
  

Số 42 Ngày 15 tháng 9 năm 2022 

 MỤC LỤC  
   

   

  VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT  

 HỘI ðỒNG NHÂN DÂN TỈNH 
Trang 

07-9-2022 Nghị quyết số 17/2022/NQ-HðND bãi bỏ Nghị quyết số 
04/2019/NQ-HðND ngày 23 tháng 4 năm 2019 của Hội ñồng 
nhân dân tỉnh quy ñịnh nội dung, ñịnh mức hỗ trợ chi phí chuẩn 
bị và quản lý thực hiện ñối với một số dự án nhóm C thuộc các 
Chương trình mục tiêu quốc gia giai ñoạn 2016-2020 trên ñịa bàn 
tỉnh Thừa Thiên Huế. 

04 

07-9-2022 Nghị quyết số 18/2022/NQ-HðND về thí ñiểm một số chính 
sách hỗ trợ các hãng tàu biển mở tuyến vận chuyển container và 
các ñối tượng có hàng hóa vận chuyển bằng container ñi, ñến 
cảng Chân Mây tỉnh Thừa Thiên Huế. 

06 

  VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC  

 HỘI ðỒNG NHÂN DÂN TỈNH  

07-9-2022 Nghị quyết số 79/NQ-HðND về việc phân bổ nguồn kinh phí sự 
nghiệp từ ngân sách Trung ương cho ngân sách ñịa phương thuộc 
Chương trình mục tiêu quốc gia Phát triển kinh tế - xã hội vùng 
ñồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2022. 

15 

07-9-2022 Nghị quyết số 80/NQ-HðND về việc phân bổ nguồn kinh phí sự 
nghiệp từ ngân sách Trung ương cho ngân sách ñịa phương thuộc 
Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững năm 2022. 

22 

                         Tỉnh Thừa Thiên Huế 
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07-9-2022 Nghị quyết số 84/NQ-HðND về việc ñiều chỉnh Nghị quyết số 
25/NQ-HðND ngày 23 tháng 3 năm 2022 của Hội ñồng nhân 
dân tỉnh về phương án “Bán tài sản trên ñất, chuyển nhượng 
quyền sử dụng ñất” ñối với các trụ sở, cơ sở hoạt ñộng sự nghiệp 
dôi dư sau khi sắp xếp lại, xử lý tài sản công trên ñịa bàn tỉnh 
Thừa Thiên Huế. 

29 

07-9-2022 Nghị quyết số 85/NQ-HðND bổ sung Danh mục dịch vụ sự nghiệp 
công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực Khoa học và 
Công nghệ trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 

33 

07-9-2022 Nghị quyết số 86/NQ-HðND thông qua danh mục bổ sung các 
công trình, dự án cần thu hồi ñất; cho phép chuyển mục ñích sử 
dụng ñất trồng lúa sang mục ñích khác trên ñịa bàn tỉnh năm 2022. 

36 

07-9-2022 Nghị quyết số 87/NQ-HðND về việc cho phép chuyển mục ñích 
sử dụng rừng sang mục ñích khác. 

42 

07-9-2022 Nghị quyết số 88/NQ-HðND về thông qua kết quả phối hợp giải 
quyết những vấn ñề phát sinh giữa hai kỳ họp. 

44 

07-9-2022 Nghị quyết số 90/NQ-HðND về chủ trương ñầu tư dự án 
Quảng trường Văn hóa Thể thao tỉnh Thừa Thiên Huế. 

46 

07-9-2022 Nghị quyết số 91/NQ-HðND về ñiều chỉnh chủ trương ñầu tư dự án 
Hạ tầng kỹ thuật khu ñất CL10 và BV thuộc khu A, ñô thị mới 
An Vân Dương. 

48 

07-9-2022 Nghị quyết số 92/NQ-HðND ñiều chỉnh chủ trương ñầu tư dự án 
Văn phòng làm việc một số cơ quan ñơn vị thuộc tỉnh Thừa 
Thiên Huế. 

50 

07-9-2022 Nghị quyết số 93/NQ-HðND về ñiều chỉnh chủ trương ñầu tư 
dự án ðầu tư xây dựng Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) 
tỉnh Thừa Thiên Huế. 

52 

07-9-2022 Nghị quyết số 94/NQ-HðND về ñiều chỉnh chủ trương ñầu tư 
dự án ðầu tư nâng cấp, cải tạo và mua sắm trang thiết bị cho 31 
Trạm Y tế tuyến xã, tỉnh Thừa Thiên Huế. 

55 
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07-9-2022 Nghị quyết số 95/NQ-HðND về ñiều chỉnh chủ trương ñầu tư 
dự án ðầu tư xây mới, nâng cấp, cải tạo và mua sắm trang thiết bị 
cho Bệnh viện ña khoa Bình ðiền và Trung tâm Y tế huyện 
Quảng ðiền, tỉnh Thừa Thiên Huế. 

57 
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VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 
 

 
HỘI ðỒNG NHÂN DÂN 

TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 17/2022/NQ-HðND Thừa Thiên Huế, ngày 07 tháng 9 năm 2022 
 

NGHỊ QUYẾT 
Bãi bỏ Nghị quyết số 04/2019/NQ-HðND ngày 23 tháng 4 năm 2019  

của Hội ñồng nhân dân tỉnh quy ñịnh nội dung, ñịnh mức hỗ trợ chi phí  
chuẩn bị và quản lý thực hiện ñối với một số dự án nhóm C thuộc  

các Chương trình mục tiêu quốc gia giai ñoạn 2016-2020  
trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế  

 

HỘI ðỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 
KHÓA VIII, KỲ HỌP CHUYÊN ðỀ LẦN THỨ 6 

 

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 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; 

Xét Tờ trình số 9390/TTr-UBND  ngày 06 tháng 9 năm 2022 của Ủy ban nhân dân 
tỉnh về việc ñề nghị bãi bỏ Nghị quyết số 04/2019/NQ-HðND ngày 23 tháng 4 năm 2019 
của Hội ñồng nhân dân tỉnh quy ñịnh nội dung, ñịnh mức hỗ trợ chi phí chuẩn bị và 
quản lý thực hiện ñối với một số dự án nhóm C thuộc các Chương trình mục tiêu 
quốc gia giai ñoạn 2016 - 2020 trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế; Báo cáo thẩm tra 
của Ban kinh tế - ngân sách và ý kiến thảo luận của các ñại biểu Hội ñồng nhân dân 
tỉnh tại kỳ họp. 

QUYẾT NGHỊ: 

ðiều 1. Bãi bỏ Nghị quyết số 04/2019/NQ-HðND ngày 23 tháng 4 năm 2019 
của Hội ñồng nhân dân tỉnh quy ñịnh nội dung, ñịnh mức hỗ trợ chi phí chuẩn bị và 
quản lý thực hiện ñối với một số dự án nhóm C thuộc các Chương trình mục tiêu 
quốc gia giai ñoạn 2016 - 2020 trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 
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ðiều 2. Tổ chức thực hiện 

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

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

Nghị quyết này ñã ñược Hội ñồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế khóa VIII, 
Kỳ họp chuyên ñề lần thứ 6 thông qua ngày 07 tháng 9 năm 2022 và có hiệu lực từ 
ngày 17 tháng 9 năm 2022./. 

 
 CHỦ TỊCH 

 
  

Lê Trường Lưu 
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HỘI ðỒNG NHÂN DÂN 
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

Số: 18/2022/NQ-HðND 

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

     Thừa Thiên Huế, ngày 07 tháng 9 năm 2022 
 
 

NGHỊ QUYẾT 
Về thí ñiểm một số chính sách hỗ trợ các hãng tàu biển mở tuyến vận chuyển 

container và các ñối tượng có hàng hóa vận chuyển bằng container  
ñi, ñến cảng Chân Mây tỉnh Thừa Thiên Huế 

 

HỘI ðỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 
KHÓA VIII, KỲ HỌP CHUYÊN ðỀ LẦN THỨ 6 

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 Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015; 

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

Xét Tờ trình số 8902/TTr-UBND, ngày 22 tháng 8 năm 2022 của Ủy ban nhân dân 
tỉnh về việc ñề nghị ban hành Nghị quyết quy ñịnh chính sách hỗ trợ các hãng tàu biển 
mở tuyến vận chuyển container và các ñối tượng có hàng hóa vận chuyển bằng 
container ñi, ñến cảng Chân Mây tỉnh Thừa Thiên Huế; Báo cáo thẩm tra của 
Ban kinh tế - ngân sách và ý kiến thảo luận của các ñại biểu Hội ñồng nhân dân tỉnh 
tại kỳ họp. 

QUYẾT NGHỊ: 

ðiều 1. Thí ñiểm một số chính sách hỗ trợ các hãng tàu biển mở tuyến vận 
chuyển container và các ñối tượng có hàng hóa vận chuyển bằng container ñi, ñến 
cảng Chân Mây tỉnh Thừa Thiên Huế, cụ thể như sau: 

1. Phạm vi ñiều chỉnh, ñối tượng áp dụng 

a) Phạm vi ñiều chỉnh: 

Chính sách này ñược áp dụng hỗ trợ cho các hãng tàu biển mở tuyến vận chuyển 
container ñi, ñến cảng Chân Mây và các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân có hàng hóa 
vận chuyển bằng container ñi, ñến cảng Chân Mây, tỉnh Thừa Thiên Huế. 
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b) ðối tượng áp dụng: 

- Hãng tàu, ñại lý hãng tàu biển mở tuyến vận chuyển container ñi, ñến cảng 
Chân Mây, tỉnh Thừa Thiên Huế. 

- Doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân xuất khẩu hoặc nhập khẩu hàng hóa bằng 
container ñi, ñến cảng Chân Mây (trừ hàng tạm nhập tái xuất, hàng hóa quá cảnh). 

- Các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác liên quan.  

2. Chính sách hỗ trợ các hãng tàu, ñại lý hãng tàu mở tuyến vận chuyển container 
ñi, ñến cảng Chân Mây, tỉnh Thừa Thiên Huế 

a) ðối tượng và ñiều kiện hỗ trợ:  

Hãng tàu biển, ñại lý hãng tàu ñược phép hoạt ñộng kinh doanh vận chuyển 
container theo quy ñịnh và thực hiện trả hàng hoặc bốc hàng tại cảng Chân Mây theo 
tuyến với tần suất tối thiểu 02 chuyến cập cảng mỗi tháng. 

b) Mức hỗ trợ 210.000.000 ñồng/chuyến cập cảng. 

c) Hồ sơ ñề nghị hỗ trợ: 

- ðơn ñề nghị hỗ trợ của hãng tàu, ñại lý hãng tàu (theo Mẫu số 01 Phụ lục 
kèm theo);  

- Bản kê số lượng chuyến tàu ñi, ñến cảng Chân Mây có xác nhận của doanh 
nghiệp khai thác Cảng, Cảng vụ Hàng hải Thừa Thiên Huế (theo Mẫu số 02 Phụ lục 
kèm theo) và các chứng từ xác nhận việc xếp dỡ, giao hàng tại cảng Chân Mây;  

d) Quy trình thực hiện: 

- Hãng tàu biển, ñại lý hãng tàu ñủ ñiều kiện ñược thụ hưởng chính sách lập 02 bộ 
hồ sơ theo quy ñịnh tại ñiểm c khoản 2 ðiều 1 và thực hiện nộp hồ sơ bằng các hình thức 
như sau: 

+ Nộp trực tiếp. 

+ Gửi qua ñường bưu ñiện (Trường hợp gửi hồ sơ qua ñường bưu ñiện, thời gian 
ñược tính từ ngày ñến trên phong bì). 

+ Nộp trực tuyến qua Cổng Dịch vụ công tỉnh hoặc Cổng Dịch vụ công quốc gia.  

- Căn cứ vào hồ sơ ñề nghị hỗ trợ chính sách, trong thời hạn 05 ngày làm việc 
kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ, Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh xem xét, 
quyết ñịnh chi trả kinh phí hỗ trợ cho hãng tàu biển ñủ ñiều kiện ñược thụ hưởng 
chính sách. 

- Trường hợp không ñủ ñiều kiện hỗ trợ, Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp 
tỉnh có văn bản thông báo, ñồng thời nêu rõ lý do không ñược thụ hưởng chính sách. 

ñ) Hình thức hỗ trợ: 

Các hãng tàu, ñại lý hãng tàu ñủ ñiều kiện ñược thụ hưởng chính sách ñược 
quyền lựa chọn phương thức nhận kinh phí hỗ trợ theo hàng tháng hoặc một lần (12 tháng). 
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3. Chính sách hỗ trợ các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân có hàng hóa vận chuyển 
bằng container ñi, ñến Cảng Chân Mây, tỉnh Thừa Thiên Huế 

a) ðối tượng và ñiều kiện hỗ trợ:  

Doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân xuất khẩu hoặc nhập khẩu hàng hóa bằng 
container ñi, ñến cảng Chân Mây, tỉnh Thừa Thiên Huế (trừ hàng tạm nhập tái xuất, 
hàng hóa quá cảnh). 

b) Mức hỗ trợ: 
- ðối với container 20 feet: 800.000 ñồng/container. 
- ðối với container 40 feet: 1.100.000 ñồng/container. 
c) Hồ sơ ñề nghị hỗ trợ:  
- ðơn ñề nghị hỗ trợ của doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân (theo Mẫu số 03 Phụ 

lục kèm theo);  
- Bản kê số lượng container vận chuyển ñi, ñến cảng Chân Mây có xác nhận 

của doanh nghiệp khai thác Cảng (theo Mẫu số 04 Phụ lục kèm theo) và các chứng từ 
xác nhận việc xếp dỡ, giao hàng tại cảng Chân Mây;  

- Tờ khai hàng hóa xuất khẩu hoặc nhập khẩu ñã thông quan mở tại các Chi 
cục thuộc Cục Hải quan tỉnh Thừa Thiên Huế (ñối với doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân 
có hàng hóa xuất khẩu hoặc nhập khẩu vận chuyển bằng container ñi, ñến cảng Chân 
Mây). Bản sao hợp ñồng mua bán hàng hóa và chứng từ mua bán (ñối với các ñối 
tượng không thực hiện xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa). 

- Hóa ñơn giá trị gia tăng vận chuyển hàng hóa, vận ñơn hoặc chứng từ khác 
chứng minh việc vận chuyển hàng hóa bằng container qua cảng Chân Mây (bản sao). 

d) Quy trình thực hiện: 
- Các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân ñủ ñiều kiện ñược thụ hưởng chính sách 

lập 02 bộ hồ sơ theo quy ñịnh tại ñiểm c khoản 3 ðiều 1 và thực hiện nộp hồ sơ bằng 
các hình thức như sau: 

+ Nộp trực tiếp. 
+ Gửi qua ñường bưu ñiện (Trường hợp gửi hồ sơ qua ñường bưu ñiện, thời gian 

ñược tính từ ngày ñến trên phong bì). 
+ Nộp trực tuyến qua Cổng Dịch vụ công tỉnh hoặc Cổng Dịch vụ công quốc gia.  
- Căn cứ vào hồ sơ ñề nghị hỗ trợ chính sách, trong thời hạn 05 ngày làm việc 

kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ, Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh xem xét, 
quyết ñịnh chi trả kinh phí hỗ trợ doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân ñủ ñiều kiện ñược 
thụ hưởng chính sách. 

- Trường hợp không ñủ ñiều kiện hỗ trợ, Ban Quản lý Khu kinh tế, công 
nghiệp tỉnh có văn bản thông báo, ñồng thời nêu rõ lý do không ñược thụ hưởng 
chính sách. 

ñ) Hình thức hỗ trợ: 
Doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân ñủ ñiều kiện ñược thụ hưởng chính sách ñược 

quyền lựa chọn phương thức nhận kinh phí hỗ trợ theo hàng tháng hoặc một lần (12 tháng). 
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4. Nguồn kinh phí: Ủy ban nhân dân tỉnh cân ñối bố trí ngân sách hàng năm ñể 
thực hiện hỗ trợ. 

ðiều 2. Tổ chức thực hiện 
1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết. Chỉ ñạo các sở, 

ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Huế và các tổ chức, ñơn vị, 
cá nhân có liên quan trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình có 
trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết. 

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

Nghị quyết này ñã ñược Hội ñồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế khóa VIII, 
Kỳ họp chuyên ñề lần thứ 6 thông qua ngày 07 tháng 9 năm 2022 và có hiệu lực kể từ 
ngày 01 tháng 10 năm 2022 ñến ngày 31 tháng 12 năm 2023./. 

 

  
  

CHỦ TỊCH 
 

 
Lê Trường Lưu 
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Phụ lục 
CÁC MẪU ðƠN, MẪU VĂN BẢN  

 (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 18/2022/NQ-HðND ngày 07 tháng 9 năm 2022 
 của Hội ñồng nhân dân tỉnh  tỉnh Thừa Thiên Huế) 

 

Mẫu  số 01 
ðơn ñề nghị hỗ trợ của Hãng tàu biển, ñại lý tàu mở tuyến vận 
chuyển container ñi, ñến cảng Chân Mây, tỉnh Thừa Thiên Huế 

Mẫu số 02 
Bản kê số lượng chuyến tàu ñi, ñến cảng Chân Mây, tỉnh Thừa 
Thiên Huế 

Mẫu số 03 
ðơn ñề nghị hỗ trợ của doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân xuất khẩu 
hoặc nhập khẩu hàng hóa bằng container ñi, ñến cảng Chân Mây, 
tỉnh Thừa Thiên Huế 

Mẫu số 04 
Bản kê số lượng container vận chuyển ñi, ñến cảng Chân Mây, tỉnh 
Thừa Thiên Huế 
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Mẫu 01 
 

Tên hãng tàu 
Số:…… 

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

--------------- 

 Thừa Thiên Huế, ngày    tháng    năm 202… 

 
ðƠN ðỀ NGHỊ 

Kính gửi: Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh, công nghiệp Thừa Thiên Huế 
 

I. Thông tin chung 

1. Tên hãng tàu ...................................................................................................... 

2. ðịa chỉ: .............................................................................................................. 

3. ðiện thoại: ………………………Fax: ............................................................ 

4. ðăng ký kinh doanh số: ………… do (cơ quan cấp)……… ngày cấp ............ 

5. Người ñại diện theo pháp luật: …………Chức vụ: ......................................... 

Số CMND/CCCD:……….… nơi cấp ngày cấp .................................................. 

6. Số tài khoản: ……………………mở tại ......................................................... 

7. Mã số doanh nghiệp (nếu có): ........................................................................... 

II. Nội dung ñề nghị hỗ trợ 

Hỗ trợ kinh phí hãng tàu/ñại lý tàu container vận chuyển hàng hóa ñi/ñến cảng Chân Mây, 
tỉnh Thừa Thiên Huế từ ngày…… tháng…… năm 202... ñến ngày …… tháng…… 
năm 202... cụ thể như sau: 

1. Số chuyến tàu container vận chuyển hàng hóa cập cảng Chân Mây: ............. 

2. Số tiền ñề nghị hỗ trợ: .................................................................................... 

Bằng chữ: ........................................................................................................... 

Chúng tôi xin cam kết chịu trách nhiệm hoàn toàn về sự trung thực và chính 
xác của nội dung ñơn ñề nghị và hồ sơ kèm theo. 

Kính ñề nghị Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh, công nghiệp Thừa Thiên Huế 
xem xét hỗ trợ./. 

   

 

ðẠI DIỆN …… 
(Ký, ghi rõ họ tên, ñóng dấu) 
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Mẫu 02 

Tên hãng tàu 
------- 

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

--------------- 

BẢNG KÊ SỐ LƯỢNG CHUYẾN TÀU CONTAINER HÀNG HÓA ðI/ðẾN 
CẢNG CHÂN MÂY, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

 

TT
Tên phương tiện 

vận chuyển/số 
chuyến 

Ngày tàu 
ñến 

Ngày tàu 
ñi 

Số giấy phép 
rời cảng 

Ngày hiệu 
lực 

Ghi chú 

              

              

              

              

              

              

              

              

  

    … Ngày…tháng …năm 20… 

XÁC NHẬN CẢNG VỤ 
HÀNG HẢI THỪA 

THIÊN HUẾ 

(Ký tên, ñóng dấu) 

XÁC NHẬN CỦA ðƠN VỊ 
KHAI THÁC CẢNG 

(Ký tên, ñóng dấu) 

ðẠI DIỆN …… 

(Ký tên, ñóng dấu) 
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Mẫu 03 

Tên ñơn vị ñề nghị hỗ trợ 
------- 

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

--------------- 

Số ...... Thừa Thiên Huế, ngày    tháng    năm 202… 

 
ðƠN ðỀ NGHỊ 

 
Kính gửi: Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh, công nghiệp Thừa Thiên Huế 

 

I. Thông tin chung 
1. Tên doanh nghiệp/tổ chức/cá nhân: .................................................................. 
2. ðịa chỉ:............................................................................................................... 
3. ðiện thoại: ……………………………… Fax: ................................................ 
4. ðăng ký kinh doanh số: …… do (cơ quan cấp)…… ngày cấp ....................... 
5. Người ñại diện theo pháp luật: ……………… Chức vụ: ................................. 
Số CMND/CCCD: ……………… nơi cấp ngày cấp ............................................. 
6. Số tài khoản: ……………………… mở tại ..................................................... 
7. Mã số doanh nghiệp (nếu có): .......................................................................... 
II. Nội dung ñề nghị hỗ trợ 
Hỗ trợ kinh phí vận chuyển hàng hóa bằng container qua cảng Chân Mây, tỉnh Thừa 
Thiên Huế, cụ thể như sau: 
1. Tổng số container vận chuyển qua cảng Chân Mây:.................... , trong ñó: 
a) Loại container 20 feet: …………container 
b) Loại container 40 feet trở lên: …………container 
2. Số tiền ñề nghị hỗ trợ: 
a) Loại container 20 feet: số container x 800.000 ñồng/container = .................... 
b) Loại container 40 feet trở lên: số container x 1.100.000 ñồng/container= ...... 
Tổng cộng: .......................................................................................................... 
Bằng chữ: ............................................................................................................... 

Chúng tôi xin cam kết chịu trách nhiệm hoàn toàn về sự trung thực và chính xác 
của nội dung ñơn ñề nghị và hồ sơ kèm theo. 

Kính ñề nghị Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh, công nghiệp Thừa Thiên Huế xem 
xét hỗ trợ./.  

  
ðẠI DIỆN ….. 

(Ký, ghi rõ họ tên, ñóng dấu (nếu có)) 
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Mẫu 04 

Tên ñơn vị ñề nghị hỗ trợ 
------- 

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

--------------- 

 
BẢNG KÊ SỐ LƯỢNG CONTAINER ðƯỢC VẬN CHUYỂN ðI/ðẾN  

CẢNG CHÂN MÂY, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 
 

TT
Loại 
hàng 

Ngày ñăng 
ký ñi/ñến 

Số lượng container Loại container Tên phương 
tiện vận 

chuyển/số 
chuyến 

Ghi 
chú Hàng ñi 

(container)
Hàng ñến 

(container)
Container 

20 feet 

Container 
40 feet trở 

lên 

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

  

 
XÁC NHẬN CỦA ðƠN VỊ 

 KHAI THÁC CẢNG 
(Ký tên, ñóng dấu) 

…… Ngày tháng ……năm 20... 
ðẠI DIỆN…… 

(Ký ghi rõ họ tên, ñóng dấu (nếu có) 
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VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 
 

 

 

HỘI ðỒNG NHÂN DÂN 
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

Số: 79/NQ-HðND 

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

Thừa Thiên Huế, ngày 07 tháng 9 năm 2022 
 

NGHỊ QUYẾT 
Về việc phân bổ nguồn kinh phí sự nghiệp từ ngân sách Trung ương  

cho ngân sách ñịa phương thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Phát triển 
kinh tế - xã hội vùng ñồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2022 

 

HỘI ðỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 
KHÓA VIII, KỲ HỌP CHUYÊN ðỀ LẦN THỨ 6  

 

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

Tổ chức chính quyền ñịa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 
Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015; 
Căn cứ Nghị ñịnh số 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; 
Căn cứ Quyết ñịnh số 39/2021/Qð-TTg ngày 30 tháng 12 năm 2021 của Thủ tướng 

Chính phủ quy ñịnh nguyên tắc, tiêu chí, ñịnh mức phân bổ vốn ngân sách Trung 
ương và tỷ lệ vốn ñối ứng của ngân sách ñịa phương thực hiện Chương trình mục 
tiêu quốc gia Phát triển kinh tế - xã hội vùng ñồng bào dân tộc thiểu số và miền núi 
giai ñoạn 2021 - 2030, giai ñoạn I: từ năm 2021 ñến năm 2025; 

Căn cứ Quyết ñịnh số 653/Qð-TTg ngày 28 tháng 5 năm 2022 của Thủ tướng 
Chính phủ giao dự toán ngân sách Trung ương năm 2022 thực hiện 03 Chương trình 
mục tiêu quốc gia; 

Căn cứ Quyết ñịnh số 1079/Qð-BTC ngày 10 tháng 6 năm 2022 của Bộ Tài chính 
về việc giao dự toán bổ sung có mục tiêu kinh phí sự nghiệp từ ngân sách Trung ương 
cho ngân sách ñịa phương năm 2022 ñể thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia 
Phát triển kinh tế - xã hội vùng ñồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; 

Căn cứ Nghị quyết số 11/2022/NQ-HðND ngày 14 tháng 7 năm 2022 của 
Hội ñồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế quy ñịnh nguyên tắc, tiêu chí và ñịnh mức 
phân bổ vốn ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Phát 
triển kinh tế - xã hội vùng ñồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Thừa Thiên Huế 
giai ñoạn 2021-2030, giai ñoạn I: 2021-2025; 
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Xét Tờ trình số 9139/TTr-UBND ngày 27 tháng 8 năm 2022 của Ủy ban nhân dân 
tỉnh về việc phân bổ nguồn kinh phí sự nghiệp từ ngân sách Trung ương cho ngân sách 
ñịa phương thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Phát triển kinh tế - xã hội vùng ñồng bào 
dân tộc thiểu số và miền núi năm 2022;  Báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế - ngân sách 
và ý kiến thảo luận của ñại biểu Hội ñồng nhân dân tại kỳ họp. 

QUYẾT NGHỊ: 

ðiều 1. Phân bổ nguồn kinh phí sự nghiệp từ ngân sách Trung ương cho ngân sách 
ñịa phương thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Phát triển kinh tế - xã hội vùng 
ñồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2022 với tổng số tiền là 35,63 tỷ ñồng. 

(Chi tiết tại Phụ lục ñính kèm) 

ðiều 2. Giao trách nhiệm Ủy ban nhân dân tỉnh thống nhất với Thường trực 
Hội ñồng nhân dân tỉnh trước khi phân khai, ñiều chuyển kinh phí giữa các cơ quan, 
ñơn vị, ñịa phương ñảm bảo sử dụng nguồn vốn hiệu quả và ñúng quy ñịnh hiện hành.  

ðiều 3. Tổ chức thực hiện 

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

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

Nghị quyết này ñã ñược Hội ñồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế khóa VIII, kỳ 
họp chuyên ñề lần thứ 6 thông qua ngày 07 tháng 9 năm 2022./. 

 
 CHỦ TỊCH 

 
 

Lê Trường Lưu 
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Phụ lục 

PHÂN BỔ KINH PHÍ BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU TỪ NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG  

CHO NGÂN SÁCH ðỊA PHƯƠNG (KINH PHÍ SỰ NGHIỆP) THỰC HIỆN  

CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI  

VÙNG ðỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀ MIỀN NÚI NĂM 2022 
(Kèm theo Nghị quyết số 79/NQ-HðND ngày 07/9/2022  

của Hội ñồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế) 

ðơn vị: Triệu ñồng 

TT Nội dung/ Nhiệm vụ  Kế hoạch vốn bổ sung 
năm 2022  

  TỔNG CỘNG 35.630 

I Dự án 01: Giải quyết tình trạng thiếu ñất ở, nhà ở, ñất sản xuất, nước sinh hoạt 4.655 

  Cấp huyện 4.655 

1 Huyện Nam ðông  613 

2 Huyện A Lưới  3.466 

3 Thị xã Hương Trà  331 

4 Huyện Phú Lộc  245 

II 
Dự án 3: Phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp bền vững, phát huy tiềm 
năng, thế mạnh của các vùng miền ñể sản xuất hàng hóa theo chuỗi giá trị 

15.554 

II.1 
Tiểu dự án 1: Phát triển kinh tế nông, lâm nghiệp bền vững gắn với bảo vệ 
rừng và nâng cao thu nhập cho người dân 

8.465 

A Cấp tỉnh 847 

1 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 847 

B Cấp huyện 7.618 

1 Huyện Nam ðông  1.087 

2 Huyện A Lưới  6.531 

II.2 
Tiểu dự án 2: Hỗ trợ phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị, vùng trồng 
dược liệu quý, thúc ñẩy khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp và thu hút ñầu 
tư vùng ñồng bào dân tộc thiểu số và miền núi 

7.089 

A Cấp tỉnh 2.304 

1 Sở Công Thương 355 

2 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 355 

3 Sở Khoa học và Công nghệ 355 

4 Liên minh Hợp tác xã tỉnh 177 

5 ðoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Thừa Thiên Huế 177 

6 Hội Nông dân tỉnh 177 

7 Sở Y tế 708 
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TT Nội dung/ Nhiệm vụ  Kế hoạch vốn bổ sung 
năm 2022  

B Cấp huyện 4.785 

1 Huyện Nam ðông  361 

2 Huyện A Lưới  4.328 

  Trong ñó: nội dung 2 về vùng trồng dược liệu quý 2.097 

3 Thị xã Hương Trà  64 

4 Huyện Phú Lộc  32 

III 

Dự án 4: ðầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục vụ sản xuất, ñời sống trong 
vùng ñồng bào dân tộc thiểu số và miền núi và các ñơn vị sự nghiệp công 
lập của lĩnh vực dân tộc - Tiểu dự án 1: ðầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, 
phục vụ sản xuất, ñời sống trong vùng ñồng bào dân tộc thiểu số và miền núi 

1.754 

  Cấp huyện 1.754 

1 Huyện Nam ðông  224 

2 Huyện A Lưới  1.465 

3 Thị xã Hương Trà  43 

4 Huyện Phú Lộc  22 

IV Dự án 5: Phát triển giáo dục ñào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực 7.072 

IV.1 

Tiểu dự án 1: ðổi mới hoạt ñộng, củng cố phát triển các trường phổ 
thông dân tộc nội trú, trường phổ thông dân tộc bán trú, trường phổ 
thông có học sinh ở bán trú và xóa mù chữ cho người dân vùng ñồng bào 
dân tộc thiểu số 

1.883 

A Cấp tỉnh 188 

1 Sở Giáo dục và ðào tạo 188 

B Cấp huyện 1.695 

1 Huyện Nam ðông  156 

2 Huyện A Lưới  1.539 

IV.2 
Tiểu dự án 2: Bồi dưỡng kiến thức dân tộc; ñào tạo dự bị ñại học, ñại học 
và sau ñại học ñáp ứng nhu cầu nhân lực cho vùng ñồng bào dân tộc 
thiểu số và miền núi 

1.072 

A Cấp tỉnh 643 

1 Ban Dân tộc tỉnh 643 

B Cấp huyện thuộc vùng ñồng bào dân tộc thiểu số và miền núi 429 

1 Huyện Nam ðông  61 

2 Huyện A Lưới  368 
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TT Nội dung/ Nhiệm vụ  Kế hoạch vốn bổ sung 
năm 2022  

IV.3 
Tiểu dự án 3: Dự án phát triển giáo dục nghề nghiệp và giải quyết việc 
làm cho người lao ñộng vùng dân tộc thiểu số và miền núi 

3.137 

A Cấp tỉnh 1.255 

1 Sở Lao ñộng, Thương binh và Xã hội 941 

2 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 314 

B Cấp huyện thuộc vùng ñồng bào dân tộc thiểu số và miền núi 1.882 

1 Huyện Nam ðông  412 

2 Huyện A Lưới  1.470 

IV.4 
Tiểu dự án 4: ðào tạo nâng cao năng lực cho cộng ñồng và cán bộ triển 
khai Chương trình ở các cấp 

980 

A Cấp tỉnh 490 

1 Ban Dân tộc tỉnh 490 

B Cấp huyện thuộc vùng ñồng bào dân tộc thiểu số và miền núi 490 

1 Huyện Nam ðông  68 

2 Huyện A Lưới  412 

3 Thị xã Hương Trà  7 

4 Huyện Phú Lộc  3 

V 
Dự án 6: Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt ñẹp của các 
dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch 

1.754 

A Cấp tỉnh 1.403 

1 Sở Văn hóa và Thể thao 1.403 

B Cấp huyện 351 

1 Huyện Nam ðông  68 

2 Huyện A Lưới  283 

VI 
Dự án 7: Chăm sóc sức khỏe nhân dân, nâng cao thể trạng, tầm vóc 
người dân tộc thiểu số; phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em 

737 

  Cấp tỉnh 737 

1 Sở Y tế 737 

VII 
Dự án 8: Thực hiện bình ñẳng giới và giải quyết những vấn ñề cấp thiết 
ñối với phụ nữ và trẻ em 

1.685 

A Cấp tỉnh 1.011 

1 Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh 506 

2 Sở Lao ñộng, Thương binh và Xã hội 337 

3 Ban Dân tộc tỉnh 168 
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TT Nội dung/ Nhiệm vụ  Kế hoạch vốn bổ sung 
năm 2022  

B Cấp huyện 674 

1 Huyện Nam ðông  84 

2 Huyện A Lưới  565 

3 Thị xã Hương Trà  17 

4 Huyện Phú Lộc  8 

VIII 
Dự án 9: ðầu tư phát triển nhóm dân tộc thiểu số rất ít người và nhóm 
dân tộc còn nhiều khó khăn 

1.413 

VIII.1 
Tiểu dự án 1: ðầu tư phát triển kinh tế - xã hội các dân tộc còn gặp 
nhiều khó khăn, dân tộc có khó khăn ñặc thù 

826 

  Cấp huyện ñược xác ñịnh theo Quyết ñịnh số 1227/Qð-TTg 826 

1 Huyện Nam ðông  31 

2 Huyện A Lưới  733 

3 Thị xã Hương Trà  31 

4 Huyện Phú Lộc  31 

VIII.2 
Tiểu dự án 2: Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết 
thống trong vùng ñồng bào dân tộc thiểu số và miền núi 

587 

A Cấp tỉnh 352 

1 Ban Dân tộc tỉnh 352 

B Cấp huyện 235 

1 Huyện Nam ðông  38 

2 Huyện A Lưới  197 

IX 
Dự án 10: Truyền thông, tuyên truyền, vận ñộng trong vùng ñồng bào 
dân tộc thiểu số và miền núi. Kiểm tra, giám sát ñánh giá việc tổ chức 
thực hiện Chương trình 

1.006 

IX.1 

Tiểu dự án 1: Biểu dương, tôn vinh ñiển hình tiên tiến, phát huy vai trò 
của người có uy tín; phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý và 
tuyên truyền, vận ñộng ñồng bào; truyền thông phục vụ tổ chức triển 
khai thực hiện ðề án tổng thể và Chương trình giai ñoạn 2021-2030 

622 

A Cấp tỉnh 466 

1 Ban Dân tộc tỉnh 435 

2 Sở Tư pháp 19 

3 Sở Thông tin và Truyền thông 12 

B Cấp huyện 156 

1 Huyện Nam ðông  39 

2 Huyện A Lưới  117 
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TT Nội dung/ Nhiệm vụ  Kế hoạch vốn bổ sung 
năm 2022  

IX.2 
Tiểu dự án 2: Ứng dụng công nghệ thông tin hỗ trợ phát triển kinh tế - 
xã hội và ñảm bảo an ninh trật tự vùng ñồng bào dân tộc thiểu số và 
miền núi 

163 

A Cấp tỉnh 130 

1 Ban Dân tộc tỉnh 82 

2 Liên minh Hợp tác xã tỉnh 24 

3 Sở Thông tin và Truyền thông 24 

B Cấp huyện 33 

1 Huyện Nam ðông  5 

2 Huyện A Lưới  28 

IX.3 
Tiểu dự án 3: Kiểm tra, giám sát, ñánh giá, ñào tạo, tập huấn tổ chức 
thực hiện Chương trình (Giao Ủy ban nhân dân tỉnh phân khai chi tiết) 221 
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HỘI ðỒNG NHÂN DÂN 
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

Số: 80/NQ-HðND 

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

Thừa Thiên Huế, ngày 07 tháng 9 năm 2022 
 
 

NGHỊ QUYẾT 
Về việc phân bổ nguồn kinh phí sự nghiệp từ ngân sách Trung ương  

cho ngân sách ñịa phương thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia  
Giảm nghèo bền vững năm 2022 

 
HỘI ðỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

KHÓA VIII, KỲ HỌP CHUYÊN ðỀ LẦN THỨ 6 
 

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

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

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

Căn cứ Nghị ñịnh số 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; 

Căn cứ Quyết ñịnh số 02/2022/Qð-TTg ngày 18 tháng 01 năm 2022 của Thủ tướng 
Chính phủ quy ñịnh nguyên tắc, tiêu chí, ñịnh mức phân bổ vốn ngân sách trung ương 
và tỷ lệ vốn ñối ứng của ngân sách ñịa phương thực hiện Chương trình mục tiêu 
quốc gia Giảm nghèo bền vững giai ñoạn 2021 - 2025; 

Căn cứ Quyết ñịnh số 653/Qð-TTg ngày 28 tháng 5 năm 2022 của Thủ tướng 
Chính phủ giao dự toán ngân sách Trung ương năm 2022 thực hiện 03 Chương trình 
mục tiêu quốc gia; 

Căn cứ Quyết ñịnh số 1033/Qð-BTC ngày 10 tháng 6 năm 2022 của Bộ Tài chính 
về việc giao dự toán bổ sung có mục tiêu kinh phí sự nghiệp từ ngân sách Trung ương 
cho ngân sách ñịa phương năm 2022 ñể thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia 
Giảm nghèo bền vững; 

Căn cứ Thông tư số 46/2022/TT-BTC ngày 28 tháng 7 năm 2022 của Bộ Tài chính 
quy ñịnh quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí sự nghiệp từ nguồn ngân sách trung 
ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai ñoạn 
2021-2025; 

Căn cứ Nghị quyết số 09/2022/NQ-HðND ngày 14 tháng 7 năm 2022 của Hội ñồng 
nhân dân tỉnh quy ñịnh nguyên tắc, tiêu chí, ñịnh mức phân bổ vốn ngân sách nhà nước 
thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai ñoạn 2021 - 2025 
trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế; 
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Xét Tờ trình số 9140/TTr-UBND ngày 27 tháng 8 năm 2022 của Ủy ban nhân dân 
tỉnh về việc phân bổ nguồn kinh phí sự nghiệp từ ngân sách Trung ương cho ngân sách 
ñịa phương thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững năm 2022; 
Báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế - ngân sách và ý kiến thảo luận của ñại biểu Hội ñồng 
nhân dân tại kỳ họp. 

 
QUYẾT NGHỊ: 

 
ðiều 1. Phân bổ nguồn kinh phí sự nghiệp từ ngân sách Trung ương cho ngân sách 

ñịa phương thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững năm 2022 
với tổng số tiền là 48,844 tỷ ñồng. 

(Chi tiết tại Phụ lục ñính kèm) 

ðiều 2. Giao trách nhiệm Ủy ban nhân dân tỉnh thống nhất với Thường trực 
Hội ñồng nhân dân tỉnh trước khi phân khai, ñiều chuyển kinh phí giữa các cơ quan, 
ñơn vị, ñịa phương ñảm bảo sử dụng nguồn vốn hiệu quả và ñúng quy ñịnh hiện hành. 

ðiều 3. Tổ chức thực hiện 

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

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

Nghị quyết này ñã ñược Hội ñồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế khóa VIII, 
Kỳ họp chuyên ñề lần thứ 6 thông qua ngày 07 tháng 9 năm 2022./. 

 
 CHỦ TỊCH 

 
Lê Trường Lưu 
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Phụ lục 

PHÂN BỔ KINH PHÍ BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU TỪ NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG  

CHO NGÂN SÁCH ðỊA PHƯƠNG (KINH PHÍ SỰ NGHIỆP) THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH 
MỤC TIÊU QUỐC GIA GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG NĂM 2022 

(Kèm theo Nghị quyết số 80/NQ-HðND ngày 07/9/2022  

của Hội ñồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế) 

 

ðơn vị tính: Triệu ñồng 

TT Nội dung/Nhiệm vụ  Kế hoạch vốn bổ sung 
năm 2022  

  TỔNG CỘNG                 48.844  

I 
Dự án 1. Hỗ trợ ñầu tư phát triển hạ tầng kinh tế xã hội các 
huyện nghèo, các xã ñặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven 
biển và hải ñảo 

                  6.286  

  
Tiểu dự án 1. Hỗ trợ ñầu tư phát triển hạ tầng kinh tế xã hội 
tại các huyện nghèo, xã ñặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven 
biển và hải ñảo 

                  6.286  

1 Hoạt ñộng 1. Hỗ trợ ñầu tư cơ sở hạ tầng tại các huyện nghèo                    2.086  

  Huyện A Lưới                    2.086  

2 
Hoạt ñộng 2. Hỗ trợ ñầu tư cơ sở hạ tầng tại các xã ñặc biệt khó 
khăn vùng bãi ngang ven biển và hải ñảo 

                   4.200  

  Huyện Phong ðiền                    1.200  

  Huyện Phú Vang                    1.200  

  Huyện Phú Lộc                    1.800  

II Dự án 2. ða dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo                   12.604  

1 Các sở, ban, ngành và ñoàn thể cấp tỉnh                    1.891  

2 Các ñịa phương   

  Thành phố Huế                    1.790  

  Thị xã Hương Trà                       692  

  Thị xã Hương Thủy                       796  

  Huyện Phong ðiền                    1.119  

  Huyện Quảng ðiền                       936  

  Huyện Phú Vang                    1.097  

  Huyện Phú Lộc                    1.265  

  Huyện Nam ðông                       936  

  Huyện A Lưới                    2.083  

III Dự án 3. Hỗ trợ phát triển sản xuất, cải thiện dinh dưỡng                     5.453  
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TT Nội dung/Nhiệm vụ  Kế hoạch vốn bổ sung 
năm 2022  

  
Tiểu dự án 1. Hỗ trợ phát triển sản xuất trong lĩnh vực nông 
nghiệp 

                   5.453  

1 Các sở, ban, ngành và ñoàn thể cấp tỉnh                       545  

2 Các ñịa phương   

  Thành phố Huế                       820  

  Thị xã Hương Trà                       317  

  Thị xã Hương Thủy                       364  

  Huyện Phong ðiền                       513  

  Huyện Quảng ðiền                       429  

  Huyện Phú Vang                       502  

  Huyện Phú Lộc                       579  

  Huyện Nam ðông                       429  

  Huyện A Lưới                       954  

IV Dự án 4.  Phát triển giáo dục nghề nghiệp, việc làm bền vững                  19.310  

1 
Tiểu dự án 1. Phát triển giáo dục nghề nghiệp vùng nghèo, 
vùng khó khăn 

                 16.801  

a Các sở, ban, ngành và ñoàn thể cấp tỉnh                    4.200  

b Hỗ trợ một số cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập trên ñịa bàn   

  Thành phố Huế                       783  

  Thị xã Hương Trà                       525  

  Thị xã Hương Thủy                       608  

  Huyện Phong ðiền                       600  

  Huyện Quảng ðiền                       583  

  Huyện Phú Vang                       650  

  Huyện Phú Lộc                       650  

  Huyện Nam ðông                       600  

  Huyện A Lưới                       883  

c 
Hỗ trợ ñào tạo nghề cho người lao ñộng thuộc hộ nghèo, hộ cận 
nghèo, hộ mới thoát nghèo; người dân sinh sống trên ñịa bàn huyện 
nghèo, xã ñặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển 

  

  Thành phố Huế                       959  

  Thị xã Hương Trà                       618  

  Thị xã Hương Thủy                       656  

  Huyện Phong ðiền                       740  
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TT Nội dung/Nhiệm vụ  Kế hoạch vốn bổ sung 
năm 2022  

  Huyện Quảng ðiền                       669  

  Huyện Phú Vang                       727  

  Huyện Phú Lộc                       769  

  Huyện Nam ðông                       694  

  Huyện A Lưới                       887  

2 
Tiểu dự án 2. Hỗ trợ người lao ñộng ñi làm việc ở nước ngoài 
theo hợp ñồng 

                     398  

a Các sở, ban, ngành và ñoàn thể cấp tỉnh                         72  

b Các ñịa phương   

  Thành phố Huế                         36  

  Thị xã Hương Trà                         28  

  Thị xã Hương Thủy                         28  

  Huyện Phong ðiền                         34  

  Huyện Quảng ðiền                         33  

  Huyện Phú Vang                         37  

  Huyện Phú Lộc                         38  

  Huyện Nam ðông                         33  

  Huyện A Lưới                         59  

3 Tiểu dự án 3. Hỗ trợ việc làm bền vững                    2.111  

a Các sở, ban, ngành và ñoàn thể cấp tỉnh                    1.266  

b Các ñịa phương   

  Thành phố Huế                       146  

  Thị xã Hương Trà                         72  

  Thị xã Hương Thủy                         72  

  Huyện Phong ðiền                         85  

  Huyện Quảng ðiền                         85  

  Huyện Phú Vang                       111  

  Huyện Phú Lộc                       111  

  Huyện Nam ðông                         53  

  Huyện A Lưới                       110  

V Dự án 6. Truyền thông và giảm nghèo về thông tin                       800  

1 Tiểu dự án 1. Giảm nghèo về thông tin                       356  

a Các sở, ban, ngành và ñoàn thể cấp tỉnh                       178  
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TT Nội dung/Nhiệm vụ  Kế hoạch vốn bổ sung 
năm 2022  

b Các ñịa phương   

  Thành phố Huế                         31  

  Thị xã Hương Trà                         12  

  Thị xã Hương Thủy                         14  

  Huyện Phong ðiền                         19  

  Huyện Quảng ðiền                         16  

  Huyện Phú Vang                         18  

  Huyện Phú Lộc                         21  

  Huyện Nam ðông                         16  

  Huyện A Lưới                         31  

2 Tiểu dự án 2. Truyền thông về giảm nghèo ña chiều                       444  

a Các sở, ban, ngành và ñoàn thể cấp tỉnh                       264  

b Các ñịa phương   

  Thành phố Huế                         31  

  Thị xã Hương Trà                         12  

  Thị xã Hương Thủy                         14  

  Huyện Phong ðiền                         19  

  Huyện Quảng ðiền                         16  

  Huyện Phú Vang                         18  

  Huyện Phú Lộc                         21  

  Huyện Nam ðông                         16  

  Huyện A Lưới                         33  

VI 
Dự án 7. Nâng cao năng lực và giám sát, ñánh giá Chương 
trình 

                   4.391  

1 Tiểu dự án 1. Nâng cao năng lực thực hiện Chương trình                    2.868  

a Các sở, ban, ngành và ñoàn thể cấp tỉnh                    1.290  

b Các ñịa phương   

  Thành phố Huế                       273  

  Thị xã Hương Trà                       105  

  Thị xã Hương Thủy                       121  

  Huyện Phong ðiền                       165  

  Huyện Quảng ðiền                       143  

  Huyện Phú Vang                       161  
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TT Nội dung/Nhiệm vụ  Kế hoạch vốn bổ sung 
năm 2022  

  Huyện Phú Lộc                       184  

  Huyện Nam ðông                       143  

  Huyện A Lưới                       283  

2 Tiểu dự án 2. Giám sát, ñánh giá                    1.523  

a Các sở, ban, ngành và ñoàn thể cấp tỉnh                       684  

b Các ñịa phương   

  Thành phố Huế                       145  

  Thị xã Hương Trà                         56  

  Thị xã Hương Thủy                         64  

  Huyện Phong ðiền                         88  

  Huyện Quảng ðiền                         76  

  Huyện Phú Vang                         86  

  Huyện Phú Lộc                         98  

  Huyện Nam ðông                         76  

  Huyện A Lưới                       150  
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HỘI ðỒNG NHÂN DÂN 
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

Số: 84/NQ-HðND 

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

Thừa Thiên Huế, ngày 07 tháng 9 năm 2022 
 
 

NGHỊ QUYẾT 
Về việc ñiều chỉnh Nghị quyết số 25/NQ-HðND ngày 23 tháng 3 

năm 2022 của Hội ñồng nhân dân tỉnh về phương án “Bán tài sản trên ñất, 
chuyển nhượng quyền sử dụng ñất” ñối với các trụ sở, cơ sở hoạt ñộng  

sự nghiệp dôi dư sau khi sắp xếp lại, xử lý tài sản công 
trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 

 

HỘI ðỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 
KHÓA VIII, KỲ HỌP CHUYÊN ðỀ LẦN THỨ 6 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền ñịa phương 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 Quản lý, sử dụng tài sản công; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 151/2017/Nð-CP ngày 26 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ 
quy ñịnh chi tiết một số ñiều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 167/2017/Nð-CP ngày 31 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ 
quy ñịnh việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 67/2021/Nð-CP ngày 15 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ về 
sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Nghị ñịnh số 167/2017/Nð-CP ngày 31 tháng 12 
năm 2017 của Chính phủ quy ñịnh việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công; 

Căn cứ Thông tư số 37/2018/TT-BTC ngày 16 tháng 04 năm 2018 của Bộ Tài chính 
về việc hướng dẫn một số nội dung về sắp xếp lại, xử lý nhà, ñất theo quy ñịnh tại 
Nghị ñịnh số 167/2017/Nð-CP ngày 31 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ quy ñịnh 
việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công; 

Căn cứ Nghị quyết số 03/2018/NQ-HðND ngày 30 tháng 3 năm 2018 của 
Hội ñồng nhân dân tỉnh quy ñịnh về phân cấp quản lý tài sản công tại cơ quan, tổ 
chức, ñơn vị thuộc phạm vi quản lý trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế; 

Căn cứ Nghị quyết số 25/NQ-HðND ngày 23 tháng 3 năm 2022 của Hội ñồng 
nhân dân tỉnh về phương án “Bán tài sản trên ñất, chuyển nhượng quyền sử dụng 
ñất” ñối với các trụ sở, cơ sở hoạt ñộng sự nghiệp dôi dư sau khi sắp xếp lại, xử lý 
tài sản công trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế;  

Xét Tờ trình số 8957/TTr-UBND ngày 23 tháng 8 năm 2022 của Ủy ban nhân dân 
tỉnh về việc ñề nghị Hội ñồng nhân dân tỉnh xem xét ban hành Nghị quyết ñiều chỉnh 
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Nghị quyết số 25/NQ-HðND ngày 23 tháng 3 năm 2022 của Hội ñồng nhân dân 
tỉnh về phương án “Bán tài sản trên ñất, chuyển nhượng quyền sử dụng ñất” ñối 
với các trụ sở, cơ sở hoạt ñộng sự nghiệp dôi dư sau khi sắp xếp lại, xử lý tài sản 
công trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế; Báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế - ngân sách 
Hội ñồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận của các ñại biểu Hội ñồng nhân dân tại 
kỳ họp. 

QUYẾT NGHỊ: 

ðiều 1. Thống nhất ñiều chỉnh Nghị quyết số 25/NQ-HðND ngày 23 tháng 3 
năm 2022 của Hội ñồng nhân dân tỉnh về phương án “Bán tài sản trên ñất, chuyển 
nhượng quyền sử dụng ñất” ñối với các trụ sở, cơ sở hoạt ñộng sự nghiệp dôi dư sau 
khi sắp xếp lại, xử lý tài sản công trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế với các nội dung 
cụ thể như sau: 

1. Các cơ sở nhà ñất sắp xếp lại, xử lý theo phương án “Bán tài sản trên ñất, 
chuyển nhượng quyền sử dụng ñất”.  

(Chi tiết tại phụ lục ñính kèm) 
2. Các cơ sở nhà ñất loại khỏi phương án “Bán tài sản trên ñất, chuyển nhượng 

quyền sử dụng ñất”. 
(Chi tiết tại phụ lục ñính kèm) 

3. Tổ chức bán tài sản công: 
Việc tổ chức bán tài sản trên ñất, chuyển nhượng quyền sử dụng ñất ñảm bảo 

theo quy ñịnh pháp luật hiện hành. 
ðiều 2. Tổ chức thực hiện 

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

Nghị quyết này ñã ñược Hội ñồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế khóa VIII, 
Kỳ họp chuyên ñề lần thứ 6 thông qua ngày 07 tháng 9 năm 2022./.  
  

CHỦ TỊCH 
 

Lê Trường Lưu 
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Phụ lục 1 
PHƯƠNG ÁN SẮP XẾP BỔ SUNG: BÁN TÀI SẢN TRÊN ðẤT, CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN SỬ DỤNG ðẤT 

(Kèm theo Nghị quyết số: 84/NQ-HðND ngày 07 tháng 9 năm 2022 của Hội ñồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế) 
 

Stt ðơn vị/Tên cơ sở nhà, ñất ðịa chỉ cơ sở nhà, ñất 

Bổ sung Phương án bán năm 2022 
Ghi 
chú 

Số lượng 
Diện tích 

ðất (m2) Nhà (m2) 

1 
Trung tâm Thể thao tỉnh Thừa Thiên Huế - 
nhà trực, nhà xe 

Số 1 Hà Huy Tập, thành phố Huế 
(sân thể thao ngoài trời khu vực 
giai ñoạn 2) 

1 12.346,0 427,0   

2 ðoàn Bóng ñá Huế - Nhà ở vận ñộng viên 
Số 97 Bà Triệu, phường Xuân 
Phú, thành phố Huế 

1 654,0 319,5   

TỔNG CỘNG  2 13.000,0 746,5   
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Phụ lục 2 
PHƯƠNG ÁN SẮP XẾP: 

LOẠI KHỎI PHƯƠNG ÁN BÁN TÀI SẢN TRÊN ðẤT, CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN SỬ DỤNG ðẤT 
(Kèm theo Nghị quyết số: 84/NQ-HðND ngày 07 tháng 9 năm 2022 của Hội ñồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế) 

 

Stt ðơn vị/Tên cơ sở nhà, ñất ðịa chỉ cơ sở nhà, ñất 

Loại khỏi phương án bán  
năm 2022 Ghi 

chú Số 
lượng 

Diện tích 

ðất (m2) Nhà (m2) 

A. UBND THÀNH PHỐ HUẾ           

1 
Cơ sở nhà, ñất cũ tại phường Hương 
Long 

 Số 14 Nguyễn Hoàng, thành phố Huế 1        272,0         103,0    

2 Cơ sở nhà ñất số 107 Chi Lăng  Số 107 Chi Lăng, thành phố Huế 1        160,7         160,7    

B. UBND HUYỆN A LƯỚI           

3 Nhà khách Ủy ban nhân dân huyện 
 Tổ dân phố 4, thị trấn A Lưới, huyện A 
Lưới 

1     1.965,3         642,8    

TỔNG CỘNG  3    2.398,0        906,5    
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HỘI ðỒNG NHÂN DÂN  
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

Số: 85/NQ-HðND 

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

 Thừa Thiên Huế, ngày 07 tháng 9 năm 2022 
 

NGHỊ QUYẾT 
Bổ sung Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước  

thuộc lĩnh vực Khoa học và Công nghệ  
trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 

 
HỘI ðỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

KHÓA VIII, KỲ HỌP CHUYÊN ðỀ LẦN THỨ 6 

 

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

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

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

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

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

Căn cứ Quyết ñịnh số 2099/Qð-TTg ngày 27 tháng 12 năm 2017 của Thủ tướng 
Chính phủ ban hành Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước 
thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ; 

Xét Tờ trình số 8319/TTr-UBND ngày 05 tháng 8 năm 2022 của Ủy ban nhân dân 
tỉnh về việc ban hành Nghị quyết bổ sung Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng 
ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực Khoa học và Công nghệ trên ñịa bàn tỉnh Thừa 
Thiên Huế; Báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế - ngân sách và ý kiến thảo luận của các 
ñại biểu Hội ñồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp. 

QUYẾT NGHỊ: 
 

ðiều 1. Bổ sung Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước 
thuộc lĩnh vực Khoa học và Công nghệ trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 

(Chi tiết tại Phụ lục ñính kèm) 

ðiều 2. Tổ chức thực hiện 

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

Nghị quyết này ñã ñược Hội ñồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế khóa VIII, 
Kỳ họp chuyên ñề lần thứ 6 thông qua ngày 07 tháng 9 năm 2022./. 

 

 
CHỦ TỊCH 

 
 

Lê Trường Lưu 
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Phụ lục 
BỔ SUNG DANH MỤC DỊCH VỤ SỰ NGHIỆP CÔNG SỬ DỤNG  

NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC THUỘC LĨNH VỰC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 
TRÊN ðỊA BÀN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 85/NQ-HðND ngày 07 tháng 9 năm 2022  
của Hội ñồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế) 

 

TT Tên dịch vụ sự nghiệp công 

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

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

tính vào giá theo lộ 
trình tính giá 

1 
Truyền thông, khai thác, ứng dụng nhiệm vụ 
khoa học và công nghệ, phát triển công nghệ. 

X  

2 
Dịch vụ hợp tác quốc tế trong lĩnh vực khoa 
học và công nghệ. 

  X 

3 

Thẩm ñịnh cơ sở khoa học của phát triển kinh 
tế - xã hội; Thẩm ñịnh công nghệ các dự án 
ñầu tư; Thẩm ñịnh quy hoạch ngành, lĩnh vực; 
Thẩm ñịnh nhiệm vụ khoa học và công nghệ. 

X   

4 
Dịch vụ hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp ñổi 
mới sáng tạo: 

  X 

 
- Cung cấp chuyên gia trong nước, quốc tế tư 
vấn, cung cấp dịch vụ cho khởi nghiệp ñổi 
mới sáng tạo. 

  X 

 

- Cung cấp dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp khởi 
nghiệp ñổi mới sáng tạo (pháp lý, tài chính, 
sở hữu trí tuệ, thông tin công nghệ, tiêu 
chuẩn, ño lường, chất lượng, và các dịch vụ 
khác). 

  X 

 

- Cung cấp không gian số, dịch vụ hỗ trợ trực 
tuyến, hỗ trợ kinh phí sản xuất thử nghiệm, 
làm sản phẩm mẫu, hoàn thiện công nghệ cho 
doanh nghiệp khởi nghiệp ñổi mới sáng tạo. 

  X 

 
- Cung cấp dịch vụ ươm tạo, dịch vụ ñào tạo 
tập trung cho doanh nghiệp khởi nghiệp ñổi 
mới sáng tạo; 

  X 

 
- Thẩm ñịnh năng lực, hiệu quả hoạt ñộng 
của vườn ươm, tổ chức thúc ñẩy kinh doanh, 
huấn luyện viên khởi nghiệp. 

  X 

5 
Môi giới, xúc tiến, tư vấn và dịch vụ khác 
phục vụ chuyển giao công nghệ. 

  X 
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HỘI ðỒNG NHÂN DÂN  
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

Số: 86/NQ-HðND 

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

 Thừa Thiên Huế, ngày 07 tháng 9 năm 2022 
 

NGHỊ QUYẾT 
Thông qua danh mục bổ sung các công trình, dự án cần thu hồi ñất;  
cho phép chuyển mục ñích sử dụng ñất trồng lúa sang mục ñích khác  

trên ñịa bàn tỉnh năm 2022 
 

HỘI ðỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ  
KHÓA VIII, KỲ HỌP CHUYÊN ðỀ LẦN THỨ 6 

 

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

Tổ chức chính quyền ñịa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 
Căn cứ Luật ðất ñai ngày 29 tháng 11 năm 2013; 
Căn cứ Luật Quy hoạch ngày 24 tháng 11 năm 2017; 
Căn cứ Luật sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của 37 luật có liên quan ñến quy 

hoạch ngày 15 tháng 6 năm 2018; 
Căn cứ Nghị quyết số 751/2019/UBTVQH14 ngày 16 tháng 8 năm 2019 của 

Ủy ban Thường vụ Quốc hội giải thích một số ñiều của Luật Quy hoạch; 
Căn cứ Nghị ñịnh số 37/2019/Nð-CP ngày 07 tháng 5 năm 2019 của Chính phủ 

quy ñịnh chi tiết thi hành một số ñiều của Luật Quy hoạch; 
Căn cứ Nghị ñịnh số 148/2020/Nð-CP ngày 18 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ 

sửa ñổi, bổ sung một số nghị ñịnh quy ñịnh chi tiết thi hành Luật ðất ñai; 

Xét Tờ trình số 7834/TTr-UBND ngày 26 tháng 7 năm 2022 của Ủy ban 
nhân dân tỉnh về việc ñề nghị bổ sung danh mục công trình, dự án thu hồi ñất; 
chuyển mục ñích sử dụng ñất trồng lúa sang mục ñích khác trên ñịa bàn tỉnh năm 
2022; Báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế - ngân sách và ý kiến thảo luận của các 
ñại biểu Hội ñồng nhân dân tỉnh. 

QUYẾT NGHỊ: 

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

1. Bổ sung 03 công trình, dự án cần thu hồi ñất. 
(Chi tiết theo Phụ lục 01 ñính kèm). 

2. ðồng ý chuyển mục ñích sử dụng ñất trồng lúa sang mục ñích khác ñể thực 
hiện 03 công trình, dự án. 

(Chi tiết theo Phụ lục 02 ñính kèm). 
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ðiều 2. Tổ chức thực hiện 
1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết. 
2. Giao Thường trực Hội ñồng nhân dân, các Ban Hội ñồng nhân dân, Tổ ñại biểu 

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

Nghị quyết này ñã ñược Hội ñồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế khóa VIII, 
Kỳ họp chuyên ñề lần thứ 6 thông qua ngày 07 tháng 9 năm 2022./. 

 
 

 CHỦ TỊCH 
 
 
 

Lê Trường Lưu 
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Phụ lục I 
BỔ SUNG DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN CẦN THU HỒI ðẤT NĂM 2022 

(Kèm theo Nghị quyết số 86/NQ-HðND ngày 07 tháng 9 năm 2022 của Hội ñồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế) 

 

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

(ha) 
Căn cứ pháp lý 

I THỊ XÃ HƯƠNG TRÀ       

1 

Nâng cấp, mở rộng ñường ven 
sông Bồ (ñoạn Tứ Hạ - Hương 
Văn - Hương Xuân - Hương 
Toàn) 

Các phường, xã: Tứ Hạ, 
Hương Văn, Hương 
Xuân, Hương Toàn 

8,18 

- Nghị quyết số 89/NQ-HðND ngày 26/8/2021 của HðND tỉnh 
về chủ trương ñầu tư Dự án Nâng cấp, mở rộng ñường ven sông 
Bồ (ñoạn Tứ Hạ - Hương Văn - Hương Xuân - Hương Toàn); 
- Thông báo số 1114/TB-SKHðT ngày 01/4/2022 của Sở Kế 
hoạch và ðầu tư về việc kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân 
kế hoạch vốn ngân sách tỉnh năm 2021 chưa giải ngân hết sang 
năm 2022 (STT 5 tại Danh mục dự án KH 2021 kéo dài thời 
gian thực hiện và giải ngân sang năm 2022) 

II THÀNH PHỐ HUẾ       

1 

Khu dân cư xen ghép tại khu 
ñất CTR9 và CTR10 thuộc Khu 
A - Khu ñô thị mới An Vân 
Dương, phường An ðông, 
thành phố Huế. 

Phường An ðông 1,73 

- Nghị quyết số 19/NQ-HðND ngày 01/6/2022 của Hội ñồng 
Nhân dân thành phố Huế về chủ trương ñầu tư dự án: Khu dân 
cư xen ghép tại khu ñất CTR9 và CTR10 thuộc Khu A - Khu ñô 
thị mới An Vân Dương, phường An ðông, thành phố Huế. 
- Quyết ñịnh số 1384/Qð-UBND ngày 15/3/2022 của UBND 
Thành phố Huế về việc Cấp ngân sách Thành phố năm 2022 ñể 
thực hiện công tác chuẩn bị ñầu tư các dự án. 
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STT Tên công trình, dự án ðịa ñiểm 
Diện tích 
khoảng 

(ha) 
Căn cứ pháp lý 

III HUYỆN PHONG ðIỀN       

1 

Công trình Giải phóng mặt 
bằng ñể Gia cố mái taluy nền 
ñường Km7+200 ÷ Km7+440; 
Km16+230 ÷ Km17+220 và 
Km18+52÷Km19+150 trên 
Quốc lộ 49B ñoạn qua xã 
Phong Bình, ðiền Môn, ðiền 
Lộc 

Các xã: Phong Bình, 
ðiền Môn, ðiền Lộc 

0,70 

- Quyết ñịnh số 5867/Qð-TCðBVN ngày 29 tháng 11 năm 
2021 của Tổng cục ðường bộ Việt Nam về việc phê duyệt Báo 
cáo kinh tế - kỹ thuật công trình: Gia cố mái taluy nền ñường 
Km4-Km7; Km12-Km19 và Km62-Km66 Quốc lộ 49B, tỉnh 
Thừa Thiên Huế. 
- Quyết ñịnh số 3454/Qð-UBND ngày 13 tháng 6 năm 2022 của 
UBND huyện Phong ðiền về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - 
kỹ thuật công trình Giải phóng mặt bằng ñể Gia cố mái taluy 
nền ñường Km7+200 ÷ Km7+440; Km16+230 ÷ Km17+220 và 
Km18+52÷Km19+150 trên Quốc lộ 49B ñoạn qua xã Phong 
Bình, ðiền Môn, ðiền Lộc. 
- Quyết ñịnh số 2296/Qð-BGTVT ngày 31 tháng 12 năm 2021 
của Bộ Giao thông vận tải về việc giao dự toán chi ngân sách 
nhà sách nhà nước nguồn kinh phí sự nghiệp chi hoạt ñộng kinh 
tế ñường bộ năm 2022 cho công tác quản lý, bảo trì hệ thống 
quốc lộ 

TỔNG CỘNG 10,61   
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Phụ lục II 
BỔ SUNG DANH MỤC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN CHUYỂN MỤC ðÍCH SỬ DỤNG  

ðẤT TRỒNG LÚA  SANG MỤC ðÍCH KHÁC NĂM 2022 
(Kèm theo Nghị quyết số 86/NQ-HðND ngày 07 tháng 9 năm 2022 của Hội ñồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế) 

 

STT Tên công trình, dự án ðịa ñiểm 

Diện 
tích 

khoảng 
(ha) 

Trong ñó 
diện tích 

xin chuyển 
mục ñích sử 

dụng ñất 
trồng lúa 

(ha)  

Căn cứ pháp lý 

I THỊ XÃ HƯƠNG TRÀ         

1 
Nâng cấp, mở rộng ñường ven 
sông Bồ (ñoạn Tứ Hạ - Hương 
Văn - Hương Xuân - Hương Toàn) 

Các phường, xã: 
Tứ Hạ, Hương 
Văn,  Hương 

Xuân, Hương Toàn 

8,18 2,24 

- Nghị quyết số 89/NQ-HðND ngày 26/8/2021 của 
HðND tỉnh về chủ trương ñầu tư Dự án Nâng cấp, mở 
rộng ñường ven sông Bồ (ñoạn Tứ Hạ - Hương Văn - 
Hương Xuân - Hương Toàn); 
- Thông báo số 1114/TB-SKHðT ngày 01/4/2022 của 
Sở Kế hoạch và ðầu tư về việc kéo dài thời gian thực 
hiện và giải ngân kế hoạch vốn ngân sách tỉnh năm 
2021 chưa giải ngân hết sang năm 2022 

II THÀNH PHỐ HUẾ         

  

Khu dân cư xen ghép tại khu ñất 
CTR9 và CTR10 thuộc Khu A - 
Khu ñô thị mới An Vân Dương, 
phường An ðông, thành phố Huế. 

Phường An ðông 1,73 0,17 

- Nghị quyết số 19/NQ-HðND ngày 01/6/2022 của 
Hội ñồng Nhân dân thành phố Huế về chủ trương ñầu 
tư dự án: Khu dân cư xen ghép tại khu ñất CTR9 và 
CTR10 thuộc Khu A - Khu ñô thị mới An Vân 
Dương, phường An ðông, thành phố Huế. 
- Quyết ñịnh số 1384/Qð-UBND ngày 15/3/2022 của 
UBND Thành phố Huế về việc Cấp ngân sách Thành 
phố năm 2022 ñể thực hiện công tác chuẩn bị ñầu tư 
các dự án. 
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STT Tên công trình, dự án ðịa ñiểm 

Diện 
tích 

khoảng 
(ha) 

Trong ñó 
diện tích 

xin chuyển 
mục ñích sử 

dụng ñất 
trồng lúa 

(ha)  

Căn cứ pháp lý 

III HUYỆN PHONG ðIỀN         

1 

Công trình Giải phóng mặt bằng 
ñể Gia cố mái taluy nền ñường 
Km7+200 ÷ Km7+440; 
Km16+230 ÷ Km17+220 và 
Km18+52÷Km19+150 trên Quốc 
lộ 49B ñoạn qua xã Phong Bình, 
ðiền Môn, ðiền Lộc 

Các xã: Phong 
Bình, ðiền Môn, 

ðiền Lộc 
0,70 0,40 

- Quyết ñịnh số 5867/Qð-TCðBVN ngày 29 tháng 11 
năm 2021 của Tổng cục ðường bộ Việt Nam về việc 
phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật công trình: Gia 
cố mái taluy nền ñường Km4-Km7; Km12-Km19 và 
Km62-Km66 Quốc lộ 49B, tỉnh Thừa Thiên Huế. 
- Quyết ñịnh số 3454/Qð-UBND ngày 13 tháng 6 năm 
2022 của UBND huyện Phong ðiền về việc phê duyệt 
Báo cáo kinh tế - kỹ thuật công trình Giải phóng mặt 
bằng ñể Gia cố mái taluy nền ñường Km7+200 ÷ Km7+440; 
Km16+230 ÷ Km17+220 và Km18+52÷Km19+150 
trên Quốc lộ 49B ñoạn qua xã Phong Bình, ðiền Môn, 
ðiền Lộc. 
- Quyết ñịnh số 2296/Qð-BGTVT ngày 31 tháng 12 
năm 2021 của Bộ Giao thông vận tải về việc giao dự 
toán chi ngân sách nhà sách nhà nước nguồn kinh phí 
sự nghiệp chi hoạt ñộng kinh tế ñường bộ năm 2022 
cho công tác quản lý, bảo trì hệ thống quốc lộ 

  TỔNG CỘNG 10,61 2,81   
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HỘI ðỒNG NHÂN DÂN 
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

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

Số: 87/NQ-HðND Thừa Thiên Huế, ngày 07 tháng 9 năm 2022 
 

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

 
HỘI ðỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

KHÓA VIII, KỲ HỌP CHUYÊN ðỀ LẦN THỨ 6 
 

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

Tổ chức chính quyền ñịa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 
Căn cứ Luật Lâm nghiệp ngày 15 tháng 11 năm 2017; 
Căn cứ Nghị ñịnh số 83/2020/Nð-CP ngày 15 tháng 7 năm 2020 của Chính phủ 

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

Xét Tờ trình số 9351/TTr-UBND ngày 05 tháng 9 năm 2022 của Ủy ban nhân dân 
tỉnh về việc xem xét, quyết ñịnh chủ trương chuyển mục ñích sử dụng rừng sang mục 
ñích khác ñể thực hiện dự án ðường trục chính Khu công nghiệp Phú ða; Báo cáo 
thẩm tra của Ban kinh tế - ngân sách và ý kiến thảo luận của các ñại biểu Hội ñồng 
nhân dân tỉnh tại kỳ họp. 

QUYẾT NGHỊ: 

ðiều 1. Thống nhất chủ trương cho phép chuyển mục ñích sử dụng rừng sang 
mục ñích khác ñể thực hiện 01 dự án (chi tiết tại Phụ lục ñính kèm). 

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

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

Nghị quyết này ñã ñược Hội ñồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế khóa VIII, 
Kỳ họp chuyên ñề lần thứ 6 thông qua ngày 07 tháng 9 năm 2022./. 

 
 

 CHỦ TỊCH 
 
 
 

Lê Trường Lưu 
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Phụ lục: DANH MỤC CÁC DỰ ÁN, CÔNG TRÌNH 
CHUYỂN MỤC ðÍCH SỬ DỤNG RỪNG SANG MỤC ðÍCH KHÁC 

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 87/NQ-HðND ngày 07 tháng 9 năm 2022 của Hội ñồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế) 

TT Tên công trình, dự án ðịa ñiểm 

Quy mô 
diện tích 
khoảng  

(ha) 

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

Phân theo hiện trạng Phân theo loại rừng 

Tổng 
Rừng 
trồng 

Rừng tự 
nhiên 

Phòng hộ Sản xuất 

1 ðường trục chính Khu công nghiệp Phú ða Thị trấn Phú ða,  
huyện Phú Vang 

3,20 2,88 2,88 - - 2,88 

  Tổng    3,20 2,88 2,88 - - 2,88  
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HỘI ðỒNG NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

Số: 88/NQ-HðND Thừa Thiên Huế, ngày 07 tháng 9 năm 2022 
 

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

  

HỘI ðỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 
KHOÁ VIII, KỲ HỌP CHUYÊN ðỀ LẦN THỨ 6 

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

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

Xét Tờ trình số 107/TTr-HðND ngày 05 tháng 9 năm 2022 của Thường trực 
Hội ñồng nhân dân tỉnh về kết quả phối hợp giải quyết những vấn ñề phát sinh giữa 
hai kỳ họp và ý kiến thảo luận của ñại biểu Hội ñồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp. 

QUYẾT NGHỊ: 

ðiều 1. Thống nhất thông qua 04 vấn ñề phát sinh giữa hai kỳ họp (Kỳ họp lần 
thứ 4, HðND khóa VIII và Kỳ họp chuyên ñề lần thứ 6, HðND khóa VIII) ñã ñược 
Thường trực Hội ñồng nhân dân tỉnh cho ý kiến ñể Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai 
thực hiện. 

(Chi tiết tại phụ lục kèm theo) 

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

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

Nghị quyết này ñã ñược Hội ñồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế khóa VIII, 
Kỳ họp chuyên ñề lần thứ 6 thông qua ngày 07 tháng 9 năm 2022./. 
 
 CHỦ TỊCH 

 
 

 
Lê Trường Lưu 
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HỘI ðỒNG NHÂN DÂN 
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

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

  

 
PHỤ LỤC 

Các nội dung giải quyết những vấn ñề phát sinh giữa hai kỳ họp   
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 88/NQ-HðND ngày 07 tháng 9 năm 2022  

của Hội ñồng nhân dân tỉnh) 
 

1. Về việc bổ sung công chức năm 2022 cho các ñơn vị. (Công văn số 88/HðND-PC 
ngày 04 tháng 8 năm 2022) 

2. Về việc bổ sung viên chức năm 2022 cho các ñơn vị sự nghiệp công lập. 
(Công văn số 89/HðND-PC ngày 04 tháng 8 năm 2022) 

3. Về việc mua xe ô tô chuyên dùng phục vụ công tác ñào tạo lái xe tại Trường 
Cao ñẳng giao thông Huế. (Công văn số 97/HðND-KTNS ngày 17 tháng 8 năm 2022) 

4. Về việc quy ñịnh tiêu chuẩn, ñịnh mức sử dụng diện tích chuyên dùng. (Công văn 
số 104/HðND-KTNS ngày 19 tháng 8 năm 2022) 
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HỘI ðỒNG NHÂN DÂN 
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

Số: 90/NQ-HðND 

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

     Thừa Thiên Huế, ngày 07 tháng 9 năm 2022 
 

NGHỊ QUYẾT 
Về chủ trương ñầu tư dự án Quảng trường Văn hóa Thể thao  

tỉnh Thừa Thiên Huế 
 

HỘI ðỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 
KHÓA VIII, KỲ HỌP CHUYÊN ðỀ LẦN THỨ 6 

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

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

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

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

Xét Tờ trình số 7807/TTr-UBND, ngày 25 tháng 7 năm 2022 của Ủy ban 
nhân dân tỉnh về việc ñề nghị phê duyệt chủ trương ñầu tư dự án Quảng trường Văn 
hóa Thể thao Bà Triệu; Báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế - ngân sách và ý kiến thảo 
luận của các ñại biểu Hội ñồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp. 

QUYẾT NGHỊ: 

ðiều 1. Phê duyệt chủ trương ñầu tư dự án Quảng trường Văn hóa Thể thao 
tỉnh Thừa Thiên Huế với các nội dung chủ yếu sau: 

1. Mục tiêu: ðầu tư xây dựng Quảng trường Văn hóa Thể thao tỉnh Thừa 
Thiên Huế ñể cải tạo, chỉnh trang khu vực nhà thi ñấu thể thao Bà Triệu nhằm từng 
bước hoàn thiện các thiết chế văn hóa, thể thao công cộng phục vụ người dân, ñịnh 
hướng phát triển không gian ñô thị, kết nối hài hòa về hệ thống kiến trúc cảnh quan, 
góp phần nâng cao ñời sống tinh thần, thúc ñẩy phát triển kinh tế, xã hội. 

2. Quy mô:  

2.1. Xây dựng: Tháo dỡ công trình hiện trạng khu vực quảng trường; xây mới 
khán ñài quan khách; cải tạo nhà thi ñấu thành công trình văn hóa ña năng. 

2.2. Khu vực hạ tầng kỹ thuật: 

a) Quảng trường: San ủi phần trồng cỏ, ñắp ñất màu, trồng thảm cỏ; ñổ bê tông 
xi măng dày 200mm, lát ñá granite tại khu vực quảng trường, ñường dạo và bãi ñỗ 
xe; xây dựng hồ nước cảnh quan. 

b) Hạ tầng ñiện chiếu sáng, trang trí: Lắp ñặt các hệ thống ñèn chiếu sáng, bố 
trí ñèn pha cây trang trí; lắp ñặt tủ ñiều khiển trung tâm và các phụ kiện thiết bị ñiện. 
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c) Hạ tầng cấp thoát nước: Xây dựng hệ thống mương thoát nước và ñường ống 
thoát nước bằng ống uPVC D250 ñảm bảo thoát nước cho khu vực. Bố trí hệ thống cấp 
nước phục vụ chăm sóc cây xanh, vệ sinh môi trường ñảm bảo yêu cầu kỹ thuật 

d) Hạ tầng cây xanh, thảm hoa: Bố trí trồng cây xanh cảnh quan tầm cao (khu 
trung tâm), tầm trung và tầm thấp xung quanh quảng trường, kết hợp thảm hoa bốn 
mùa và cây bụi. 

2.3. Trang thiết bị: Lắp ñặt 01 hệ thống nhạc nước nghệ thuật và 01 hệ thống 
sân nhạc nước. Mua sắm, bổ sung các thiết bị cho công trình văn hóa thể thao ña năng.  

3. Nhóm dự án: Nhóm B. 

4. Tổng mức ñầu tư: 196.000 triệu ñồng. 

5. Nguồn vốn ñầu tư: Ngân sách tỉnh. 

6. ðịa ñiểm thực hiện dự án: Phường Xuân Phú, thành phố Huế. 

7. Thời gian thực hiện dự án: 04 năm. 

ðiều 2. Tổ chức thực hiện 

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

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

Nghị quyết này ñã ñược Hội ñồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế khóa VIII, 
Kỳ họp chuyên ñề lần thứ 6 thông qua ngày 07 tháng 9 năm 2022./. 

 
 

 CHỦ TỊCH 
 

 
Lê Trường Lưu 
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HỘI ðỒNG NHÂN DÂN 
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

Số: 91/NQ-HðND 

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

     Thừa Thiên Huế, ngày 07 tháng 9 năm 2022 
 

NGHỊ QUYẾT 
Về ñiều chỉnh chủ trương ñầu tư dự án Hạ tầng kỹ thuật khu ñất CL10  

và BV thuộc khu A, ñô thị mới An Vân Dương 
 

HỘI ðỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 
KHÓA VIII, KỲ HỌP CHUYÊN ðỀ LẦN THỨ 6 

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

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

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

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

Căn cứ Nghị quyết số 60/NQ-HðND, ngày 19 tháng 06 năm 2020 của Hội ñồng 
nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về chủ trương ñầu tư dự án hạ tầng kỹ thuật khu ñất 
CL10 và BV thuộc khu A - Khu ñô thị mới An Vân Dương; 

Xét Tờ trình số 7806/TTr-UBND, ngày 25 tháng 7 năm 2022 của Ủy ban 
nhân dân tỉnh về việc ñề nghị phê duyệt ñiều chỉnh chủ trương ñầu tư dự án Hạ tầng 
kỹ thuật khu ñất CL10 và BV thuộc khu A, ñô thị mới An Vân Dương; Báo cáo thẩm 
tra của Ban kinh tế - ngân sách và ý kiến thảo luận của các ñại biểu Hội ñồng 
nhân dân tỉnh tại kỳ họp. 

QUYẾT NGHỊ: 

ðiều 1. Phê duyệt ñiều chỉnh chủ trương ñầu tư dự án Hạ tầng kỹ thuật khu ñất 
CL10 và BV thuộc khu A, ñô thị mới An Vân Dương với các nội dung chủ yếu sau: 

1. Quy mô ñầu tư ñiều chỉnh: 
- Bổ sung hoàn thiện tuyến ñường quy hoạch phía Tây Nam tiếp giáp khu ñất 

dự án có chiều dài khoảng 365m. Bề rộng mặt cắt ngang B=5m theo quy hoạch ñược 
phê duyệt. Kết cấu mặt ñường bê tông nhựa, móng cấp phối ñá dăm; nền ñường ñắp 
ñất ñầm chặt ñạt hệ số K = 0,95 ñến K= 0,98. 

- Bố trí kè chắn ñất, kết cấu bằng bê tông phía tiếp giáp khu dân cư hiện hữu 
ñảm bảo khống chế phạm vi giải phóng mặt bằng, ñồng thời chuyển tiếp cao ñộ san 
nền theo quy hoạch với cao ñộ nền hiện trạng. 

- Hạ tầng kỹ thuật dọc tuyến: Công trình thoát nước, ñiện chiếu sáng. 
2. Tổng mức ñầu tư ñiều chỉnh: 67.141 triệu ñồng (giảm 15.341 triệu ñồng). 
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ðiều 2. Các nội dung tại Nghị quyết số 60/NQ-HðND, ngày 19 tháng 06 năm 2020 
của Hội ñồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế không trái với ðiều 1 của Nghị quyết 
này vẫn tiếp tục triển khai thực hiện. 

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

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

Nghị quyết này ñã ñược Hội ñồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế khóa VIII, 
Kỳ họp chuyên ñề lần thứ 6 thông qua ngày 07 tháng 9 năm 2022./. 

 
 

 CHỦ TỊCH 
 

 
Lê Trường Lưu 
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HỘI ðỒNG NHÂN DÂN 
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

Số: 92/NQ-HðND 

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

     Thừa Thiên Huế, ngày 07 tháng 9 năm 2022 
 

 
NGHỊ QUYẾT 

Về ñiều chỉnh chủ trương ñầu tư dự án Văn phòng làm việc  
một số cơ quan ñơn vị thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế  

 
HỘI ðỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

KHÓA VIII, KỲ HỌP CHUYÊN ðỀ LẦN THỨ 6 

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

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

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

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

Căn cứ Công văn số 192/HðND-TH, ngày 27 tháng 10 năm 2015 của 
Thường trực Hội ñồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc chủ trương ñầu tư dự án 
Khu ñô thị hành chính tỉnh Thừa Thiên Huế; 

Căn cứ Công văn số 181/HðND-THKT, ngày 25 tháng 8 năm 2017 của 
Thường trực Hội ñồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về chủ trương ñiều chỉnh dự án 
Khu ñô thị hành chính tỉnh Thừa Thiên Huế (giai ñoạn 1);  

Căn cứ Công văn số 38/HðND-THKT, ngày 28 tháng 02 năm 2019 của Thường trực 
Hội ñồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc chủ trương ñiều chỉnh dự án Văn phòng 
làm việc một số cơ quan ñơn vị thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế; 

Xét Tờ trình số 9151/TTr-UBND, ngày 27 tháng 8 năm 2022 của Ủy ban 
nhân dân tỉnh về việc phê duyệt ñiều chỉnh chủ trương ñầu tư dự án Văn phòng làm 
việc một số cơ quan ñơn vị thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế; Báo cáo thẩm tra của Ban 
kinh tế - ngân sách và ý kiến thảo luận của các ñại biểu Hội ñồng nhân dân tỉnh tại 
kỳ họp. 

QUYẾT NGHỊ: 

ðiều 1. Phê duyệt ñiều chỉnh chủ trương ñầu tư dự án Văn phòng làm việc một số 
cơ quan ñơn vị thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế với các nội dung chủ yếu sau: 

1. ðiều chỉnh quy mô ñầu tư giai ñoạn 2 dự án: 
- Bổ sung hệ thống kiểm soát ra vào bãi ñỗ xe công trình cho cả 2 giai ñoạn; bổ 

sung màn hình LED hội trường. 
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- Bổ sung các hạng mục nâng cấp văn phòng làm việc của Sở Xây dựng: Cầu thang 
nội bộ; bục sân khấu, trang trí phông nền hội trường; phông nền, hệ thống âm thanh, 
trang thiết bị phục vụ họp trực tuyến của phòng họp. 

2. Tổng mức ñầu tư ñiều chỉnh: 428.749 triệu ñồng (tăng 64.320 triệu ñồng). 
3. Thời gian thực hiện giai ñoạn 2 dự án: Năm 2025. 

ðiều 2. Các nội dung tại các Công văn: số 192/HðND-TH, ngày 27 tháng 10 
năm 2015; số 181/HðND-THKT, ngày 25 tháng 8 năm 2017; số 38/HðND-THKT, 
ngày 28 tháng 02 năm 2019 của Thường trực Hội ñồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế 
không trái với ðiều 1 của Nghị quyết này vẫn tiếp tục triển khai thực hiện. 

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

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

Nghị quyết này ñã ñược Hội ñồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế khóa VIII, 
Kỳ họp chuyên ñề lần thứ 6 thông qua ngày 07 tháng 9 năm 2022./. 

 
 

  
 CHỦ TỊCH 

 
 

Lê Trường Lưu 
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HỘI ðỒNG NHÂN DÂN 
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

Số: 93/NQ-HðND 

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

     Thừa Thiên Huế, ngày 07 tháng 9 năm 2022 
 

NGHỊ QUYẾT 
Về ñiều chỉnh chủ trương ñầu tư dự án ðầu tư xây dựng Trung tâm  

Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Thừa Thiên Huế 
 

HỘI ðỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 
KHÓA VIII, KỲ HỌP CHUYÊN ðỀ LẦN THỨ 6 

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

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

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

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

Căn cứ Nghị quyết số 33/NQ-HðND, ngày 15 tháng 5 năm 2021 của Hội ñồng 
nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về chủ trương ñầu tư dự án Trung tâm kiểm soát bệnh tật 
tỉnh Thừa Thiên Huế; 

Căn cứ Công văn số 681/TTg-KTTH, ngày 01 tháng 8 năm 2022 của Thủ tướng 
Chính phủ về việc thông báo danh mục và mức vốn cho các nhiệm vụ, dự án thuộc 
Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội (ñợt 2); 

Xét Tờ trình số 9152/TTr-UBND, ngày 27 tháng 8 năm 2022 của Ủy ban nhân dân 
tỉnh về việc ñề nghị phê duyệt ñiều chỉnh chủ trương ñầu tư dự án ðầu tư xây dựng 
Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thừa Thiên Huế; Báo cáo thẩm tra của Ban 
kinh tế - ngân sách và ý kiến thảo luận của các ñại biểu Hội ñồng nhân dân tỉnh tại 
kỳ họp. 

QUYẾT NGHỊ: 

ðiều 1. Phê duyệt ñiều chỉnh chủ trương ñầu tư dự án ðầu tư xây dựng Trung tâm 
Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Thừa Thiên Huế với các nội dung chủ yếu sau: 

1. ðịa ñiểm thực hiện dự án: Khu ñất YT 05, thuộc ñồ án ðiều chỉnh và mở 
rộng quy hoạch chi tiết khu dân cư phía Bắc, phường Hương Sơ và An Hoà, thành 
phố Huế. 

2. Quy mô ñầu tư ñiều chỉnh: 

a) Giai ñoạn 1: 

- Bồi thường GPMB toàn bộ khu ñất quy hoạch xây dựng. 
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- San nền tạo mặt bằng khu ñất quy hoạch xây dựng, khối lượng khoảng 
20.000m3. 

- ðầu tư xây dựng mới khối nhà hành chính và các khối nhà chuyên môn, hạng 
mục phụ trợ phục vụ hoạt ñộng chuyên môn (kho chuyên dụng, khu chống nhiễm 
khuẩn) với tổng diện tích sàn xây dựng khoảng 6.763m2. 

- Xây dựng các hạng mục phụ trợ: Nhà thường trực bảo vệ, sân ñường nội bộ, 
bồn hoa, cây xanh và hệ thống hạ tầng kỹ thuật cấp ñiện, cấp thoát nước, xử lý nước 
thải, phòng cháy chữa cháy theo tiêu chuẩn.  

- Mua sắm, lắp ñặt các thiết bị gắn với công trình, thiết bị xử lý nước thải, thiết 
bị phòng cháy chữa cháy và thiết bị làm việc văn phòng theo tiêu chuẩn. 

b) Giai ñoạn 2: 

 - San nền tạo mặt bằng diện tích khu ñất theo quy hoạch, khối lượng khoảng 
12.300m3. 

- Xây dựng mới khu khám bệnh ña khoa, khối labo xét nghiệm và nghiên cứu 
văc-xin theo tiêu chuẩn với tổng diện tích sàn xây dựng khoảng 6.143m2. 

- Xây dựng các hạng mục phụ trợ phục vụ công trình theo quy hoạch mặt bằng 
tổng thể gồm: Cổng, hàng rào bao quanh khu ñất, cầu nối, sân ñường nội bộ, bồn hoa, 
nhà thường trực bảo vệ, cây xanh và hệ thống hạ tầng kỹ thuật cấp ñiện, cấp thoát 
nước, xử lý nước thải, khí thải, phòng cháy chữa cháy theo tiêu chuẩn. 

- Mua sắm, lắp ñặt các thiết bị gắn với công trình, thiết bị phòng cháy 
chữa cháy, mua sắm mới thiết bị y tế chuyên ngành, thiết bị làm việc văn phòng 
theo tiêu chuẩn.     

3. Tổng mức ñầu tư: 252.000 triệu ñồng (không thay ñổi). 

Trong ñó: 

- Giai ñoạn 1:   95.000 triệu ñồng; 

- Giai ñoạn 2: 157.000 triệu ñồng. 

4. Nguồn vốn ñầu tư:  

- Ngân sách Trung ương hỗ trợ từ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - 
xã hội: 79.500 triệu ñồng. 

- Ngân sách nhà nước và các nguồn huy ñộng hợp pháp khác: 172.500 triệu ñồng. 

ðiều 2. Các nội dung tại Nghị quyết số 33/NQ-HðND, ngày 15 tháng 5 năm 2021 
của Hội ñồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế không trái với ðiều 1 của Nghị quyết này 
vẫn tiếp tục triển khai thực hiện. 

ðiều 3. Tổ chức thực hiện 

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết; ñồng thời chỉ 
ñạo các sở, ban ngành và ñịa phương liên quan phối hợp tạo ñiều kiện ñể chủ ñầu tư 
ñẩy nhanh các thủ tục lập, thẩm ñịnh, phê duyệt ñiều chỉnh dự án ñúng quy ñịnh, 
sớm triển khai thi công dự án ñảm bảo tiến ñộ và giải ngân vốn theo kế hoạch ñề ra.     
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2. Giao Thường trực Hội ñồng nhân dân, các Ban Hội ñồng nhân dân, Tổ ñại biểu 
và các ñại biểu Hội ñồng nhân dân tỉnh trong phạm vi, nhiệm vụ, quyền hạn giám sát 
việc triển khai thực hiện Nghị quyết theo quy ñịnh pháp luật.  

Nghị quyết này ñã ñược Hội ñồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế khóa VIII, 
Kỳ họp chuyên ñề lần thứ 6 thông qua ngày 07 tháng 9 năm 2022./. 

 
 

  
 CHỦ TỊCH 

 
 

Lê Trường Lưu 
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HỘI ðỒNG NHÂN DÂN 
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

Số: 94/NQ-HðND 

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

     Thừa Thiên Huế, ngày 07 tháng 9 năm 2022 
 

NGHỊ QUYẾT 
Về ñiều chỉnh chủ trương ñầu tư dự án ðầu tư nâng cấp, cải tạo  

và mua sắm trang thiết bị cho 31 Trạm Y tế tuyến xã, tỉnh Thừa Thiên Huế 
 

HỘI ðỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 
KHÓA VIII, KỲ HỌP CHUYÊN ðỀ LẦN THỨ 6 

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

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

về quy ñịnh chi tiết thi hành một số ñiều của Luật ðầu tư công; 
Căn cứ Thông báo số 681/TTg-KTTH ngày 01 tháng 8 năm 2022 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc thông báo danh mục và mức vốn cho các nhiệm vụ, dự án thuộc 
Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội (ñợt 2); 

Xét Tờ trình số 9424/TTr-UBND, ngày 07 tháng 9 năm 2022 của Ủy ban 
nhân dân tỉnh về việc ñề nghị phê duyệt ñiều chỉnh chủ trương ñầu tư các dự  án: 
ðầu tư xây mới, nâng cấp, cải tạo và mua sắm trang thiết bị cho Bệnh viện ña khoa 
Bình ðiền và Trung tâm Y tế huyện Quảng ðiền, tỉnh Thừa Thiên Huế và Dự án ðầu tư 
nâng cấp, cải tạo và mua sắm trang thiết bị cho 31 Trạm Y tế tuyến xã, tỉnh Thừa Thiên Huế; 
Báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế - ngân sách và ý kiến thảo luận của các ñại biểu 
Hội ñồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp. 

QUYẾT NGHỊ: 

ðiều 1. Phê duyệt ñiều chỉnh chủ trương ñầu tư dự án ðầu tư nâng cấp, cải tạo 
và mua sắm trang thiết bị cho 31 Trạm Y tế tuyến xã, tỉnh Thừa Thiên Huế với các 
nội dung chủ yếu sau: 

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

2. Quy mô: Cải tạo, sửa chữa; ñầu tư nâng cấp, mở rộng các hạng mục phụ trợ: 
Mái che, sân ñường, mương rãnh thu thoát nước, cổng, hàng rào, nhà ñể xe 2 bánh…; 
lắp ñặt máy ñiều hoà nhiệt ñộ, các thiết bị phòng cháy chữa cháy theo tiêu chuẩn tại 
31 trạm y tế: xã Phong Hòa, Phong Hải, Phong Chương, ðiền Lộc (huyện Phong 
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ðiền); xã Quảng Vinh, Quảng Thành, Quảng Công (huyện Quảng ðiền); xã Hương 
Toàn và phường Hương Văn (thị xã Hương Trà); phường Gia Hội, Xuân Phú, Hương 
Long, Trường An, xã Hải Dương, Hương Phong, Hương Thọ (thành phố Huế); xã 
Thuỷ Phù và phường Thủy Châu (thị xã Hương Thủy); xã Phú Xuân, Phú Thuận và 
thị trấn Phú ða (huyện Phú Vang); xã Lộc An, Giang Hải, Lộc Thủy (huyện Phú Lộc); 
xã Hương Lộc, Thượng Lộ, Thượng Nhật (huyện Nam ðông); xã Hương Nguyên, 
Hồng Hạ, Sơn Thủy, Hồng Kim (huyện A Lưới). 

3. Nhóm dự án: Nhóm B. 
4. Tổng mức ñầu tư: 51.000 triệu ñồng. 

5. Nguồn vốn ñầu tư: 
- Ngân sách Trung ương từ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã 

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

thị xã, thành phố Huế (khoản 2 ðiều 1) 
 7. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2022 - 2023. 
ðiều 2. Nghị quyết này thay thế Nghị quyết số 67/NQ-HðND, ngày 14 tháng 7 

năm 2022 của Hội ñồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về chủ trương ñầu tư dự án ðầu 
tư nâng cấp, cải tạo và mua sắm trang thiết bị 31 Trạm Y tế xã, phường, thị trấn trên 
ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 

ðiều 3. Tổ chức thực hiện 
1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết; ñồng thời chỉ 

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

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

Nghị quyết này ñã ñược Hội ñồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế khóa VIII, 
Kỳ họp chuyên ñề lần thứ 6 thông qua ngày 07 tháng 9 năm 2022./. 

 
 

  
 CHỦ TỊCH 

 
 

Lê Trường Lưu 
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HỘI ðỒNG NHÂN DÂN 
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

Số: 95/NQ-HðND 

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

     Thừa Thiên Huế, ngày 07 tháng 9 năm 2022 
 
 

 
NGHỊ QUYẾT 

Về ñiều chỉnh chủ trương ñầu tư dự án ðầu tư xây mới, nâng cấp, cải tạo 
 và mua sắm trang thiết bị cho Bệnh viện ña khoa Bình ðiền  
và Trung tâm Y tế huyện Quảng ðiền, tỉnh Thừa Thiên Huế 

 
 

HỘI ðỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 
KHÓA VIII, KỲ HỌP CHUYÊN ðỀ LẦN THỨ 6 

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

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

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

Căn cứ Thông báo số 681/TTg-KTTH, ngày 01 tháng 8 năm 2022 của Thủ tướng 
Chính phủ về việc thông báo danh mục và mức vốn cho các nhiệm vụ, dự án thuộc 
Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội (ñợt 2); 

Xét Tờ trình số 9424/TTr-UBND, ngày 07 tháng 9 năm 2022 của Ủy ban nhân dân 
tỉnh về việc ñề nghị phê duyệt ñiều chỉnh chủ trương ñầu tư các dự  án: ðầu tư xây 
mới, nâng cấp, cải tạo và mua sắm trang thiết bị cho Bệnh viện ña khoa Bình ðiền và 
Trung tâm Y tế huyện Quảng ðiền, tỉnh Thừa Thiên Huế và Dự án ðầu tư nâng cấp, cải 
tạo và mua sắm trang thiết bị cho 31 Trạm Y tế tuyến xã, tỉnh Thừa Thiên Huế; Báo cáo 
thẩm tra của Ban kinh tế - ngân sách và ý kiến thảo luận của các ñại biểu Hội ñồng 
nhân dân tỉnh tại kỳ họp. 

QUYẾT NGHỊ: 

ðiều 1. Phê duyệt ñiều chỉnh chủ trương ñầu tư dự án ðầu tư xây mới, nâng cấp, 
cải tạo và mua sắm trang thiết bị cho Bệnh viện ña khoa Bình ðiền và Trung tâm Y tế 
huyện Quảng ðiền, tỉnh Thừa Thiên Huế với các nội dung chủ yếu sau: 

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

a) Bệnh viện ña khoa Bình ðiền: 

- Xây mới khu hành chính quản trị diện tích sàn khoảng 995m2 và khu khám, 
ñiều trị bệnh và hoạt ñộng của các chuyên khoa, bộ phận chuyên môn liên quan của 
Bệnh viện với diện tích sàn khoảng 2.318m2. 

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

- Lắp ñặt thiết bị máy cấp khí y tế, ñiều hoà không khí, thiết bị PCCC theo 
tiêu chuẩn. 

b) Trung tâm Y tế huyện Quảng ðiền:  

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

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

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

3. Nhóm dự án: Nhóm B. 

4. Tổng mức ñầu tư: 75.000 triệu ñồng. 

5. Nguồn vốn ñầu tư: 

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

- Ngân sách tỉnh: Phần còn lại. 

6. ðịa ñiểm thực hiện dự án:  

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

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

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

ðiều 2. Nghị quyết này thay thế Nghị quyết số 68/NQ-HðND, ngày 14 tháng 7 
năm 2022 của Hội ñồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về chủ trương ñầu tư dự án 
ðầu tư xây mới, nâng cấp, cải tạo và mua sắm trang thiết bị Bệnh viện ña khoa Bình ðiền 
và Trung tâm Y tế huyện Quảng ðiền trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 
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ðiều 3. Tổ chức thực hiện 

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

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

Nghị quyết này ñã ñược Hội ñồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế khóa VIII, 
Kỳ họp chuyên ñề lần thứ 6 thông qua ngày 07 tháng 9 năm 2022./. 

 

  
 CHỦ TỊCH 

 
 

Lê Trường Lưu 
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