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  VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT  

 ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 

Trang 

16-8-2022 Quyết ñịnh số 37/2022/Qð-UBND ban hành Quy ñịnh về mức 
ñộ khôi phục lại tình trạng ban ñầu của ñất trước khi vi phạm ñối 
với từng loại vi phạm hành chính quy ñịnh tại Nghị ñịnh số 
91/2019/Nð-CP ngày 19 tháng 11 năm 2019 của Chính phủ về 
xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực ñất ñai, trên ñịa bàn 
tỉnh Thừa Thiên Huế. 

03 

18-8-2022 Quyết ñịnh số 38/2022/Qð-UBND về việc tổ chức lại các Phòng 
chuyên môn, nghiệp vụ và ñơn vị sự nghiệp thuộc và trực thuộc 
Chi cục Chăn nuôi và Thú y, Sở Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn. 

11 

18-8-2022 Quyết ñịnh số 39/2022/Qð-UBND ban hành quy ñịnh phân công, 
phân cấp quản lý và tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu 
quốc gia giai ñoạn 2021 - 2025 trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 

13 

19-8-2022 Quyết ñịnh số 40/2022/Qð-UBND về việc quy ñịnh mức thu tiền 
sử dụng khu vực biển trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế giai ñoạn 
2022-2026. 

23 

                         Tỉnh Thừa Thiên Huế 
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  VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC  

 ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH  

18-8-2022 Quyết ñịnh số 1969/Qð-UBND về việc thành lập 08 Trạm 
Chăn nuôi và Thú y các huyện, thị xã trực thuộc Chi cục Chăn nuôi 
và Thú y. 

26 

19-8-2022 Quyết ñịnh số 1989/Qð-UBND ban hành Kế hoạch thời gian 
năm học 2022-2023 ñối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông 
và giáo dục thường xuyên. 

28 

22-8-2022 Quyết ñịnh số 2022/Qð-UBND về việc quy ñịnh thời gian 
làm việc hành chính trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 

30 
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VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT 

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: 37/2022/Qð-UBND Thừa Thiên Huế, ngày 16 tháng 8 năm 2022 
 

 
QUYẾT ðỊNH 

Ban hành Quy ñịnh về mức ñộ khôi phục lại tình trạng ban ñầu của ñất  
trước khi vi phạm ñối với từng loại vi phạm hành chính quy ñịnh tại Nghị ñịnh 

số 91/2019/Nð-CP ngày 19 tháng 11 năm 2019 của Chính phủ về xử phạt  
vi phạm hành chính trong lĩnh vực ñất ñai, 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 Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; 
Căn cứ Luật sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Luật Ban hành văn bản quy phạm 

pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020; 
Căn cứ Luật ðất ñai ngày 29 tháng 11 năm 2013; 
Căn cứ Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012; 
 Căn cứ Nghị ñịnh số 43/2014/Nð-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ 

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

sửa ñổi, bổ sung một số nghị ñịnh quy ñịnh chi tiết thi hành Luật ðất ñai; 
Căn cứ Nghị ñịnh số 91/2019/Nð-CP ngày 19 tháng 11 năm 2019 của Chính phủ 

về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực ñất ñai;  
Căn cứ Nghị ñịnh số 04/2022/Nð-CP ngày 06/01/2022 của Chính phủ về sửa ñổi, 

bổ sung một số ñiều của các nghị ñịnh về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực 
ñất ñai; tài nguyên nước và khoáng sản; khí tượng thủy văn; ño ñạc bản ñồ; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 94/2019/Nð-CP ngày 13 tháng 12 năm 2019 của Chính phủ 
quy ñịnh chi tiết một số ñiều của luật trồng trọt về giống cây trồng và canh tác; 
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Theo ñề nghị của Giám ñốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 
611/TTr-STNMT-TTr ngày 28 tháng 12 năm 2021, Báo cáo số 53/BC-STNMT ngày 
25 tháng 02 năm 2022 và Báo cáo số 192/BC-STNMT ngày 08 tháng 7 năm 2022. 

 

QUYẾT ðỊNH: 
 

ðiều 1. Ban hành kèm theo Quyết ñịnh này Quy ñịnh về mức ñộ khôi phục lại 
tình trạng ban ñầu của ñất trước khi vi phạm trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế ñối 
với từng loại vi phạm hành chính theo quy ñịnh tại Nghị ñịnh số 91/2019/Nð-CP 
ngày 19 tháng 11 năm 2019 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh 
vực ñất ñai.  

ðiều 2. ðiều khoản thi hành 
Quyết ñịnh này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 26 tháng 8 năm 2022.  
ðiều 3. 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 các huyện, thị xã và thành phố Huế; Chủ tịch Ủy ban 
nhân dân các xã, phường, thị trấn; Thủ trưởng các cơ quan có liên quan và các tổ chức, 
hộ gia ñình, cá nhân 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  

Về mức ñộ khôi phục lại tình trạng ban ñầu của ñất ñối với từng loại vi phạm 
hành chính quy ñịnh tại Nghị ñịnh 91/2019/Nð-CP ngày 19 tháng 11 năm 2019 

của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực ñất ñai,  
trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 

(Kèm theo Quyết ñịnh số 37/2022/Qð-UBND ngày 16 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 mức ñộ khôi phục lại tình trạng ban ñầu của ñất trước 

khi vi phạm ñối với từng loại vi phạm hành chính về ñất ñai ñược quy ñịnh tại các 

ñiều: ðiều 9, ðiều 10, ðiều 11, ðiều 12, ðiều 13, ðiều 14, ðiều 15 và ðiều 16 

Nghị ñịnh số 91/2019/Nð-CP ngày 19/11/2019 của Chính phủ về xử phạt vi phạm 

hành chính trong lĩnh vực ñất ñai, trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 

Những nội dung không quy ñịnh tại Quy ñịnh này thì thực hiện theo quy ñịnh 

tại Nghị ñịnh 91/2019/Nð-CP và quy ñịnh tại các văn bản quy phạm pháp luật có 

liên quan. 

ðiều 2. ðối tượng áp dụng 

1. Người sử dụng ñất quy ñịnh tại ðiều 5 Luật ðất ñai và các tổ chức, cá nhân 

khác bị xử phạt vi phạm hành chính về ñất ñai và theo quy ñịnh bị áp dụng biện pháp 

khắc phục hậu quả buộc khôi phục lại tình trạng ban ñầu của ñất trước khi vi phạm. 

2. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Huế (gọi chung là Ủy ban 

nhân dân cấp huyện); Cơ quan chuyên môn quản lý nhà nước về ñất ñai thuộc: Ủy ban 

nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện; Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn 

(gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp xã) trên ñịa bàn tỉnh. 

3. Người ra quyết ñịnh xử phạt vi phạm hành chính; các cơ quan, tổ chức, cá nhân 

khác có liên quan ñến việc khôi phục lại tình trạng ban ñầu của ñất trước khi vi phạm. 
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ðiều 3. Giải thích từ ngữ 

1. Tình trạng ban ñầu của ñất là tình trạng của loại ñất tồn tại trước thời ñiểm 

ñối tượng vi phạm thực hiện hành vi vi phạm, loại ñất ñược xác ñịnh dựa trên các căn cứ 

quy ñịnh tại ðiều 11 Luật ðất ñai năm 2013 và ðiều 3 Nghị ñịnh 43/2014/Nð-CP 

ngày 15 tháng 5 năm 2014 quy ñịnh chi tiết thi hành một số ñiều của Luật ðất ñai, 

ñược sửa ñổi, bổ sung tại khoản 1 ðiều 2 Nghị ñịnh 01/2017/Nð-CP ngày 06 tháng 01 

năm 2017 của Chính phủ.   

ðối với trường hợp không ñủ căn cứ nêu trên thì tình trạng ban ñầu của ñất 

ñược xác ñịnh căn cứ vào hiện trạng của ñất trước khi vi phạm ñể xác ñịnh tình trạng 

ban ñầu của ñất. 

2. Gây cản trở hoặc thiệt hại cho việc sử dụng ñất của người khác là hành vi 

ñưa vật liệu xây dựng hoặc các vật khác, ñưa chất thải, chất ñộc hại lên thửa ñất do 

người khác quản lý, sử dụng hoặc thửa ñất của mình quản lý, sử dụng; ñào bới, xây 

tường, làm hàng rào mà gây cản trở hoặc thiệt hại cho việc sử dụng ñất do người khác 

quản lý, sử dụng. 

ðiều 4. Mức ñộ khôi phục và trách nhiệm phối hợp của các cơ quan liên quan 

1. Mức ñộ khôi phục tại Quy ñịnh này gồm 03 mức ñộ: Khôi phục lại như 

nguyên trạng ban ñầu của ñất trước khi vi phạm; khôi phục lại tình trạng của ñất có tính 

tương ñương ñể nhằm giữ ñúng mục ñích sử dụng ñất; giữ nguyên hiện trạng sử dụng 

ñất như tại thời ñiểm phát hiện vi phạm nếu phù hợp quy hoạch, kế hoạch sử dụng ñất 

hoặc dự án ñầu tư ñã ñược cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. 

Khôi phục lại nguyên trạng ban ñầu của ñất là áp dụng những biện pháp nhằm 

khôi phục lại nguyên tình trạng ban ñầu của ñất ñó trước khi bị tác ñộng bởi hành vi 

vi phạm hành chính ñối với ñất ñai. 

Khôi phục lại tình trạng của ñất ñể giữ mục ñích sử dụng ñất bao gồm những 

biện pháp nhằm khôi phục lại tình trạng của loại ñất, ñể phục hồi mục ñích sử dụng 

ñất tương ñương như trước khi bị tác ñộng bởi hành vi vi phạm ñối với ñất ñai.  

2. Kết quả thực hiện khôi phục lại tình trạng ban ñầu của ñất trước khi vi phạm 

do ñại diện cơ quan, người có thẩm quyền xử phạt chủ trì, phối hợp với các cơ quan 

chuyên môn có liên quan và ñịa phương nơi có ñất tổ chức kiểm tra, xác nhận bằng 

biên bản. Trường hợp người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính là Chủ tịch 

Ủy ban nhân dân cấp huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thì cơ quan trình ban 

hành Quyết ñịnh xử phạt là cơ quan chủ trì kiểm tra, xác nhận. 
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Chương II 

MỨC ðỘ KHÔI PHỤC LẠI TÌNH TRẠNG BAN ðẦU CỦA ðẤT  

ðỐI VỚI TỪNG LOẠI VI PHẠM HÀNH CHÍNH QUY ðỊNH  
TẠI NGHỊ ðỊNH SỐ 91/2019/Nð-CP  

 

ðiều 5. ðối với các vi phạm quy ñịnh tại ðiều 9, 10, 11, 12 Nghị ñịnh 
số 91/2019/Nð-CP  

1. Trường hợp vị trí, loại ñất, diện tích và ñối tượng vi phạm tự ý chuyển mục 

ñích mà phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng ñất ñã ñược cơ quan có thẩm quyền 

phê duyệt hoặc ñã ñược chấp thuận dự án ñầu tư, thì yêu cầu ñối tượng vi phạm giữ 

nguyên hiện trạng sử dụng ñất như tại thời ñiểm phát hiện vi phạm. 

2. Trường hợp vị trí, loại ñất, diện tích và ñối tượng vi phạm tự ý chuyển mục 

ñích không phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng ñất ñã ñược cơ quan có thẩm 

quyền phê duyệt thì buộc ñối tượng vi phạm phải áp dụng các biện pháp khôi phục lại 

tình trạng ban ñầu của ñất trước khi vi phạm. 

3. Tùy theo tình hình thực tế của từng hành vi vi phạm, lĩnh vực vi phạm mà 

người có thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính quyết ñịnh thời gian thực hiện biện pháp 

khắc phục hậu quả. 

ðiều 6. ðối với vi phạm quy ñịnh tại ðiều 13 Nghị ñịnh số 91/2019/Nð-CP  

Chuyển ñổi cơ cấu cây trồng trên ñất trồng lúa vi phạm quy ñịnh tại khoản 1 

ðiều 13 Nghị ñịnh số 94/2019/Nð-CP ngày 13 tháng 12 năm 2019 của Chính phủ 

quy ñịnh chi tiết một số ñiều của Luật Trồng trọt về giống cây trồng và canh tác thì 

buộc ñối tượng vi phạm phải áp dụng các biện pháp ñể khôi phục lại tình trạng ban 

ñầu của ñất trồng lúa trước khi vi phạm. 

ðiều 7. ðối với vi phạm quy ñịnh tại ðiều 14 Nghị ñịnh số 91/2019/Nð-CP  

  1. ðối với diện tích ñất lấn, chiếm mà tại vị trí ñất lấn, chiếm phù hợp với 

quy hoạch, kế hoạch sử dụng ñất, quy hoạch ñô thị hoặc quy hoạch nông thôn ñược 

cơ quan có thẩm quyền phê duyệt hoặc chấp thuận dự án ñầu tư, thì yêu cầu ñối tượng 

vi phạm giữ nguyên hiện trạng sử dụng ñất như tại thời ñiểm phát hiện vi phạm. 

2. ðối với diện tích ñất lấn, chiếm không thuộc trường hợp quy ñịnh tại khoản 1 

ðiều này thì ñối tượng vi phạm phải khôi phục lại tình trạng ban ñầu của ñất trước 

khi vi phạm. 

3. Tùy theo tình hình thực tế của từng hành vi vi phạm, lĩnh vực vi phạm mà 

người có thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính quyết ñịnh thời gian thực hiện biện pháp 

khắc phục hậu quả. 
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ðiều 8. ðối với vi phạm quy ñịnh tại ðiều 15 Nghị ñịnh số 91/2019/Nð-CP  

1. Trường hợp làm biến dạng ñịa hình ñối với ñất trồng lúa thì ñối tượng vi 

phạm phải khôi phục lại tình trạng ban ñầu của ñất trước khi vi phạm. 

2. Trường hợp làm biến dạng ñịa hình ñối với các loại ñất còn lại thì ñối tượng 

vi phạm không phải khôi phục lại ñịa hình ban ñầu của ñất trước khi vi phạm, nhưng 

phải khôi phục ñể giữ mục ñích sử dụng ñất trước khi vi phạm và ñảm bảo không ảnh 

hưởng ñến các thửa ñất xung quanh. 

3. Trường hợp làm suy giảm chất lượng ñất thì ñối tượng vi phạm phải khôi 

phục lại tình trạng ban ñầu của ñất trước khi vi phạm. 

4. Tùy từng hành vi vi phạm, mức ñộ khắc phục hậu quả, lĩnh vực ngành quản lý 

mà chính quyền ñịa phương, người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính phối hợp 

với các cơ quan, ñơn vị của ngành, lĩnh vực có liên quan ñể xử lý. 

ðiều 9. ðối với vi phạm quy ñịnh tại ðiều 16 Nghị ñịnh số 91/2019/Nð-CP  

Trường hợp gây cản trở hoặc thiệt hại cho việc sử dụng ñất của người khác thì 

ñối tượng vi phạm phải ñưa vật liệu xây dựng, các vật khác, chất thải, chất ñộc hại ra 

khỏi thửa ñất ñến nơi quy ñịnh ñã ñược cơ quan có thẩm quyền cho phép, cấp phép; 

ñồng thời ñối tượng vi phạm phải khôi phục lại tình trạng ban ñầu của ñất như trước 

khi vi phạm. 

Chương III 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

  ðiều 10. Trách nhiệm của các Sở, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã 

1. Sở Tài nguyên và Môi trường: 

a) Tuyên truyền, hướng dẫn Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân 

cấp xã và các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan áp dụng, thực hiện thống nhất, 

ñúng quy ñịnh tại Quyết ñịnh này; 

b) Hàng năm, chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp huyện tham mưu 

Ủy ban nhân dân tỉnh rà soát tình hình quản lý, sử dụng ñất, thực hiện tốt công tác 

công khai các trường hợp vi phạm pháp luật ñất ñai, các trường hợp bị xử lý vi phạm 

và áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả; 

c) Tổng hợp, tham mưu báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh biện pháp xử lý ñối với 

những vướng mắc, bất cập trong quá trình thực hiện quy ñịnh này. 
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2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: 

a) Tuyên truyền, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân trong việc cải tạo ñất, trồng 

rừng, trồng cây lâu năm, cây hàng năm ñối với trường hợp khi áp dụng biện pháp 

khắc phục hậu quả mà buộc phải cải tạo lại ñất, trồng lại rừng; 

b) Chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp huyện hướng dẫn các tổ chức, cá 

nhân thực hiện phương án sử dụng tầng ñất mặt của ñất chuyên trồng lúa nước vào 

mục ñích nông nghiệp, ñất trồng cây hàng năm ở những nơi có chất lượng ñất tốt khi 

các tổ chức, cá nhân có nhu cầu chuyển mục ñích sử dụng từ ñất trồng lúa, ñất trồng 

cây hàng năm sang mục ñích khác nhằm có quỹ ñất ñể cải tạo, khắc phục các diện 

tích ñất bị vi phạm. 

3. Sở Xây dựng: 

a) Chủ trì hướng dẫn các sở, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân 

cấp xã trong công tác thẩm tra, xác ñịnh sự phù hợp của công trình xây dựng, vật kiến trúc 

trên ñất với quy hoạch xây dựng ñã ñược cấp có thẩm quyền phê duyệt; 

b) Hướng dẫn các sở, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp 

xã và các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan trong việc tháo dỡ công trình vi phạm 

bảo ñảm an toàn, ñúng quy ñịnh. 

4. Ủy ban nhân dân cấp huyện: 

a) Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật ñất ñai, các quy ñịnh 

về xử phạt vi phạm hành chính và biện pháp khắc phục hậu quả vi phạm hành chính 

về ñất ñai, theo quy ñịnh này ñể các tổ chức, cá nhân biết; 

b) Chỉ ñạo, phối hợp, giám sát việc khắc phục hậu quả của tổ chức, cá nhân bị 

áp dụng biện pháp buộc khôi phục lại tình trạng ban ñầu của ñất trước khi vi phạm; 

c) Chỉ ñạo cơ quan chuyên môn về tài nguyên và môi trường, Ủy ban nhân dân 

cấp xã thực hiện tốt công tác theo dõi, giám sát việc quản lý, sử dụng ñất trên ñịa bàn, 

kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý hoặc kiến nghị xử lý nghiêm túc các trường hợp 

vi phạm theo quy ñịnh của pháp luật. 

5. Ủy ban nhân dân cấp xã: 

a) Chủ trì giám sát việc thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả của các 

tổ chức, cá nhân bị áp dụng biện pháp buộc khôi phục lại tình trạng ban ñầu của ñất 

trước khi vi phạm. Khi tổ chức, cá nhân ñã hoàn thành việc khôi phục tình trạng ban ñầu 

của ñất theo mức ñộ quy ñịnh tại Quy ñịnh này phải lập biên bản ghi nhận sự việc, 

gửi cho người vi phạm 01 (một) bản, cho cơ quan, người có thẩm quyền ñã ban hành 

Quyết ñịnh áp dụng biện pháp buộc khôi phục tình trạng ban ñầu của ñất ñể biết; 
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b) Thực hiện tốt công tác theo dõi, giám sát việc quản lý, sử dụng ñất trên ñịa bàn, 

kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý hoặc kiến nghị xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm 

theo quy ñịnh của pháp luật. 

6. Các sở, ngành, các cơ quan, tổ chức khác theo chức năng, nhiệm vụ có 
trách nhiệm phối hợp thực hiện tốt các biện pháp buộc khôi phục lại tình trạng 
ban ñầu của ñất trước khi vi phạm theo quy ñịnh này và các quy ñịnh của pháp luật 
hiện hành. 

7. Quá trình triển khai thực hiện Quy ñịnh này nếu có khó khăn, vướng mắc, 
các cơ quan, ñơn vị, tổ chức, cá nhân kịp thời có ý kiến ñề xuất bằng văn bản gửi về 
Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ñể xem xét sửa ñổi, bổ sung theo ñúng quy 
ñịnh của pháp luật./. 

 

       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 

Số: 38/2022/Qð-UBND Thừa Thiên Huế, ngày 18 tháng 8 năm 2022 

QUYẾT ðỊNH 
Về việc tổ chức lại các Phòng chuyên môn, nghiệp vụ 

và ñơn vị sự nghiệp thuộc và trực thuộc Chi cục Chăn nuôi và Thú y, 
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

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 Nghị ñịnh số 158/2018/Nð-CP ngày 22 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ 
quy ñịnh về thành lập, tổ chức lại, giải thể tổ chức hành chính; 

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; 

Theo ñề nghị của Giám ñốc Sở Nội vụ. 

QUYẾT ðỊNH: 

ðiều 1. Tổ chức lại các Phòng chuyên môn, nghiệp vụ và ñơn vị sự nghiệp 
thuộc và trực thuộc Chi cục Chăn nuôi và Thú y, Sở Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn như sau: 

1. Hợp nhất Phòng Quản lý giống và Kỹ thuật chăn nuôi và Phòng Quản lý 
thuốc và thức ăn chăn nuôi thành Phòng Chăn nuôi. 

2. Sau khi tổ chức lại, Chi cục Chăn nuôi và Thú y có cơ cấu tổ chức như sau: 

a) Phòng chuyên môn thuộc Chi cục: 

- Phòng Hành chính tổng hợp; 

- Phòng Chăn nuôi; 

- Phòng Quản lý dịch bệnh;  

- Phòng Thanh tra, pháp chế. 

b) ðơn vị sự nghiệp trực thuộc Chi cục: 

- Trạm Chẩn ñoán xét nghiệm và ðiều trị bệnh ñộng vật; 

- Trạm Chăn nuôi và Thú y thị xã Hương Trà; 

- Trạm Chăn nuôi và Thú y thị xã Hương Thủy; 

- Trạm Chăn nuôi và Thú y huyện Phong ðiền; 

- Trạm Chăn nuôi và Thú y huyện Quảng ðiền; 
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- Trạm Chăn nuôi và Thú y huyện Phú Vang; 

- Trạm Chăn nuôi và Thú y huyện Phú Lộc; 

- Trạm Chăn nuôi và Thú y huyện Nam ðông; 

- Trạm Chăn nuôi và Thú y huyện A Lưới. 

Việc quy ñịnh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Chi cục 
Chăn nuôi và Thú y; việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, ñiều ñộng, luân chuyển, khen thưởng, 
kỷ luật, cho từ chức, nghỉ hưu và thực hiện chế ñộ, chính sách khác thực hiện theo quy 
ñịnh hiện hành và phân cấp của Ủy ban nhân dân tỉnh. 

ðiều 2.  Hiệu lực thi hành  

Quyết ñịnh này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 9 năm 2022 và bãi bỏ 
ðiểm b, Khoản 3, ðiều 2 của Quyết ñịnh số 57/2015/Qð-UBND ngày 28/10/2015 của 
Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Chi cục Chăn nuôi và Thú y và Quyết ñịnh số 
17/2019/Qð-UBND ngày 27/3/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa ñổi, bổ sung 
ðiểm b, Khoản 3, ðiều 2 của Quyết ñịnh số 57/2015/Qð-UBND ngày 28/10/2015 của 
Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Chi cục Chăn nuôi và Thú y. 

ðiều 3. Tổ chức thực hiện 

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám ñốc Sở Nội vụ, Giám ñốc Sở 
Tài chính, Giám ñốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 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 

 
 
 
 
 
 

 



CÔNG BÁO/Số 39/Ngày 25-8-2022 13

ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

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

 
Số: 39/2022/Qð-UBND 

 
Thừa Thiên Huế, ngày 18 tháng 8 năm 2022 

 
QUYẾT ðỊNH 

Ban hành quy ñịnh phân công, phân cấp quản lý và tổ chức thực hiện  
các chương trình mục tiêu quốc gia giai ñoạn 2021 - 2025 

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

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

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

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

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014;  

Căn cứ Luật Sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Luật Xây dựng ngày 17 tháng 6 
năm 2020; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 40/2020/Nð-CP ngày 6 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ 
quy ñịnh chi tiết thi hành một số ñiều của Luật ðầu tư công; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 27/2022/Nð-CP ngày 19 tháng 4 năm 2022 của Chính phủ 
quy ñịnh cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia 
giai ñoạn 2021 - 2025; 

Theo ñề nghị của Giám ñốc Sở Kế hoạch và ðầu tư. 

QUYẾT ðỊNH: 

ðiều 1. Ban hành kèm theo Quyết ñịnh này quy ñịnh phân công, phân cấp 
quản lý và tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai ñoạn 2021 - 2025 
trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 

ðiều 2. ðiều khoản thi hành 

Quyết ñịnh này có hiệu lực có kể từ ngày 29 tháng 8 năm 2022 và thay thế 
Quyết ñịnh số 28/2013/Qð-UBND ngày 29 tháng 7 năm 2013 của UBND tỉnh về 
việc ban hành quy ñịnh phân công, phân cấp và ủy quyền quản lý chương trình mục 
tiêu quốc gia và một số chương trình, dự án hỗ trợ ñầu tư có mục tiêu trên ñịa bàn 
tỉnh Thừa Thiên Huế. 
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ðiều 3. Trách nhiệm thi hành 

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Thủ trưởng các cơ quan trực thuộc 
Ủy ban nhân dân tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Huế và 
Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, cá nhân 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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ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

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

 
 

QUY ðỊNH 
Phân công, phân cấp quản lý và tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu 

quốc gia giai ñoạn 2021-2025 trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 
(Kèm theo Quyết ñịnh số 39/2022/Qð-UBND ngày 22 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 phân công, phân cấp quản lý và tổ chức thực hiện các 
chương trình mục tiêu quốc gia (sau ñây viết tắt là CTMTQG) giai ñoạn 2021-2025 
trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.  

ðiều 2. ðối tượng áp dụng 

1. Các Sở, ban, ngành cấp tỉnh; Ủy ban nhân dân (viết tắt là UBND) các huyện, 
thị xã, thành phố Huế; UBND xã, phường, thị trấn trực tiếp quản lý, ñiều hành thực 
hiện các CTMTQG giai ñoạn 2021-2025 trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 

2. Cơ quan, tổ chức, cá nhân, cộng ñồng dân cư tham gia hoặc có liên quan ñến 
các hoạt ñộng quản lý, ñiều hành thực hiện các CTMTQG giai ñoạn 2021-2025 trên 
ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 

ðiều 3. Giải thích từ ngữ 

1. Các Sở, ban, ngành, cơ quan, ñơn vị thuộc UBND tỉnh gọi chung là các cơ 
quan cấp tỉnh. 

2. UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế sau ñây gọi chung là UBND cấp huyện. 

3. UBND xã, phường, thị trấn sau ñây gọi chung là UBND cấp xã. 

4. Cơ quan chủ CTMTQG thuộc tỉnh là các cơ quan cấp tỉnh tương ứng với bộ, 
cơ quan trung ương ñược Thủ tướng Chính phủ giao chủ CTMTQG. 

5. Chủ dự án, chủ tiểu dự án, chủ nội dung thành phần thuộc CTMTQG của tỉnh 
(ñược gọi là chủ dự án, tiểu dự án, nội dung thành phần thuộc tỉnh) là các cơ quan cấp 
tỉnh; UBND cấp huyện; UBND cấp xã ñược UBND tỉnh giao nhiệm vụ tương ứng 
với bộ, cơ quan trung ương ñược Thủ tướng Chính phủ giao chủ trì quản lý một hoặc 
một số dự án, tiểu dự án, nội dung thành phần thuộc CTMTQG. 
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ðiều 4. Nguyên tắc trong phân công, phân cấp trong quản lý, tổ chức thực 
hiện các chương trình mục tiêu quốc gia 

1. Thực hiện theo ðiều 4 Nghị ñịnh số 27/2022/Nð-CP ngày 19 tháng 4 năm 2022 
của Chính phủ quy ñịnh cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu 
quốc gia giai ñoạn 2021-2025. 

2. Phân cấp trách nhiệm, ñảm bảo phối hợp chặt chẽ, thường xuyên giữa các 
ngành, các cấp, ñịa phương có liên quan trong việc quản lý thực hiện các CTMTQG. 

3. Phát huy vai trò chủ thể của người dân và sự tham gia, ñóng góp của cộng ñồng 
dân cư vào quá trình lập kế hoạch, tổ chức thực hiện các CTMTQG. 

Chương II 

NHỮNG QUY ðỊNH CỤ THỂ 

ðiều 5. Lập và giao kế hoạch thực hiện các CTMTQG giai ñoạn 5 năm 

1. Lập kế hoạch thực hiện các CTMTQG giai ñoạn 5 năm 

a) Việc lập kế hoạch thực hiện các CTMTQG trên ñịa bàn tỉnh giai ñoạn 5 năm  
ñược thực hiện sau khi Thủ tướng Chính phủ giao kế hoạch CTMTQG giai ñoạn 5 năm. 

b) Căn cứ lập kế hoạch: 

- Thực hiện theo khoản 2 ðiều 6 Nghị ñịnh số 27/2022/Nð-CP. 

- Các Nghị quyết của Hội ñồng nhân dân tỉnh về nguyên tắc, tiêu chí và ñịnh 
mức phân bổ nguồn ngân sách nhà nước thực hiện các CTMTQG. 

c) Nội dung kế hoạch thực hiện các CTMTQG giai ñoạn 5 năm: 

- Thực hiện theo ñiểm a, ñiểm b, ñiểm c, ñiểm ñ khoản 3 ðiều 6 Nghị ñịnh số 
27/2022/Nð-CP. 

- Nội dung, dự kiến mức vốn bố trí, cơ cấu nguồn vốn theo từng dự án thành phần, 
tiểu dự án cho các cơ quan cấp tỉnh, UBND cấp huyện; tỷ lệ số lượng dự án ñầu tư 
xây dựng thực hiện theo cơ chế ñặc thù; danh mục dự án ñầu tư ưu tiên (nếu có). 

2. Giao kế hoạch vốn ñầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước 5 năm  

a) Cơ quan chủ CTMTQG thuộc tỉnh chịu trách nhiệm lập kế hoạch thực hiện 
CTMTQG do mình quản lý trên cơ sở ñăng ký từ các cơ quan quản lý thực hiện 
CTMTQG, chủ dự án, chủ tiểu dự án, chủ nội dung thành phần, UBND cấp huyện 
báo cáo UBND tỉnh phê duyệt.  

b) Cơ quan chủ CTMTQG thuộc tỉnh chịu trách nhiệm lập kế hoạch trung hạn 
vốn ñầu tư phát triển thực hiện CTMTQG do mình quản lý trên cơ sở tổng hợp từ các 
cơ quan quản lý thực hiện CTMTQG, chủ dự án, chủ tiểu dự án, chủ nội dung thành 
phần, UBND cấp huyện gửi Sở Kế hoạch và ðầu tư tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh 
báo cáo Hội ñồng nhân dân tỉnh. 
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c) Sở Kế hoạch và ðầu tư chủ trì tham mưu UBND tỉnh trình Hội ñồng nhân dân 
tỉnh thông qua kế hoạch vốn ñầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước giai ñoạn 5 năm 
trên cơ sở văn bản ñăng ký của các chủ CTMTQG. 

d) Căn cứ Nghị quyết của Hội ñồng nhân dân tỉnh; các cơ quan chủ CTMTQG 
thuộc tỉnh, UBND cấp huyện hoàn chỉnh kế hoạch thực hiện các CTMTQG giai ñoạn 
5 năm theo ñiểm c khoản 1 ðiều 5 quy ñịnh này báo cáo UBND tỉnh (thông qua Sở 
Kế hoạch và ðầu tư) ñể giao kế hoạch bao gồm: tổng vốn, cơ cấu vốn ngân sách nhà 
nước theo từng chương trình và chi tiết ñến nội dung, dự án thành phần; mục tiêu, 
nhiệm vụ và danh mục dự án ñầu tư ưu tiên (nếu có) cho các cơ quan cấp tỉnh, UBND 
cấp huyện. 

ðiều 6. Lập và giao kế hoạch thực hiện các CTMTQG hằng năm 

1. Lập kế hoạch thực hiện các CTMTQG hằng năm 

a) Việc lập kế hoạch thực hiện các CTMTQG hằng năm của các chủ CTMTQG 
thuộc tỉnh, các cơ quan cấp tỉnh và các ñịa phương lập cùng thời ñiểm với kế hoạch 
phát triển kinh tế - xã hội, kế hoạch ñầu tư công và dự toán ngân sách hằng năm. 

b) Căn cứ lập kế hoạch: 

- Kết quả thực hiện các CTMTQG (bao gồm kết quả thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ; 
huy ñộng, phân bổ, sử dụng và giải ngân nguồn ngân sách nhà nước; các nguồn lực 
lồng ghép khác) năm trước. 

- Kế hoạch thực hiện các CTMTQG trung hạn của các chủ CTMTQG thuộc tỉnh, 
các cơ quan cấp tỉnh và các ñịa phương ñược cấp có thẩm quyền phê duyệt; các 
nhiệm vụ cấp bách, ñột xuất mới phát sinh ñã ñược cấp có thẩm quyền thông qua 
nhưng chưa có trong kế hoạch trung hạn các CTMTQG. 

- Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 
và dự toán ngân sách nhà nước hằng năm; hướng dẫn xây dựng kế hoạch phát triển 
kinh tế - xã hội, lập kế hoạch ñầu tư công, lập kế hoạch các CTMTQG hằng năm của 
Bộ Kế hoạch và ðầu tư; hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước hằng năm 
của Bộ Tài chính; hướng dẫn xây dựng nội dung mục tiêu, nhiệm vụ của cơ quan chủ 
quản CTMTQG trung ương, cơ quan trung ương chủ dự án thành phần. 

c) Nội dung kế hoạch: 

- Thực hiện theo khoản 2 ðiều 7 Nghị ñịnh số 27/2022/Nð-CP. 

2. Giao kế hoạch nguồn ngân sách nhà nước hằng năm 

a) Giao kế hoạch vốn ñầu tư phát triển: 

- Cơ quan chủ CTMTQG thuộc tỉnh chịu trách nhiệm lập kế hoạch thực hiện 
CTMTQG do mình quản lý trên cơ sở ñăng ký từ các chủ dự án, tiểu dự án, nội dung 
thành phần thuộc tỉnh, UBND cấp huyện báo cáo UBND tỉnh phê duyệt. 
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- Cơ quan chủ CTMTQG thuộc tỉnh chịu trách nhiệm lập kế hoạch hằng năm 
vốn ñầu tư phát triển thực hiện CTMTQG do mình quản lý trên cơ sở tổng hợp từ các 
dự án thành phần thuộc tỉnh chi tiết ñến nội dung, dự án thành phần (tổng mức và cơ 
cấu vốn) và danh mục dự án ñầu tư gửi Sở Kế hoạch và ðầu tư tổng hợp, tham mưu 
UBND tỉnh báo cáo Hội ñồng nhân dân tỉnh. 

- Sở Kế hoạch và ðầu tư chủ trì tham mưu UBND tỉnh trình Hội ñồng nhân dân 
tỉnh quyết ñịnh phân bổ ngân sách nhà nước hằng năm thực hiện các CTMTQG theo 
ðiều 30, ðiều 31 Luật Ngân sách nhà nước và ðiều 83, ðiều 84 Luật ðầu tư công. 
Trong ñó làm rõ phương án phân bổ ngân sách nhà nước cho các cơ quan cấp tỉnh, 
UBND cấp huyện chi tiết ñến nội dung, dự án thành phần (tổng mức và cơ cấu vốn) 
và danh mục dự án ñầu tư. 

- Các cơ quan chủ CTMTQG thuộc tỉnh hoàn chỉnh phương án trình phân bổ 
ngân sách nhà nước, phương án giao mục tiêu, nhiệm vụ hằng năm thực hiện các 
CTMTQG trên cơ sở ñề xuất của các chủ dự án, tiểu dự án, nội dung thành phần 
thuộc tỉnh, UBND cấp huyện gửi Sở Kế hoạch và ðầu tư tổng hợp báo cáo UBND tỉnh. 

- Sở Kế hoạch và ðầu tư chủ trì tham mưu UBND tỉnh giao dự toán ngân sách 
nhà nước, mục tiêu, nhiệm vụ hằng năm thực hiện các CTMTQG theo quy ñịnh tại 
ñiểm b khoản 5 ðiều 7 Nghị ñịnh số 27/2022/Nð-CP. 

- ðiều kiện ñược bố trí vốn ñầu tư phát triển hằng năm: Các công trình, dự án 
ñầu tư (báo cáo kinh tế - kỹ thuật) phải ñược cấp có thẩm quyền quyết ñịnh, phê duyệt.  

- Căn cứ Quyết ñịnh giao dự toán ngân sách nhà nước, mục tiêu, nhiệm vụ hằng 
năm thực hiện các CTMTQG của UBND tỉnh, Sở Kế hoạch và ðầu tư thông báo kế 
hoạch vốn ñầu tư phát triển cho các chủ ñầu tư là cơ quan cấp tỉnh; UBND cấp huyện 
thông báo kế hoạch vốn ñầu tư phát triển cho các chủ ñầu tư là UBND cấp xã, Ban 
quản lý dự án ñầu tư và xây dựng cấp huyện, Ban quản lý xã. 

- Việc ñiều chuyển vốn các dự án ñầu tư thuộc CTMTQG do UBND tỉnh 
quyết ñịnh. 

b) Giao kinh phí sự nghiệp: 

Sở Tài chính chủ trì tham mưu UBND tỉnh trình Hội ñồng nhân dân tỉnh thông 
qua và giao dự toán kinh phí sự nghiệp hằng năm thực hiện các CTMTQG theo các 
quy ñịnh, hướng dẫn của trung ương, của Bộ Tài chính. 

ðiều 7. Phương pháp, trình tự lập kế hoạch thực hiện các CTMTQG có sự 
tham gia cộng ñồng 

1. Phương pháp lập kế hoạch thực hiện các CTMTQG có sự tham gia cộng ñồng 
thực hiện theo khoản 1, khoản 2 ðiều 8 Nghị ñịnh số 27/2022/Nð-CP. 
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2. Trình tự lập kế hoạch thực hiện các CTMTQG có sự tham gia cộng ñồng 

a) UBND cấp xã: Thực hiện theo khoản 3 ðiều 8 Nghị ñịnh số 27/2022/Nð-CP. 

b) UBND cấp huyện có trách nhiệm tổng hợp kế hoạch từng CTMTQG hàng 
năm (chi tiết danh mục dự án ñầu tư) do UBND cấp xã trình gửi cơ quan chủ 
CTMTQG, Sở Kế hoạch và ðầu tư, Sở Tài chính. 

c) Cơ quan chủ CTMTQG thuộc tỉnh chủ trì, phối hợp các cơ quan cấp tỉnh, các 
ñịa phương liên quan xây dựng kế hoạch hằng năm bao gồm phương án phân bổ ngân 
sách nhà nước (chi tiết danh mục dự án ñầu tư, tổng vốn và cơ cấu vốn), phương án 
giao mục tiêu, nhiệm vụ hằng năm thực hiện các CTMTQG gửi Sở Kế hoạch và ðầu tư, 
Sở Tài chính. 

ðiều 8. Quản lý ngân sách 

1. Quản lý nguồn vốn: UBND tỉnh thống nhất quản lý nguồn vốn các CTMTQG 
trên ñịa bàn tỉnh. 

2. Phương thức cấp phát, thanh toán vốn:  

a) Các chương trình, dự án ñược giao UBND cấp huyện, UBND cấp xã làm chủ 
ñầu tư hoặc trực tiếp quản lý và sử dụng kinh phí:  

- Trên cơ sở kế hoạch vốn ñã ñược UBND tỉnh giao dự toán, Sở Tài chính tổng hợp 
và thông báo cho ngân sách huyện ñể các ñịa phương tổ chức thực hiện và giải ngân. 

- Việc tạm ứng vốn, rút dự toán, thanh toán vốn cho từng công trình, dự án thực 
hiện theo quy ñịnh và hướng dẫn của Sở Tài chính hằng năm (nếu có). 

b) Các chương trình, dự án do Chủ tịch UBND tỉnh quyết ñịnh ñầu tư và giao 
các cơ quan cấp tỉnh (bao gồm cả các ñơn vị trực thuộc) làm chủ ñầu tư hoặc trực tiếp 
quản lý và sử dụng kinh phí: Sở Tài chính thực hiện cấp phát và thanh toán vốn thông 
qua Kho bạc Nhà nước tỉnh.  

ðiều 9. Quản lý ñầu tư xây dựng 

1. Thẩm quyền quyết ñịnh ñầu tư: 

a) Chủ tịch UBND cấp xã quyết ñịnh ñầu tư các dự án ñầu tư xây dựng thực 
hiện theo cơ chế ñặc thù. 

b) Chủ tịch UBND cấp huyện quyết ñịnh ñầu tư các dự án ñầu tư xây dựng thuộc 
nguồn vốn ngân sách nhà nước ñược giao cho UBND cấp huyện trong kế hoạch vốn 
ñầu tư phát triển trung hạn và hàng năm. 

c) Chủ tịch UBND tỉnh quyết ñịnh ñầu tư các dự án ñầu tư xây dựng thuộc 
nguồn vốn các CTMTQG ngoài ñiểm a, b khoản 1 ðiều này. 
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2. Thẩm ñịnh dự án ñầu tư xây dựng (báo cáo kinh tế - kỹ thuật): 

a) UBND cấp xã tổ chức thẩm ñịnh dự án ñầu tư do Chủ tịch UBND cấp xã 
quyết ñịnh ñầu tư theo ðiều 16 Nghị ñịnh số 27/2022/Nð-CP.  

b) Phòng Tài chính - Kế hoạch cấp huyện là cơ quan ñầu mối tổ chức thẩm ñịnh 
và trình phê duyệt dự án ñầu tư do Chủ tịch UBND cấp huyện quyết ñịnh ñầu tư theo 
quy ñịnh hiện hành về ñầu tư công và quy ñịnh của từng CTMTQG.  

c) Sở Kế hoạch và ðầu tư là cơ quan ñầu mối tổ chức thẩm ñịnh và trình phê duyệt 
dự án ñầu tư do Chủ tịch UBND tỉnh quyết ñịnh ñầu tư theo quy ñịnh hiện hành về 
ñầu tư công và quy ñịnh của từng CTMTQG.  

3. Cơ chế ñầu tư: 

a) Chủ ñầu tư:  

- UBND cấp xã là chủ ñầu tư các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng trên ñịa bàn xã; 
trường hợp công trình có yêu cầu kỹ thuật, ñòi hỏi có trình ñộ chuyên môn mà 
UBND xã không ñủ năng lực và không nhận làm chủ ñầu tư thì UBND cấp huyện 
quyết ñịnh giao cho ñơn vị có ñủ năng lực làm chủ ñầu tư và có sự tham gia của 
UBND xã. 

- Ban quản lý xã là chủ ñầu tư các dự án ñầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng trên ñịa bàn 
xã thực hiện cơ chế ñặc thù theo Chương IV Nghị ñịnh số 27/2022/Nð-CP và các 
hướng dẫn khác của tỉnh (nếu có). 

- Ban quản lý dự án ñầu tư và xây dựng cấp huyện là chủ ñầu tư các dự án xây 
dựng cơ sở hạ tầng trên ñịa bàn liên xã, các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng quy mô cấp 
huyện thuộc ñịa bàn huyện. 

- ðối với các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng do Chủ tịch UBND tỉnh quyết ñịnh 
ñầu tư, chủ ñầu tư do Chủ tịch UBND tỉnh quyết ñịnh. 

b) Lựa chọn nhà thầu xây dựng: 

- ðối với các dự án ñầu tư xây dựng theo cơ chế ñặc thù thực hiện theo ðiều 17 
Nghị ñịnh số 27/2022/Nð-CP. 

- ðối với các dự án ñầu tư xây dựng còn lại thực hiện theo quy ñịnh của Luật ðấu thầu 
và các văn bản pháp luật khác của trung ương. 

c) Ban giám sát ñầu tư của cộng ñồng thực hiện giám sát các công trình cơ sở 
hạ tầng theo quy ñịnh hiện hành về giám sát ñầu tư của cộng ñồng; kinh phí cho 
Ban giám sát ñầu tư của cộng ñồng ñược phê duyệt trong quyết ñịnh phê duyệt dự án 
ñầu tư xây dựng của cấp có thẩm quyền theo quy ñịnh của pháp luật. 
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4. Giải ngân, thanh quyết toán vốn ñầu tư: Thực hiện theo quy ñịnh hiện hành. 

5. Ngoài quy ñịnh tại văn bản này và quy ñịnh riêng của từng CTMTQG, việc 
quản lý ñầu tư xây dựng công trình ñược thực hiện theo các quy ñịnh hiện hành của 
Nhà nước. 

Chương III 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

ðiều 10. Kiểm tra, giám sát, ñánh giá kết quả và chế ñộ báo cáo, giao ban 

1. Kiểm tra, giám sát, ñánh giá kết quả: Cơ quan chủ CTMTQG thuộc tỉnh có 
trách nhiệm theo dõi, giám sát, ñánh giá kết quả theo bộ tiêu chí của từng CTMTQG.  

2. Chế ñộ báo cáo: ðịnh kỳ (6 tháng, 9 tháng và hàng năm): 

a) UBND cấp huyện có trách nhiệm tổng hợp, báo cáo ñịnh kỳ tiến ñộ thực hiện 
các công trình, dự án (bao gồm các nội dung: tổng mức ñầu tư, lũy kế vốn ñã bố trí, 
vốn bố trí năm kế hoạch, tiến ñộ thi công khối lượng, giải ngân vốn, những thuận lợi, 
khó khăn, giải pháp và kiến nghị ñề xuất) thuộc CTMTQG ñược giao kế hoạch trong 
năm về cơ quan chủ CTMTQG thuộc tỉnh, Sở Kế hoạch và ðầu tư, Sở Tài chính 
(chậm nhất ngày 10/6, 10/9 và 20/12 hàng năm). 

b) Cơ quan chủ CTMTQG thuộc tỉnh có trách nhiệm thực hiện chế ñộ báo cáo 
theo mục b khoản 3 ðiều 9 Quyết ñịnh số 35/Qð-BCðCCTMTQG ngày 16/3/2022 
của Trưởng ban Ban Chỉ ñạo các chương trình mục tiêu quốc gia giai ñoạn 2021- 2025 
tỉnh Thừa Thiên Huế về việc ban hành quy chế hoạt ñộng của Ban Chỉ ñạo các 
chương trình mục tiêu quốc gia giai ñoạn 2021-2025 tỉnh Thừa Thiên Huế. 

c) Kho bạc Nhà nước tỉnh có trách nhiệm tổng hợp, báo cáo tình hình giải ngân vốn 
(theo danh mục công trình, dự án) ñược giao kế hoạch trong năm của các CTMTQG về 
UBND tỉnh, Sở Kế hoạch và ðầu tư, Sở Tài chính theo quy ñịnh.  

d) Sở Kế hoạch và ðầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính có trách nhiệm 
tổng hợp tình hình thực hiện các CTMTQG báo cáo UBND tỉnh và các cơ quan 
trung ương theo quy ñịnh. 

3. Các phiên họp thường kỳ: Thực hiện theo khoản 1, khoản 2 ðiều 9 Quyết ñịnh 
số 35/Qð-BCðCCTMTQG. 

ðiều 11. Tổ chức thực hiện 

1. Các cơ quan cấp tỉnh, cơ quan chủ CTMTQG thuộc tỉnh, UBND cấp huyện, 
UBND cấp xã tổ chức thực hiện theo phân công trách nhiệm tại Quyết ñịnh số 
35/Qð-BCðCCTMTQG. 
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2. Quá trình triển khai thực hiện Quy ñịnh này, nếu có phát sinh vướng mắc, các 
cơ quan, ñơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan kịp thời phản ánh về Sở Kế hoạch và 
ðầu tư ñể tổng hợp và phối hợp các cơ quan liên quan nghiên cứu, tham mưu UBND 
tỉnh xem xét giải quyết./. 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ  

 
Số: 40/2022/Qð-UBND 

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

 
Thừa Thiên Huế, ngày 19 tháng 8 năm 2022 

 
QUYẾT ðỊNH 

Về việc quy ñịnh mức thu tiền sử dụng khu vực biển  
trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế giai ñoạn 2022-2026 

 

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 Biển Việt Nam ngày 21 tháng 6 năm 2012; 

Căn cứ Luật Tài nguyên môi trường biển và hải ñảo ngày 25 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 11/2021/Nð-CP ngày 10 tháng 02 năm 2021 của Chính phủ 
quy ñịnh việc giao các khu vực biển nhất ñịnh cho tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng 
tài nguyên biển; 

Theo ñề nghị của Giám ñốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 2464/TTr-STC ngày 21 
tháng 7 năm 2022. 

QUYẾT ðỊNH: 

ðiều 1. Phạm vi ñiều chỉnh 

Quyết ñịnh này quy ñịnh mức thu tiền sử dụng khu vực biển cụ thể ñối với 
từng nhóm hoạt ñộng sử dụng khu vực biển trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 
giai ñoạn 2022 - 2026 thuộc thẩm quyền giao khu vực biển của Ủy ban nhân dân tỉnh. 

ðiều 2. ðối tượng áp dụng 

1. Các cơ quan quản lý nhà nước, các tổ chức, cá nhân liên quan ñến việc giao 
khu vực biển ñể khai thác, sử dụng tài nguyên biển. 

2. Quyết ñịnh này không áp dụng ñối với các trường hợp ñược quy ñịnh tại 
ñiểm b khoản 1 ðiều 1 và ðiều 31 Nghị ñịnh số 11/2021/Nð-CP ngày 10 tháng 02 
năm 2021 của Chính phủ quy ñịnh việc giao các khu vực biển nhất ñịnh cho tổ chức, 
cá nhân khai thác, sử dụng tài nguyên biển. 

ðiều 3. Mức thu tiền sử dụng khu vực biển 

1. Mức thu tiền sử dụng khu vực biển cụ thể ñối với từng nhóm hoạt ñộng sử dụng 
khu vực biển trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế giai ñoạn 2022 - 2026 thuộc thẩm quyền 
giao khu vực biển của Ủy ban nhân dân tỉnh quy ñịnh cụ thể như sau: 
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Stt Nội dung ðơn vị tính Mức thu 

Nhóm 1 Sử dụng khu vực biển ñể nhận chìm ñồng/m3 17.500 

Nhóm 2 

Sử dụng khu vực biển ñể làm cảng biển, 
cảng nổi, cảng dầu khí ngoài khơi và các 
cảng, bến khác; làm vùng nước trước cầu 
cảng, vùng quay trở tàu, khu neo ñậu, khu 
chuyển tải, luồng hàng hải chuyên dùng, 
các công trình phụ trợ khác; vùng nước 
phục vụ hoạt ñộng của cơ sở sửa chữa, 
ñóng mới tàu thuyền, xây dựng cảng tàu 
vận tải hành khách; vùng nước phục vụ 
hoạt ñộng nhà hàng, khu dịch vụ vui chơi, 
giải trí, thể thao trên biển; khu neo ñậu, trú 
nghỉ ñêm của tàu thuyền du lịch; khai thác 
dầu khí; khai thác khoáng sản; trục vớt hiện 
vật, khảo cổ 

ñồng/ha/năm 7.000.000 

Nhóm 3 

Sử dụng khu vực biển ñể xây dựng 
cáp treo, các công trình nổi, ngầm, lấn biển, 
ñảo nhân tạo, xây dựng dân dụng và các 
công trình khác trên biển 

ñồng/ha/năm 6.750.000 

Nhóm 4 
Sử dụng khu vực biển ñể xây dựng hệ 
thống ñường ống dẫn ngầm, lắp ñặt cáp 
viễn thông, cáp ñiện 

ñồng/ha/năm 6.250.000 

Nhóm 5 
Sử dụng khu vực biển ñể nuôi trồng thủy 
sản, xây dựng cảng cá 

ñồng/ha/năm 5.750.000 

Nhóm 6 
Sử dụng khu vực biển ñể khai thác năng 
lượng gió, sóng, thủy triều, dòng hải lưu và 
các hoạt ñộng sử dụng khu vực biển khác 

ñồng/ha/năm 5.750.000 

2. Trường hợp trong cùng một khu vực biển có nhiều hoạt ñộng sử dụng khu vực 
biển theo các mục ñích khác nhau nhưng không xác ñịnh ñược diện tích riêng cho 
mỗi mục ñích sử dụng thì áp dụng mức thu cao nhất trong số các mục ñích sử dụng 
ñể tính tiền sử dụng khu vực biển trong khu vực biển ñược giao cho tổ chức, cá nhân. 

3. ðối với những hoạt ñộng sử dụng khu vực biển chưa có quy ñịnh mức thu tiền 
sử dụng khu vực biển cụ thể theo quy ñịnh tại Khoản 1 ðiều này, giao Sở Tài chính 
chủ trì, phối hợp với các sở, ngành và ñịa phương có liên quan tham mưu Ủy ban 
nhân dân tỉnh quyết ñịnh trong từng trường hợp cụ thể nhưng không thấp hơn 
3.000.000 ñồng/ha/năm và không cao hơn 5.250.000 ñồng/ha/năm. 
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ðiều 4. Hiệu lực thi hành 

Quyết ñịnh này có hiệu lực từ  ngày 31 tháng 8 năm 2022.  

ðiều 5. Trách nhiệm thi hành 

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám ñốc các Sở: Tài chính, Tài nguyên 
và Môi trường; Cục trưởng Cục Thuế; Giám ñốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch 
Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Huế 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 

 
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: 1969/Qð-UBND Thừa Thiên Huế, ngày 18 tháng 8 năm 2022 

 
QUYẾT ðỊNH 

Về việc thành lập 08 Trạm Chăn nuôi và Thú y  
các huyện, thị xã trực thuộc Chi cục Chăn nuôi và Thú y  

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 Thú y số 79/2015/QH13 ngày 19 tháng 6 năm 2015;  

Căn cứ Nghị ñịnh số 35/2016/Nð-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ 
quy ñịnh chi tiết một số ñiều của Luật Thú y; 

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 Công văn số 1092-CV/TU ngày 01 tháng 6 năm 2022 của Ban Thường vụ 
Tỉnh ủy về việc ñồng ý chủ trương thành lập 08 trạm Chăn nuôi và Thú y các huyện, 
thị xã; 

Theo ñề nghị của Giám ñốc Sở Nội vụ. 

QUYẾT ðỊNH: 

ðiều 1. Thành lập 08 Trạm Chăn nuôi và Thú y các huyện, thị xã trực thuộc 
Chi cục Chăn nuôi và Thú y, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trên cơ sở 
chuyển giao chức năng, nhiệm vụ, số lượng người làm việc thuộc lĩnh vực chăn nuôi 
và thú y từ Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp các huyện, thị xã. Cụ thể như sau: 

- Trạm Chăn nuôi và Thú y thị xã Hương Trà; 

- Trạm Chăn nuôi và Thú y thị xã Hương Thủy; 

- Trạm Chăn nuôi và Thú y huyện Phong ðiền; 

- Trạm Chăn nuôi và Thú y huyện Quảng ðiền; 

- Trạm Chăn nuôi và Thú y huyện Phú Vang; 
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- Trạm Chăn nuôi và Thú y huyện Phú Lộc; 

- Trạm Chăn nuôi và Thú y huyện Nam ðông; 

- Trạm Chăn nuôi và Thú y huyện A Lưới. 

ðiều 2. Vị trí, chức năng 

Trạm Chăn nuôi và Thú y các huyện, thị xã trực thuộc Chi cục Chăn nuôi và 
Thú y (sau ñây gọi tắt là Trạm) thực hiện các chức năng, nhiệm vụ chuyên ngành 
chăn nuôi và thú y trên ñịa bàn các huyện, thị xã theo quy ñịnh của pháp luật. Trạm 
chịu sự quản lý, ñiều hành trực tiếp và toàn diện của Chi cục Chăn nuôi và Thú y. 

Trạm Chăn nuôi và Thú y các huyện, thị xã có trụ sở làm việc ñặt tại ñịa bàn 
các huyện, thị xã. Trạm có tài khoản và con dấu riêng ñể giao dịch và hoạt ñộng theo 
quy ñịnh của pháp luật. 

ðiều 3. Giao trách nhiệm cho Giám ñốc Sở Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn 

- Dự thảo Quyết ñịnh quy ñịnh chức năng, nhiệm vụ, quyển hạn và cơ cấu tổ chức 
của Trạm Chăn nuôi và Thú y các huyện, thị xã, gửi Sở Nội vụ thẩm ñịnh, trình Ủy ban 
nhân dân tỉnh ban hành theo quy ñịnh. 

- Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, UBND các huyện, thị xã ñiều chuyển tài sản, 
tài chính, trang thiết bị, phương tiện làm việc, vật tư, hóa chất phòng chống dịch 
bệnh ñộng vật, hồ sơ, tài liệu thuộc lĩnh vực chăn nuôi và thú y từ Trung tâm Dịch vụ 
nông nghiệp các huyện, thị xã về các Trạm Chăn nuôi và Thú y theo quy ñịnh. 

ðiều 4. Quyết ñịnh này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.  

ðiều 5. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám ñốc Sở Nội vụ, Giám ñốc 
Sở Tài chính, Giám ñốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 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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 ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

 

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

 
Số: 1989/Qð-UBND Thừa Thiên Huế, ngày 19 tháng 8 năm 2022 

  
 

QUYẾT ðỊNH 
Ban hành Kế hoạch thời gian năm học 2022-2023 ñối với 

giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên 
 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH  
 

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

Căn cứ Quyết ñịnh số 2159/Qð-BGDðT ngày 05 tháng 8 năm 2022 của Bộ 
Giáo dục và ðào tạo ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học 2022-2023 ñối với 
giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên; 

 Theo ñề nghị của Giám ñốc Sở Giáo dục và ðào tạo. 

QUYẾT ðỊNH: 

ðiều 1. Ban hành Kế hoạch thời gian năm học 2022-2023 ñối với giáo dục mầm 
non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 
như sau: 

1. Ngày tựu trường, ngày khai giảng ñối với các cấp học: 

a) Ngày tựu trường: ngày 29 tháng 8 năm 2022.  

Riêng ñối với khối Lớp 1, Lớp 6 và Lớp 10: ngày 25 tháng 8 năm 2022. 

b) Ngày khai giảng năm học mới: ngày 05 tháng 9 năm 2022. 

2. Ngày bắt ñầu học, ngày kết thúc học kỳ và ngày kết thúc năm học ñối với các 
cấp học: 

a) Ngày bắt ñầu học: ngày 06 tháng 9 năm 2022. 

b) Ngày kết thúc học kỳ I: trước ngày 15 tháng 01 năm 2023. 

c) Hoàn thành kế hoạch giáo dục học kỳ II trước ngày 25 tháng 5 năm 2023 và 
kết thúc năm học trước ngày 31 tháng 5 năm 2023. 

3. Kế hoạch thời gian năm học 2022-2023 phải bảo ñảm số tuần thực học theo 
quy ñịnh của Bộ Giáo dục và ðào tạo, cụ thể: 

a) ðối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông có 35 tuần thực học (học kỳ I 
có 18 tuần, học kỳ II có 17 tuần). 
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b) ðối với giáo dục thường xuyên (thực hiện chương trình giáo dục trung học cơ 
sở và trung học phổ thông): 

- ðối với các lớp 8, lớp 9 cấp trung học cơ sở và lớp 11, lớp 12 cấp trung học 
phổ thông có 32 tuần thực học (mỗi học kỳ có 16 tuần). 

- ðối với các lớp 6, lớp 7 cấp trung học cơ sở và lớp 10 cấp trung học phổ thông 
có 35 tuần thực học (học kỳ I có 18 tuần, học kỳ II có 17 tuần). 

4. Thi học sinh giỏi cấp tỉnh, cấp quốc gia; thi khoa học kỹ thuật các cấp; thi 
tốt nghiệp nghề phổ thông và thi tốt nghiệp trung học phổ thông: thực hiện theo các 
văn bản hướng dẫn của Bộ Giáo dục và ðào tạo và Sở Giáo dục và ðào tạo tỉnh. 

5. Xét công nhận hoàn thành chương trình tiểu học và xét công nhận tốt nghiệp 
trung học cơ sở trước ngày 31 tháng 5 năm 2023. 

6. Hoàn thành tuyển sinh vào các lớp ñầu cấp năm học 2023-2024 trước ngày 31 
tháng 7 năm 2023. 

7. Các ngày nghỉ lễ, nghỉ tết thực hiện theo quy ñịnh của Bộ Luật Lao ñộng và 
các văn bản hướng dẫn của Bộ Lao ñộng - Thương binh và Xã hội, Chủ tịch Ủy ban 
nhân dân tỉnh. Nếu ngày nghỉ lễ, nghỉ tết trùng vào ngày nghỉ cuối tuần thì ñược nghỉ 
bù vào ngày làm việc kế tiếp. 

8. Thời gian nghỉ phép năm của giáo viên ñược thực hiện trong thời gian nghỉ hè 
hoặc có thể ñược bố trí xen kẽ vào thời gian khác trong năm học. 

ðiều 2. Trách nhiệm của Giám ñốc Sở Giáo dục và ðào tạo 

1. Tham mưu Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết ñịnh thời gian nghỉ học và 
thời gian kéo dài trong năm học trong trường hợp ñặc biệt. 

2. Quyết ñịnh cho học sinh nghỉ học trong trường hợp thời tiết quá khắc nghiệt, 
thiên tai và bố trí học bù; bảo ñảm thời gian nghỉ của giáo viên trong năm học. 

3. Phối hợp với Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và thành phố Huế báo cáo Bộ 
Giáo dục và ðào tạo và Ủy ban nhân dân tỉnh tình hình chuẩn bị nhiệm vụ năm học 
và tình hình tổ chức khai giảng năm học 2022-2023 trước ngày 10 tháng 9 năm 2022; 
sơ kết học kỳ I trước ngày 31 tháng 01 năm 2023; tổng kết năm học, báo cáo kết quả 
thực hiện các tiêu chí thi ñua và ñề nghị xét khen thưởng năm học trước ngày 25 
tháng 6 năm 2023. 

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

ðiều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám ñốc Sở Giáo dục và ðào tạo; 
Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và thành phố Huế; Thủ trưởng các cơ quan 
liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết ñịnh này./. 

 

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 

Số: 2022/Qð-UBND         Thừa Thiên Huế, ngày 22 tháng 8 năm 2022 
 

QUYẾT ðỊNH  

Về việc quy ñịnh thời gian làm việc hành chính trên ñịa bàn 
tỉnh Thừa Thiên Huế 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 

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

Căn cứ Bộ luật Lao ñộng năm 2019; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 145/2020/Nð-CP ngày 04 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ 
quy ñịnh chi tiết và hướng dẫn thi hành một số ñiều của Bộ luật Lao ñộng về ñiều kiện 
lao ñộng và quan hệ lao ñộng; 

Căn cứ Kết luận số 558-KL/TU ngày 19 tháng 8 năm 2022 của Ban Thường vụ 
Tỉnh ủy về phương án ñiều chỉnh thời gian làm việc trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế; 

Theo ñề nghị Giám ñốc của Sở Lao ñộng - Thương binh và Xã hội. 

QUYẾT ðỊNH: 

ðiều 1. Quy ñịnh thời gian làm việc hành chính trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 
như sau:  

- Buổi sáng: Từ 08 giờ 00 ñến 11 giờ 30  

- Buổi chiều: Từ 13 giờ 00 ñến 17 giờ 30 

ðiều 2.  

Quy ñịnh này áp dụng cho các ñối tượng bao gồm: các cơ quan hành chính 
Nhà nước từ cấp tỉnh, cấp huyện ñến cấp xã; các ñơn vị sự nghiệp cấp tỉnh, cấp huyện 
hoạt ñộng có tính chất hành chính; tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị - xã hội 
hoạt ñộng mang tính chất hành chính. 

ðối với các trường học, các cơ sở giáo dục ñào tạo, bệnh viện, các cơ sở khám 
chữa bệnh, các doanh nghiệp trên ñịa bàn tỉnh căn cứ vào tình hình thực tế ñiều chỉnh 
thời gian làm việc phù hợp. 

ðối với Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp tỉnh, cấp huyện và bộ phận tiếp 
nhận và trả kết quả hồ sơ cấp xã làm việc buổi sáng bắt ñầu từ 7 giờ 30 ñến 11 giờ 30, 
buổi chiều từ 13 giờ 00 ñến 17 giờ 00. 
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ðối với các cơ quan công an, quân ñội, biên phòng, cơ quan Trung ương ñóng 
trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, căn cứ vào thời gian làm việc hành chính trên 
ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế quyết ñịnh thời gian làm việc phù hợp theo thẩm quyền.  

ðiều 3. Quyết ñịnh này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 9 năm 2022. 

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

 

 CHỦ TỊCH 
 

 
Nguyễn Văn 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. 
 




