ðơn giá bồi thường 

Trồng, 
chăm sóc 

năm 1 

 ðường 
kính  

=3÷<5cm  

ðường 
kính 

=5÷<10cm 

ðường 
kính 

=10÷<20cm 

ðường 
kính 

=20÷<35cm 

ðường 
kính 

≥35cm 

1 Cây Thanh trà ñ/cây 255.620 381.310 1.099.180 2.187.720 2.626.540 2.096.120 

2 Cây Bưởi ñ/cây 255.620 381.310 1.099.180 1.640.250 1.970.440 1.572.090 

3 Cây 
Chôm chôm, 
Nhãn, Vải 

ñ/cây 62.840 84.140 227.930 284.380 308.880 286.510 

4 Cây 
Dâu ăn trái các 
loại 

ñ/cây 42.600 54.320 125.680 291.840 335.510 318.460 

5 Cây 
Hồng ghép, 
Hồng xiêm 
(Sapôchê) 

ñ/cây 56.450 78.820 175.740 308.880 366.390 307.810 

6 Cây 
Xoài, Cóc, Hồng 
nhung 

ñ/cây 62.840 84.140 227.930 288.640 335.510 300.360 

7 Cây Sầu riêng ñ/cây 70.300 104.380 302.490 451.600 542.140 432.430 

8 Cây Mít, Vú sữa, Thị ñ/cây 27.690 52.190 151.240 300.360 412.190 374.920 

9 Cây Sa kê ñ/cây 62.840 84.140 227.930 288.640 335.510 300.360 

10 Cây Lòn bon ñ/cây 54.320 70.300 162.960 284.380 326.990 309.940 

11 Cây 

Bơ, Chùm ruột, 
Khế ngọt, Khế 
chua, ðiều, Mận, 
ðào, Me, Sấu, 
Bứa, Chay, Lê,  
Ô mai (Mơ), Sơ ri 

ñ/cây 13.850 26.630 75.620 112.900 154.440 140.590 

12 Cây Bồ quân ñ/cây 17.040 31.950 90.530 135.270 185.330 168.290 

13 Cây Mãng cầu (Na) ñ/cây 7.460 12.780 38.340 75.620 103.310 93.730 

14 Cây 
Trứng gà, Bát 
bát, Ổi, Táo, Lựu 

ñ/cây 7.460 12.780 38.340 56.450 77.750 70.300 

15 Cây  Măng cụt ñ/cây 230.060 797.760 1.709.490 2.844.880 4.912.240 6.424.680 

TT LOÀI CÂY TRỒNG ðVT 

ðơn giá bồi thường 

Trồng,  
chăm sóc 

năm 1 

Trồng,  
chăm sóc 
năm 2+3 

Trồng,  
chăm sóc 

năm 4 

Vườn cây 
năm 5+6  
(tán rộng  

1,0÷<1,5m) 

Vườn cây 
năm 7 

(tán rộng 
1,5÷<1,7m) 

Vườn cây 
năm 8 trở 

lên 
(tán rộng  
≥1,7m) 

16 Cây Cam, Quýt ñ/cây 76.690 185.330 318.460 686.990 692.320 695.510 

17 Cây Chanh, Quất ñ/cây 63.910 107.580 198.110 287.580 385.570 284.380 
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TT LOÀI CÂY TRỒNG ðVT 

ðơn giá bồi thường 

Trồng,  
chăm sóc 

năm 1 

Trồng,  
chăm sóc  
năm 2+3 

(H= 
0,7÷<1,0m) 

Vườn cây 
năm 4 (H= 
1,0÷<1,5m) 

Vườn cây 
năm 5+6 

(H= 
1,5÷<3m) 

Vườn cây 
năm 7 (H= 

3÷<4m) 

Vườn cây 
năm 8 trở 

lên 
(H≥4m) 

18 Cây Cà phê ñ/cây 26.630 43.670 54.320 42.600 35.150 24.500 

19 Cây Hồ tiêu ñ/cây 56.450 84.140 162.960 249.230 246.040 176.810 

20 Cây Ca cao ñ/cây 23.430 39.410 48.990 38.340 30.890 22.370 

21 Cây Mắc ca ñ/cây 127.810 190.650 549.590 1.093.860 1.313.270 1.048.060 

TT LOÀI CÂY TRỒNG ðVT 

ðơn giá bồi thường 

Trồng,  
chăm sóc 

năm 1 

Vườn cây 
H=1÷<3m 

Vườn cây 
H=3÷<6m 

Vườn cây 
H=6÷<8m 

Vườn cây 
H=8÷<10m 

Vườn cây 
H≥10m 

22 Cây Cau ñ/cây 43.670 73.490 131.010 165.090 178.940 213.020 

23 Cây Dừa ñ/cây 60.710 307.810 606.040 625.210 645.450 641.190 
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III. Cây trồng lấy gỗ, củi, nhựa, dầu, bóng mát 

TT 
LOÀI CÂY 

TRỒNG 

ðơn giá bồi thường 

ðVT 

Thời kỳ  
trồng và 
chăm sóc  

năm 1 

Thời kỳ  
chăm sóc  

năm 2 

Thời kỳ  
chăm sóc  

năm 3 

ðường 
kính 

7÷<10cm 

ðường 
kính 

=10÷<15cm 

ðường 
kính 
≥15cm 

a. Trồng tập trung (diện tích liền vùng ≥0,3ha) 

1 Cây Bạch ñàn ñ/ha 21.229.570 30.930.500 38.663.130 70.718.380 61.579.820 22.776.100 

2 Cây Bàng ñ/ha 21.229.570 30.930.500 38.663.130 70.718.380 61.579.820 22.776.100 

3 Cây Bằng lăng ñ/ha 24.463.220 33.601.770 41.193.810 52.160.080 67.484.740 37.538.380 

4 Cây Bồ ñề ñ/ha 24.463.220 33.601.770 41.193.810 52.160.080 67.484.740 37.538.380 

5 Cây Bông gòn  ñ/ha 10.614.790 15.465.250 19.331.570 35.359.190 30.789.910 11.388.050 

6 Cây Cao su ñ/ha 85.973.810 118.971.670 152.208.120 188.377.850 269.680.120 314.093.730 

7 Cây Chân chim ñ/ha 24.463.220 33.601.770 41.193.810 52.160.080 67.484.740 37.538.380 

8 Cây Chẹo tía (Cơi) ñ/ha 24.463.220 33.601.770 41.193.810 52.160.080 67.484.740 37.538.380 

9 Cây Chò  ñ/ha 25.166.180 34.445.330 42.177.960 53.144.230 66.500.580 32.898.810 

10 Cây Chua khét ñ/ha 25.166.180 34.445.330 42.177.960 53.144.230 66.500.580 32.898.810 

11 Cây Chua trường ñ/ha 25.166.180 34.445.330 42.177.960 53.144.230 66.500.580 32.898.810 

12 Cây Dái ngựa ñ/ha 24.463.220 33.601.770 41.193.810 52.160.080 67.484.740 37.538.380 

13 Cây Dầu rái ñ/ha 25.166.180 34.445.330 42.177.960 53.144.230 66.500.580 32.898.810 

14 Cây ðinh ñ/ha 25.166.180 34.445.330 42.177.960 53.144.230 66.500.580 32.898.810 

15 Cây Dó bầu (Trầm) ñ/ha 44.478.580 61.094.140 74.897.830 94.836.500 204.499.200 113.752.680 

16 Cây Gạo ñ/ha 25.166.180 34.445.330 42.177.960 53.144.230 66.500.580 32.898.810 

17 Cây Gáo vàng ñ/ha 24.463.220 33.601.770 41.193.810 52.160.080 67.484.740 37.538.380 

18 Cây Giẻ ñ/ha 24.463.220 33.601.770 41.193.810 52.160.080 67.484.740 37.538.380 

19 Cây Giỗi ñ/ha 24.463.220 33.601.770 41.193.810 52.160.080 67.484.740 37.538.380 

20 Cây Gõ ñ/ha 25.166.180 34.445.330 42.177.960 53.144.230 66.500.580 32.898.810 

21 Cây Gội ñ/ha 24.463.220 33.601.770 41.193.810 52.160.080 67.484.740 37.538.380 

22 Cây Hoa sữa ñ/ha 24.463.220 33.601.770 41.193.810 52.160.080 67.484.740 37.538.380 

23 Cây Hoàng ñàn ñ/ha 25.166.180 34.445.330 42.177.960 53.144.230 66.500.580 32.898.810 

24 Cây Hoàng nam ñ/ha 25.166.180 34.445.330 42.177.960 53.144.230 66.500.580 32.898.810 

25 Cây Huê (Sưa ñỏ) ñ/ha 44.478.580 61.094.140 74.897.830 94.836.500 204.499.200 113.752.680 

26 Cây Huỷnh ñ/ha 25.166.180 34.445.330 42.177.960 53.144.230 66.500.580 32.898.810 

27 Cây Keo các loại ñ/ha 31.880.570 41.581.500 49.314.130 70.718.380 61.579.820 22.776.100 

28 Cây Kháo ñ/ha 25.166.180 34.445.330 42.177.960 53.144.230 66.500.580 32.898.810 

29 Cây Kiền ñ/ha 25.166.180 34.445.330 42.177.960 53.144.230 66.500.580 32.898.810 

30 Cây Kim giao ñ/ha 25.166.180 34.445.330 42.177.960 53.144.230 66.500.580 32.898.810 
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31 Cây Lát hoa, Lát xanh ñ/ha 25.166.180 34.445.330 42.177.960 53.144.230 66.500.580 32.898.810 

32 Cây Lim ñ/ha 25.166.180 34.445.330 42.177.960 53.144.230 66.500.580 32.898.810 

33 Cây Long não ñ/ha 24.463.220 33.601.770 41.193.810 52.160.080 67.484.740 37.538.380 

34 Cây Mít rừng ñ/ha 25.166.180 34.445.330 42.177.960 53.144.230 66.500.580 32.898.810 

35 Cây Mỡ ñ/ha 24.463.220 33.601.770 41.193.810 52.160.080 67.484.740 37.538.380 

36 Cây Mù u ñ/ha 24.463.220 33.601.770 41.193.810 52.160.080 67.484.740 37.538.380 

37 Cây Mức  ñ/ha 10.614.790 15.465.250 19.331.570 35.359.190 30.789.910 11.388.050 

38 Cây 
Muồng, Hoàng 
yến 

ñ/ha 24.463.220 33.601.770 41.193.810 52.160.080 67.484.740 37.538.380 

39 Cây Nghiến ñ/ha 25.166.180 34.445.330 42.177.960 53.144.230 66.500.580 32.898.810 

40 Cây Ngô ñồng ñ/ha 25.166.180 34.445.330 42.177.960 53.144.230 66.500.580 32.898.810 

41 Cây Nhạc ngựa ñ/ha 24.463.220 33.601.770 41.193.810 52.160.080 67.484.740 37.538.380 

42 Cây Phi lao ñ/ha 27.556.270 38.663.130 47.239.320 51.035.330 43.443.300 21.510.760 

43 Cây Phượng ñ/ha 24.463.220 33.601.770 41.193.810 52.160.080 67.484.740 37.538.380 

44 Cây Pơ mu ñ/ha 25.166.180 34.445.330 42.177.960 53.144.230 66.500.580 32.898.810 

45 Cây Re hương ñ/ha 25.166.180 34.445.330 42.177.960 53.144.230 66.500.580 32.898.810 

46 Cây Sao ñen ñ/ha 25.166.180 34.445.330 42.177.960 53.144.230 66.500.580 32.898.810 

47 Cây Sầu ñông ñ/ha 21.229.570 30.930.500 38.663.130 49.910.590 45.692.790 18.698.900 

48 Cây Sến ñ/ha 24.463.220 33.601.770 41.193.810 52.160.080 67.484.740 37.538.380 

49 Cây Táu ñ/ha 25.166.180 34.445.330 42.177.960 53.144.230 66.500.580 32.898.810 

50 Cây Tếch ñ/ha 25.166.180 34.445.330 42.177.960 53.144.230 66.500.580 32.898.810 

51 Cây 
Thàn mát (Sưa 
trắng) 

ñ/ha 25.166.180 34.445.330 42.177.960 53.144.230 66.500.580 32.898.810 

52 Cây Thông ñ/ha 25.166.180 34.726.520 43.021.520 54.409.570 114.724.050 68.609.480 

53 Cây Trắc, Cẩm lai ñ/ha 25.166.180 34.445.330 42.177.960 53.144.230 66.500.580 32.898.810 

54 Cây Trai (Lý) ñ/ha 25.166.180 34.445.330 42.177.960 53.144.230 66.500.580 32.898.810 

55 Cây Trâm ñ/ha 24.463.220 33.601.770 41.193.810 52.160.080 67.484.740 37.538.380 

56 Cây Trám, Trẩu ñ/ha 24.463.220 33.601.770 41.193.810 52.160.080 67.484.740 37.538.380 

57 Cây Trứng cá ñ/ha 21.229.570 30.930.500 38.663.130 70.718.380 61.579.820 22.776.100 

58 Cây Ươi ñ/ha 24.463.220 33.601.770 41.193.810 52.160.080 67.484.740 37.538.380 

59 Cây Vạng ñ/ha 24.463.220 33.601.770 41.193.810 52.160.080 67.484.740 37.538.380 

60 Cây Vàng tâm ñ/ha 25.166.180 34.445.330 42.177.960 53.144.230 66.500.580 32.898.810 

61 Cây Viết ñ/ha 25.166.180 34.445.330 42.177.960 53.144.230 66.500.580 32.898.810 

62 Cây Vông ñồng gai ñ/ha 10.614.790 15.465.250 19.331.570 35.359.190 30.789.910 11.388.050 

63 Cây Xà cừ ñ/ha 24.463.220 33.601.770 41.193.810 52.160.080 67.484.740 37.538.380 

64 Cây 
Xoan chịu hạn 
(Neem) 

ñ/ha 21.229.570 30.930.500 38.663.130 70.718.380 61.579.820 22.776.100 

65 Cây Xoay ñ/ha 25.166.180 34.445.330 42.177.960 53.144.230 66.500.580 32.898.810 
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b. Trồng phân tán (diện tích liền vùng <0,3ha) 

1 Cây Bạch ñàn ñ/cây 15.470 22.490 28.120 51.450 44.850 16.590 

2 Cây Bàng  ñ/cây  15.470 22.490 28.120 51.450 44.850 16.590 

3 Cây Bằng lăng ñ/cây 26.710 36.690 44.990 56.940 73.670 40.910 

4 Cây Bồ ñề ñ/cây 26.710 36.690 44.990 56.940 73.670 40.910 

5 Cây Bông gòn ñ/cây 11.520 16.870 21.090 38.520 33.600 12.380 

6 Cây Cao su  ñ/cây  154.440 214.090 273.730 339.770 485.690 565.570 

7 Cây Chân chim  ñ/cây  26.710 36.690 44.990 56.940 73.670 40.910 

8 Cây Chẹo tía (Cơi)  ñ/cây  26.710 36.690 44.990 56.940 73.670 40.910 

9 Cây Chò  ñ/cây 27.420 37.530 45.970 57.920 72.540 35.850 

10 Cây Chua khét  ñ/cây  27.420 37.530 45.970 57.920 72.540 35.850 

11 Cây Chua trường  ñ/cây  27.420 37.530 45.970 57.920 72.540 35.850 

12 Cây Dái ngựa  ñ/cây  26.710 36.690 44.990 56.940 73.670 40.910 

13 Cây Dầu rái ñ/cây 27.420 37.530 45.970 57.920 72.540 35.850 

14 Cây ðinh  ñ/cây  27.420 37.530 45.970 57.920 72.540 35.850 

15 Cây Dó bầu (Trầm) ñ/cây 48.570 66.720 81.800 103.530 223.240 123.980 

16 Cây Gạo  ñ/cây  27.420 37.530 45.970 57.920 72.540 35.850 

17 Cây Gáo vàng  ñ/cây  26.710 36.690 44.990 56.940 73.670 40.910 

18 Cây Giẻ  ñ/cây  26.710 36.690 44.990 56.940 73.670 40.910 

19 Cây Giỗi ñ/cây 26.710 36.690 44.990 56.940 73.670 40.910 

20 Cây Gõ ñ/cây 27.420 37.530 45.970 57.920 72.540 35.850 

21 Cây Gội ñ/cây 26.710 36.690 44.990 56.940 73.670 40.910 

22 Cây Hoa sữa ñ/cây 26.710 36.690 44.990 56.940 73.670 40.910 

23 Cây Hoàng ñàn  ñ/cây  27.420 37.530 45.970 57.920 72.540 35.850 

24 Cây Hoàng nam  ñ/cây  27.420 37.530 45.970 57.920 72.540 35.850 

25 Cây Huê (Sưa ñỏ) ñ/cây 48.570 66.720 81.800 103.530 223.240 123.980 

26 Cây Huỷnh ñ/cây 27.420 37.530 45.970 57.920 72.540 35.850 

27 Cây Keo các loại ñ/cây 23.190 30.240 35.860 51.450 44.850 16.590 

28 Cây Kháo  ñ/cây  27.420 37.530 45.970 57.920 72.540 35.850 

29 Cây Kiền ñ/cây 27.420 37.530 45.970 57.920 72.540 35.850 
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30 Cây Kim giao  ñ/cây  27.420 37.530 45.970 57.920 72.540 35.850 

31 Cây Lát hoa, Lát xanh  ñ/cây  27.420 37.530 45.970 57.920 72.540 35.850 

32 Cây Lim ñ/cây 27.420 37.530 45.970 57.920 72.540 35.850 

33 Cây Long não ñ/cây 26.710 36.690 44.990 56.940 73.670 40.910 

34 Cây Mít rừng  ñ/cây  27.420 37.530 45.970 57.920 72.540 35.850 

35 Cây Mỡ ñ/cây 26.710 36.690 44.990 56.940 73.670 40.910 

36 Cây Mù u ñ/cây 26.710 36.690 44.990 56.940 73.670 40.910 

37 Cây Mức  ñ/cây 7.730 11.250 14.060 25.730 22.360 8.300 

38 Cây Muồng, Hoàng yến ñ/cây 26.710 36.690 44.990 56.940 73.670 40.910 

39 Cây Nghiến  ñ/cây  27.420 37.530 45.970 57.920 72.540 35.850 

40 Cây Ngô ñồng  ñ/cây  27.420 37.530 45.970 57.920 72.540 35.850 

41 Cây Nhạc ngựa ñ/cây 26.710 36.690 44.990 56.940 73.670 40.910 

42 Cây Phi lao ñ/cây 13.220 18.550 22.630 24.470 20.810 10.270 

43 Cây Phượng ñ/cây 26.710 36.690 44.990 56.940 73.670 40.910 

44 Cây Pơ mu  ñ/cây  27.420 37.530 45.970 57.920 72.540 35.850 

45 Cây Re hương  ñ/cây  27.420 37.530 45.970 57.920 72.540 35.850 

46 Cây Sao ñen ñ/cây 27.420 37.530 45.970 57.920 72.540 35.850 

47 Cây Sầu ñông ñ/cây 15.470 22.490 28.120 36.280 33.180 13.630 

48 Cây Sến ñ/cây 26.710 36.690 44.990 56.940 73.670 40.910 

49 Cây Táu  ñ/cây  27.420 37.530 45.970 57.920 72.540 35.850 

50 Cây Tếch  ñ/cây  27.420 37.530 45.970 57.920 72.540 35.850 

51 Cây Thàn mát (Sưa trắng)  ñ/cây  27.420 37.530 45.970 57.920 72.540 35.850 

52 Cây Thông ñ/cây 12.090 16.730 20.660 26.150 55.110 32.900 

53 Cây Trắc, Cẩm lai  ñ/cây  27.420 37.530 45.970 57.920 72.540 35.850 

54 Cây Trai (Lý)  ñ/cây  27.420 37.530 45.970 57.920 72.540 35.850 

55 Cây Trâm  ñ/cây  26.710 36.690 44.990 56.940 73.670 40.910 

56 Cây Trám, Trẩu ñ/cây 26.710 36.690 44.990 56.940 73.670 40.910 

57 Cây Trứng cá  ñ/cây  15.470 22.490 28.120 36.280 33.180 13.630 

58 Cây Ươi ñ/cây 26.710 36.690 44.990 56.940 73.670 40.910 

59 Cây Vạng  ñ/cây  26.710 36.690 44.990 56.940 73.670 40.910 
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60 Cây Vàng tâm  ñ/cây  27.420 37.530 45.970 57.920 72.540 35.850 

61 Cây Viết  ñ/cây  27.420 37.530 45.970 57.920 72.540 35.850 

62 Cây Vông ñồng gai ñ/cây 11.520 16.870 21.090 38.520 33.600 12.380 

63 Cây Xà cừ ñ/cây 26.710 36.690 44.990 56.940 73.670 40.910 

64 Cây 
Xoan chịu hạn 

(Neem) 
 ñ/cây  15.470 22.490 28.120 51.450 44.850 16.590 

65 Cây Xoay  ñ/cây  27.420 37.530 45.970 57.920 72.540 35.850 
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IV. Cây trồng làm cảnh, cây dược liệu, cây trồng khác 

TT LOÀI CÂY TRỒNG ðVT 

ðơn giá bồi thường 

 ðường 
kính  
<2cm  

 ðường 
kính  

2÷<5cm  

 ðường 
kính  

5÷<10cm  

 ðường 
kính  

10÷<20cm 

 ðường 
kính  

>20cm  

1 Cây làm cảnh (trồng trên ñất) 

  
Cây Mai vàng lá tím khi non 
(hoàng diệp mai), bạch mai, mai 
chiếu thủy 

ñ/cây 21.300 53.260 266.280 1.065.100 2.130.200 

  Cây Mai vàng lá xanh (hoàng mai)  ñ/cây 42.600 106.510 532.550 2.130.200 4.260.400 

  
Lộc vừng, Sung, ðại lộc, Si, Liễu 
rủ, Ngâu 

ñ/cây 10.650 53.260 266.280 532.550 1.065.100 

  Cây ðoát, Kè, Cọ, ðùng ñình ñ/cây 21.300 42.600 127.810 255.620 426.040 

  Cây Bông giấy ñ/cây 10.650 21.300 21.300 21.300 21.300 

  Cây OSAKA (Nhật Bản) ñ/cây 10.650 53.260 106.510 532.550 1.065.100 

  Cây Bàng (ðài Loan) ñ/cây 10.650 53.260 106.510 532.550 1.065.100 

  Cây Chùm ngây ñ/cây 47.930 74.560 106.510 213.020 426.040 

  Cây Lược vàng ñ/cây 5.330 5.330 10.650 10.650 10.650 

  Cây Mật Gấu  ñ/cây 5.330 5.330 10.650 21.300 31.950 

  Cây ðào Tiên ñ/cây 10.650 53.260 106.510 532.550 1.065.100 

  
Cây Chè tàu, Dâm bụt, Ngâu và 
cây khác làm hàng rào (có cắt tỉa) 

ñ/mét 53.260 

  
Các loài hoa, cây cảnh thân thảo 
trồng theo luống dưới ñất vườn 

ñ/m2 10.650 

  
Các loài hoa, cây cảnh thân thảo 
trồng xen dưới ñất vườn 

ñ/cây 3.200 

  
Cây Hoa ñào, ða, Sanh, Bồ ñề, 
Bách, Tùng, Vạn tuế, Nguyệt quế  

ñ/cây 10.650 53.260 266.280 532.550 1.065.100 

  Cây Hoa nhài (Lài) ñ/cây 10.650 

  Cây Phát tài ñ/cây 10.650 21.300 21.300 21.300 21.300 

  Cây Cau cảnh các loại  ñ/cây 21.300 42.600 127.810 127.810 127.810 

  Cây Mào gà  ñ/cây 1.070 

  Cỏ trang trí thảm sân vườn  ñ/m2 21.300 

  Bờ rào các loại khác  ñ/mét 21.300 
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2 Hỗ trợ công vận chuyển cây cảnh trồng chậu  

  ðường kính chậu 20÷<50cm ñ/chậu 5.330 

  ðường kính chậu 50÷<70cm ñ/chậu 10.650 

  ðường kính chậu 70÷<100cm ñ/chậu 31.950 

  ðường kính chậu ≥100cm ñ/chậu 53.260 

3 Cây dược liệu 

  Cây Trinh Nữ Hoàng Cung ñ/cây 5.330 5.330 10.650 10.650 10.650 

  ðại tướng quân  ñ/cây 5.330 5.330 10.650 10.650 10.650 

  ðinh lăng ñ/cây 10.650 

  Hoa hòe  ñ/cây 10.650 21.300 42.600 53.260 53.260 

  Nhàu ñ/cây 10.650 21.300 42.600 53.260 53.260 

  Quế, Bùi ñ/cây 10.650 21.300 42.600 53.260 53.260 

  Sâm các loại ñ/m2 12.780 

  Sở (Trà mai)  ñ/cây 10.650 21.300 42.600 53.260 53.260 

  Thành ngạnh ñ/cây 5.330 5.330 10.650 10.650 10.650 

  Tía tô, Ngải cứu, Nha ñam ñ/m2 10.650 

  Vối thuốc ñ/cây 10.650 21.300 42.600 53.260 53.260 

  Cây dược liệu các loại ñ/m2 5.330 

4 Cây trồng khác  

  Vông nem ñ/cây 2.130 4.260 6.390 8.520 10.650 

  Bông vải ñ/m2 5.330 

  Cói, ðay, Lác ñ/m2 2.130 

  Mây ñ/cây 1.600 

  Bồ kết, Bồ hòn  ñ/cây 43.670 43.670 100.860 172.650 206.200 

  
ðước, Sú, Vẹt, Trang, Tra, Bần, 
Mắm 

ñ/cây 22.260 30.580 37.490 47.450 61.390 

  Dừa nước ñ/cây 15.980 21.300 31.950 42.600 53.260 

  Các loài cây lấy củi khác ñ/cây 3.510 17.570 29.290 41.010 29.290 
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  Tre Bát ñộ, ðiền trúc 
ñ/ha 13.473.520 15.816.740 18.159.960 19.683.050 21.088.980 

ñ/cây 13.470 15.820 18.160 19.680 21.090 

  Tre, Lồ ô, Nứa, Giáo, Vầu, Luồng 
ñ/ha 5.858.050 7.029.660 8.201.270 9.372.880 10.544.490 

ñ/cây 5.860 7.030 8.200 9.370 10.540 

  Trúc, Hóp  ñ/bụi  Bụi 5-10cây=59.000ñ/bụi; Bụi trên 10cây=117.000ñ/bụi  
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ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

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

Số: 36/2022/Qð-UBND Thừa Thiên Huế, ngày 08 tháng 8 năm 2022 

 
QUYẾT ðỊNH 

Về việc ủy quyền cho Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện thẩm ñịnh  
Báo cáo ñánh giá tác ñộng môi trường; Giấy phép môi trường; Phương án cải tạo 

phục hồi môi trường trong hoạt ñộng khai thác khoáng sản thuộc thẩm quyền 
của Ủy ban nhân dân tỉnh 

 
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 

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

Luật Tổ chức chính quyền ñịa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 
Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 17 tháng 11 năm 2020;  
Căn cứ Nghị ñịnh số 08/2022/Nð-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ 

quy ñịnh chi tiết một số ñiều của Luật Bảo vệ môi trường;  
Căn cứ Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Bộ Tài nguyên 

và Môi trường hướng dẫn thi hành một số ñiều của Luật Bảo vệ môi trường; 
Theo ñề nghị của Giám ñốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 

352/TTr-STNMT-MT ngày 19 tháng 7 năm 2022. 

QUYẾT ðỊNH: 

ðiều 1. Nội dung và thời hạn ủy quyền 

1. Ủy quyền cho Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện thẩm ñịnh Báo cáo ñánh giá 
tác ñộng môi trường; Giấy phép môi trường; Phương án cải tạo, phục hồi môi trường 
trong hoạt ñộng khai thác khoáng sản thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh.  

2. Thời hạn ủy quyền ñối với quy ñịnh tại khoản 1 ðiều này là 02 năm, bắt ñầu 
từ ngày 20/8/2022 ñến 20/8/2024. 

ðiều 2. Trách nhiệm của Sở Tài nguyên và Môi trường 
1. Tổ chức thẩm ñịnh Báo cáo ñánh giá tác ñộng môi trường  
a) Tiếp nhận, ñăng tải nội dung tham vấn Báo cáo ñánh giá tác ñộng môi trường 

trên trang thông tin ñiện tử của Sở Tài nguyên và Môi trường, gửi kết quả tham vấn 
cho chủ dự án theo quy ñịnh tại ñiểm a Khoản 3 ðiều 26 Nghị ñịnh số 08/2022/Nð-CP 
ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy ñịnh chi tiết một số ñiều của Luật Bảo vệ môi trường. 

b) Tiếp nhận hồ sơ, thành lập Hội ñồng thẩm ñịnh, lấy ý kiến cơ quan, tổ chức, 
chuyên gia; tổ chức khảo sát thực tế; lấy mẫu phân tích chất lượng môi trường; tổ chức 
hội ñồng thẩm ñịnh; thông báo kết quả thẩm ñịnh; rà soát hồ sơ sau khi chủ dự án 
chỉnh sửa, bổ sung theo quy ñịnh tại ðiều 34 của Luật Bảo vệ môi trường trước khi 
trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt kết quả thẩm ñịnh. 
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2. Tổ chức thẩm ñịnh hồ sơ cấp, cấp lại, cấp ñổi, ñiều chỉnh Giấy phép môi trường 

a) Thực hiện thẩm ñịnh hồ sơ cấp, cấp lại Giấy phép môi trường theo quy ñịnh 
tại ðiều 29 của Nghị ñịnh số 08/2022/Nð-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy 
ñịnh chi tiết một số ñiều của Luật Bảo vệ môi trường: Tiếp nhận hồ sơ, công khai nội 
dung báo cáo ñề xuất cấp, cấp lại Giấy phép môi trường trên trang thông tin ñiện tử 
của Sở Tài nguyên và Môi trường; thành lập Hội ñồng thẩm ñịnh/Tổ kiểm tra/ðoàn 
kiểm tra; lấy ý kiến cơ quan, tổ chức, chuyên gia; tổ chức khảo sát thực tế; lấy mẫu 
phân tích chất lượng môi trường; tổ chức Hội ñồng thẩm ñịnh/kiểm tra; thông báo 
hoàn thiện hoặc trả hồ sơ; rà soát hồ sơ sau khi chủ dự án ñầu tư, cơ sở chỉnh sửa, bổ 
sung trước khi trình Ủy ban nhân dân tỉnh cấp, cấp lại Giấy phép môi trường. 

b) Thực hiện thẩm ñịnh hồ sơ cấp ñổi, ñiều chỉnh Giấy phép môi trường theo quy 
ñịnh tại khoản 1, khoản 2 ðiều 30 của Nghị ñịnh số 08/2022/Nð-CP ngày 10/01/2022 của 
Chính phủ quy ñịnh chi tiết một số ñiều của Luật Bảo vệ môi trường trước khi trình Ủy ban 
nhân dân tỉnh cấp ñổi, ñiều chỉnh Giấy phép môi trường. 

3. Tổ chức thẩm ñịnh Phương án cải tạo, phục hồi môi trường trong hoạt ñộng 
khai thác khoáng sản 

Thực hiện theo quy ñịnh tại khoản 6 ðiều 36 Nghị ñịnh số 08/2022/Nð-CP ngày 
10/01/2022 của Chính phủ quy ñịnh chi tiết một số ñiều của Luật Bảo vệ môi trường: 
Tiếp nhận hồ sơ; thành lập Hội ñồng thẩm ñịnh; lấy ý kiến cơ quan, tổ chức, chuyên gia; 
tổ chức khảo sát thực tế; tổ chức Hội ñồng thẩm ñịnh; thông báo kết quả thẩm ñịnh; rà soát 
hồ sơ sau khi chủ dự án, cơ sở chỉnh sửa, bổ sung trước khi trình Ủy ban nhân dân tỉnh 
phê duyệt kết quả thẩm ñịnh. 

ðiều 3. Hiệu lực thi hành 

Quyết ñịnh này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20 tháng 8 năm 2022. 

ðiều 4. Tổ chức thực hiện 

1. Sở Tài nguyên và Môi trường ñảm bảo thực hiện ñúng nội dung và chịu trách 
nhiệm trước Ủy ban nhân dân tỉnh về những nhiệm vụ, quyền hạn ñược uỷ quyền; không 
ủy quyền tiếp cho cơ quan, tổ chức khác thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn ñã ñược 
Ủy ban nhân dân tỉnh ủy quyền. 

2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám ñốc Sở Tài nguyên và Môi trường 
và Thủ trưởng các cơ quan, ñơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết ñịnh này./.  
 

 
 

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

 
 

Phan Quý Phương 
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VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 
 

 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

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

Số: 1855/Qð-UBND Thừa Thiên Huế, ngày 04 tháng 8 năm 2022 

 

QUYẾT ðỊNH 
Về việc thành lập Ban Quản lý dự án ðầu tư xây dựng  

và Phát triển ñô thị tỉnh Thừa Thiên Huế 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 

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

Căn cứ Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Ban Chấp hành 
Trung ương ðảng khóa XII về việc tiếp tục ñổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao 
chất lượng và hiệu quả của ñơn vị sự nghiệp công lập; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 120/2020/Nð-CP ngày 07 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ 
quy ñịnh về thành lập, tổ chức lại, giải thể ñơn vị sự nghiệp công lập; 

Căn cứ Kế hoạch số 69-KH/TU ngày 24 tháng 4 năm 2018 của Tỉnh ủy về 
thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Ban Chấp hành 
Trung ương ðảng khóa XII về việc tiếp tục ñổi mới hệ thống tổ chức quản lý, nâng 
cao chất lượng và hiệu quả hoạt ñộng của các ñơn vị sự nghiệp công lập; 

Căn cứ Chương trình hành ñộng số 99/CTr-UBND ngày 28 tháng 5 năm 2018 
của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện Kế hoạch số 69-KH/TU ngày 24 tháng 4 
năm 2018 của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25 tháng 10 năm 2017 
của Ban Chấp hành Trung ương ðảng khóa XII về việc tiếp tục ñổi mới hệ thống tổ 
chức quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt ñộng của các ñơn vị sự nghiệp 
công lập; 

Căn cứ Thông báo số 223-TB/TU ngày 12 tháng 4 năm 2022 của Ban Thường vụ 
Tỉnh ủy về việc thống nhất việc hợp nhất Ban Quản lý dự án ñầu tư xây dựng công trình 
dân dụng và công nghiệp tỉnh và Ban Quản lý khu vực phát triển ñô thị tỉnh thành một 
ñơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; 

Căn cứ Thông báo số 272-TB/TU ngày 29 tháng 7 năm 2022 của Ban Thường vụ 
Tỉnh ủy về sắp xếp, bố trí cán bộ; 

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

ðiều 1. Thành lập Ban Quản lý dự án ðầu tư xây dựng và Phát triển ñô thị tỉnh 
Thừa Thiên Huế trên cơ sở hợp nhất Ban Quản lý dự án ñầu tư xây dựng công trình 
dân dụng và công nghiệp tỉnh và Ban Quản lý khu vực phát triển ñô thị tỉnh. 

Ban Quản lý dự án ðầu tư xây dựng và Phát triển ñô thị tỉnh Thừa Thiên Huế là 
ñơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; có tư cách pháp nhân, 
con dấu và tài khoản ñể hoạt ñộng. 

ðiều 2. Ban Quản lý dự án ðầu tư xây dựng và Phát triển ñô thị tỉnh Thừa 
Thiên Huế (sau ñây gọi tắt là Ban) thực hiện ñầy ñủ chức năng, nhiệm vụ của Ban 
Quản lý dự án ñầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh và Ban Quản lý 
Khu vực phát triển ñô thị tỉnh hiện nay, ñồng thời phù hợp với các quy ñịnh hiện hành. 
Các chức năng, nhiệm vụ chính như sau: 

a) Làm chủ ñầu tư các dự án sử dụng vốn ñầu tư công và các nguồn vốn khác 
(nếu có) ñể ñầu tư xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp, hạ tầng kỹ thuật, 
giao thông,… do Ủy ban nhân dân tỉnh quyết ñịnh ñầu tư. 

b) Giúp Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện một số nhiệm vụ quản lý ñầu tư phát triển 
ñô thị trong khu vực ñược Ủy ban nhân dân tỉnh giao (khu ñô thị mới An Vân Dương 
và các khu vực khác), bao gồm: Quản lý, giám sát quá trình ñầu tư phát triển ñô thị 
theo quy hoạch và kế hoạch; ñảm bảo sự kết nối ñồng bộ và quản lý hệ thống hạ tầng 
kỹ thuật khung, kết nối hạ tầng kỹ thuật giữa các dự án trong giai ñoạn ñầu tư xây dựng. 

c) Làm ñại diện cơ quan nhà nước có thẩm quyền ký hợp ñồng với nhà ñầu tư 
thực hiện dự án có sử dụng ñất, dự án theo hình thức ñối tác công tư khi ñược Ủy ban 
nhân dân tỉnh ủy quyền và giao nhiệm vụ; 

d) Tiếp nhận, quản lý, vận hành khai thác và tổ chức bảo trì các công trình  
ñược giao do nhà nước ñầu tư hoặc nhà ñầu tư bàn giao cho nhà nước sau khi hoàn thành. 

ñ) Nhận ủy thác quản lý dự án ñầu tư và tư vấn ñầu tư xây dựng của các chủ 
ñầu tư khác theo hợp ñồng. 

e) Thực hiện các chức năng khác do Ủy ban nhân dân tỉnh giao. 

Chức năng, nhiệm vụ cụ thể ñược thể hiện tại Quy chế tổ chức và hoạt ñộng 
của Ban ñược Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt. 

ðiều 3. Cơ cấu tổ chức:  

1. Ban Quản lý dự án ðầu tư xây dựng và Phát triển ñô thị tỉnh Thừa Thiên Huế 
có Giám ñốc và không quá 03 Phó Giám ñốc. 

Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, ñiều ñộng, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật, cho 
từ chức và thực hiện các chế ñộ, chính sách ñối với Giám ñốc và Phó Giám ñốc Ban 
do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết ñịnh theo quy ñịnh của pháp luật.  
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2. Các phòng chuyên môn:  

a) Văn phòng; 

b) Phòng Kế hoạch Thẩm ñịnh; 

c) Phòng Tài chính Kế toán; 

d) Phòng Quản lý dự án dân dụng; 

ñ) Phòng Quản lý dự án hạ tầng; 

e)  Phòng Quản lý ñô thị. 

ðiều 4. Giao Ban Quản lý dự án ðầu tư xây dựng và Phát triển ñô thị tỉnh 
Thừa Thiên Huế xây dựng Quy chế tổ chức và hoạt ñộng trình Ủy ban nhân dân tỉnh 
phê duyệt. 

ðiều 5. Quyết ñịnh này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 9 năm 2022. 

ðiều 6. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám ñốc các Sở: Nội vụ, 
Tài chính, Kế hoạch và ðầu tư, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường; Chủ tịch Ủy ban 
nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Huế và thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu 
trách nhiệm thi hành Quyết ñịnh này./ 
 
  TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

Nguyễn Văn Phương 
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