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VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 
 
 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

Số: 49/2022/Qð-UBND 

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

Thừa Thiên Huế, ngày 20 tháng 10 năm 2022 

QUYẾT ðỊNH 

Về việc quy ñịnh chi phí hỗ trợ chuẩn bị ñầu tư và quản lý dự án ñối với dự án 
ñầu tư xây dựng theo cơ chế ñặc thù thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia trên 

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

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 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 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 
quy ñịnh chi tiết thi hành một số ñiều của Luật ðầu tư công; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 10/2021/Nð-CP ngày 09 tháng 02 năm 2021 của Chính phủ 
về quản lý chi phí ñầu tư xây dựng; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 15/2021/Nð-CP ngày 03 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ 
quy ñịnh chi tiết một số nội dung về quản lý dự án ñầu tư xây dựng; 

 Căn cứ Nghị ñịnh số 99/2021/Nð-CP ngày 11 tháng 11 năm 2021 của Chính phủ 
quy ñịnh về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn ñầu 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; 

Căn cứ Thông tư số 13/2019/TT-BXD ngày 26 tháng 12 năm 2019 của Bộ Xây dựng 
quy ñịnh việc quản lý chi phí ñầu tư xây dựng các công trình xây dựng thuộc chương 
trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, chương trình mục tiêu quốc gia xây 
dựng nông thôn mới; 
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Căn cứ Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31 tháng 8 năm 2021 của Bộ Xây dựng 
hướng dẫn một số nội dung xác ñịnh và quản lý chi phí ñầu tư xây dựng; 

Theo ñề nghị của Giám ñốc Sở Xây dựng. 

QUYẾT ðỊNH: 

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

1. Phạm vi ñiều chỉnh 

Quy ñịnh này quy ñịnh chi phí hỗ trợ chuẩn bị ñầu tư và quản lý dự án ñối với 
các dự án ñầu tư xây dựng theo cơ chế ñặc thù thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia 
trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, giai ñoạn 2021-2025(tiêu chí lựa chọn dự án ñầu tư 
xây dựng theo cơ chế ñặc thù theo quy ñịnh tại ðiều 14 Nghị ñịnh số 27/2022/Nð-CP 
ngày19 tháng 4 năm 2022 của Chính phủ quy ñịnh cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện 
các chương trình mục tiêu quốc gia). 

2. ðối tượng áp dụng 

Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong thực hiện các dự án ñầu tư xây 
dựng theo cơ chế ñặc thù thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia trên ñịa bàn tỉnh 
Thừa Thiên Huế, giai ñoạn 2021-2025. 

ðiều 2.Nội dung hỗ trợ, chi phí hỗ trợ chuẩn bị ñầu tư 

1. Chi phí khảo sát (nếu có): 

Chi phí khảo sát xây dựng phục vụ lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật ñầu tư xây 
dựng ñơn giản (lập Hồ sơ xây dựng công trình ñơn giản) ñược xác ñịnh bằng cách lập 
dự toán theo hướng dẫn tại Phụ lục số V - Phương pháp xác ñịnh dự toán chi phí khảo 
sát xây dựng kèm theo Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31 tháng 8 năm 2021 của 
Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung xác ñịnh và quản lý chi phí ñầu tư xây dựng. 

2. Chi phí lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật ñầu tư xây dựng ñơn giản (lập Hồ sơ 
xây dựng công trình ñơn giản): 

Chi phí lập Hồ sơ xây dựng công trình ñơn giản áp dụng ñối với tất cả các loại 
công trình ñược tính bằng 1% chi phí xây dựng và chi phí thiết bị (chưa có thuế giá trịgia 
tăng) trong tổng mức ñầu tư xây dựng của dự án ñược cấp có thẩm quyền phê duyệt. 

 3. Phí thẩm ñịnh Hồ sơ xây dựng công trình ñơn giản: Thực hiện theo quy ñịnh 
tại Thông tư số 209/2016/TT-BTC ngày 10 tháng 11 năm 2016 của Bộ Tài chính quy 
ñịnh mức thu, chế ñộ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm ñịnh dự án ñầu tư xây 
dựng, phí thẩm ñịnh thiết kế cơ sở. Chi phí thẩm ñịnh Hồ sơ xây dựng công trình ñơn 
giản bằng 0,019% tổng mức ñầu tư dự án, áp dụng ñối với tất cả các loại công trình.  

ðiều 3. Nội dung hỗ trợ, chi phí hỗ trợ quản lý dự án 

1. Chi phí quản lý dự án ñầu tư xây dựng: 
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a) Chi phí quản lý dự án ñầu tư xây dựng ñược xác ñịnh bằng 1,382% chi phí 
xây dựng và chi phí thiết bị (chưa có thuế giá trị gia tăng) trong tổng mức ñầu tư xây 
dựng công trình ñược cấp có thẩm quyền phê duyệt, áp dụng ñối với tất cả các loại 
công trình. 

 b) Trường hợp các dự án ñầu tư xây dựng trên biển; dự án trải dài dọc theo 
tuyến biên giới trên ñất liền, dự án tại xã có ñiều kiện kinh tế - xã hội ñặc biệt khó 
khăn (vùng bãi ngang ven biển; xã biên giới, xã an toàn khu; các thôn bản ñặc biệt 
khó khăn) theo quy ñịnh của Chính phủ thì xác ñịnh bằng tỷ lệ trên nhân với hệ số 
ñiều chỉnh 1,35. 

2. Chi phí giám sát thi công xây dựng công trình: 

a) Chi phí giám sát thi công xây dựng công trình ñược xác ñịnh bằng 1,283% chi 
phí xây dựng (chưa có thuế giá trị gia tăng) trong tổng mức ñầu tư xây dựng công 
trình ñược cấp có thẩm quyền phê duyệt, áp dụng ñối với tất cả các loại công trình.  

b) Trường hợp các dự án ñầu tư xây dựng trên biển; dự án trải dài dọc theo 
tuyến biên giới trên ñất liền, dự án tại xã có ñiều kiện kinh tế - xã hội ñặc biệt khó 
khăn theo quy ñịnh của Chính phủ thì xác ñịnh bằng tỷ lệ trên nhân với hệ số ñiều chỉnh 
1,2. 

ðiều 4. Trách nhiệm của Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành 

Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngànhcó trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra 
Ủy ban nhân dân cấp huyện trong việc lập, thẩm ñịnh, phê duyệt hồ sơ xây dựng 
công trình ñơn giản ñối với các dự án ñược áp dụng cơ chế ñặc thù thuộc chuyên 
ngành quản lý. 

ðiều 5.Trách nhiệm của Sở Kế hoạch và ðầu tư  

Sở Kế hoạch và ðầu tư có trách nhiệm giám sát, kiểm tra, tình hình thực hiện 
các dự án ñược áp dụng cơ chế ñặc thù theo quy ñịnh tại Quyết ñịnh này. 

ðiều 6.Trách nhiệm của Sở Tài chính  

Sở Tài chính có trách nhiệm hướng dẫn thực hiện thanh toán, quyết toán ñối với 
các dự án ñược áp dụng cơ chế ñặc thù áp dụng theo quy ñịnh tại Quyết ñịnh này. 

ðiều 7.Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp huyện  

1. Hướng dẫn, kiểm tra Ủy ban nhân dân cấp xã trong việc lập, thẩm ñịnh, phê 
duyệt hồ sơ xây dựng công trình ñơn giản ñối với các dự án ñược áp dụng chơ chế 
ñặc thù trên ñịa bàn do mình quản lý. 

2. Cơ quan ñược giao quản lý xây dựng thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện hỗ trợ 
Ủy ban nhân dân cấp xã trong công tác lập, thẩm ñịnh hồ sơ xây dựng công trình ñơn 
giản khi Ủy ban nhân dân cấp xã không ñủ ñiều kiện năng lực ñể thực hiện. 
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ðiều 8.Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp xã 

1. Hướng dẫn, kiểm tra Ban Quản lý cấp xã lập hồ sơ xây dựng công trình ñơn giản 
của các dự án ñược áp dụng cơ chế ñặc thù trên ñịa bàn do mình quản lý hoặc ñề nghị 
cơ quan ñược giao quản lý xây dựng thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện cử cán bộ 
chuyên môn hỗ trợ việc lập hồ sơ (nếu có). 

2. Tổ chức thẩm ñịnh, phê duyệt hồ sơ xây dựng công trình ñơn giản ñược áp 
dụng cơ chế ñặc thù trên ñịa bàn do mình quản lý theo ñúng quy ñịnh của pháp luật. 
Trường hợp không ñủ năng lực ñể thẩm ñịnh, Ủy ban nhân nhân dân cấp xã phải có 
văn bản ñề nghị Ủy ban nhân dân cấp huyện giao cơ quan ñược giao quản lý xây 
dựng thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện tổ chức thẩm ñịnh. 

3. Chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân 
cấp huyện trong việc quản lý và tổ chức thực hiện các dự án ñầu tư xây dựng theo 
cơ chế ñặc thù thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia trên ñịa bàn do mình quản lý. 

ðiều 9.ðiều khoản thi hành 

1. Quyết ñịnh này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 31 tháng 10 năm 2022. 

2. Thay thế Quyết ñịnh số 42/2019/Qð-UBND ngày 31 tháng 7 năm 2019 của 
Ủy ban nhân dân tỉnh về việc 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. 

ðiều 10. 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; Ủy ban nhân dân 
các xã, phường, thị trấn 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 

 
 

Hoàng Hải Minh 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ  

 
Số: 50/2022/Qð-UBND 

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

 
Thừa Thiên Huế, ngày 20 tháng 10 năm 2022 

 
QUYẾT ðỊNH 

Quy ñịnh giá dịch vụ thoát nước và xử lý nước thải của Nhà máy Xử lý nước 
thải Khu công nghiệp và Khu phi thuế quan tại Khu kinh tế  

Chân Mây - Lăng Cô, 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 Nghị ñịnh số 177/2013/Nð-CP ngày 14 tháng11 năm 2013 của Chính phủ 
quy ñịnh chi tiết và hướng dẫn thi hành một số ñiều của Luật Giá;  

Căn cứ Nghị ñịnh số 149/2016/Nð-CP ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ 
sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Nghị ñịnh số 177/2013/Nð-CP ngày 14 tháng 11 
năm 2013 của Chính phủ quy ñịnh chi tiết và hướng dẫn thi hành một số ñiều của 
Luật Giá; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 80/2014/Nð-CP ngày 06 tháng 8 năm 2014 của Chính phủ 
về thoát nước và xử lý nước thải; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 53/2020/Nð-CP ngày 05 tháng 5 năm 2020 của Chính phủ 
về việc quy ñịnh phí bảo vệ môi trường ñối với nước thải; 

Căn cứ Thông tư số 56/2014/TT-BTC ngày 28 tháng 4 năm 2014 của Bộ Tài chính 
hướng dẫn thực hiện Nghị ñịnh số 177/2013/Nð-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của 
Chính phủ quy ñịnh chi tiết và hướng dẫn thi hành một số ñiều của Luật Giá;  

Căn cứ Thông tư số 233/2016/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Bộ Tài 
chính sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Thông tư số 56/2014/TT-BTC ngày 28 tháng 4 
năm 2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị ñịnh số 177/2013/Nð-CP ngày 
14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy ñịnh chi tiết và hướng dẫn thi hành một số 
ñiều của Luật Giá; 

Căn cứ Thông tư số 13/2018/TT-BXD ngày 27 tháng 12 năm 2018 của Bộ Xây dựng 
hướng dẫn phương pháp ñịnh giá dịch vụ thoát nước; 

Theo ñề nghị của Giám ñốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 3549/TTr-STC ngày 
11 tháng 10 năm 2022. 
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QUYẾT ðỊNH: 

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

1. Phạm vi ñiều chỉnh: Quyết ñịnh này quy ñịnh giá dịch vụ thoát nước và xử 
lý nước thải của Nhà máy Xử lý nước thải Khu công nghiệp và Khu phi thuế quan tại 
Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô, tỉnh Thừa Thiên Huế.  

2. ðối tượng áp dụng: 

a) Cơ quan thu: Trung tâm Quản lý, Khai thác hạ tầng Khu kinh tế, công nghiệp 
thuộc Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh. 

b) ðối tượng thu: Các tổ chức, doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh, dịch vụ 
ñang hoạt ñộng tại Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô.  

ðiều 2. Giá dịch vụ thoát nước và xử lý nước thải của Nhà máy xử lý nước thải 
Khu công nghiệp và Khu phi thuế quan tại Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô 

Stt Hàm lượng COD (mg/l) Hệ số K 
Giá dịch vụ thoát nước 

và xử lý nước thải 
 (ñồng/m3) 

1 <151  7.520 

2 151 – 200 1,5 11.280 

3 201 – 300 2 15.040 

4 301 – 400 2,5 18.800 

5 401 – 600 3,5 26.320 

6                      > 600 4,5 33.840 

ðơn giá dịch vụ thoát nước và xử lý nước thải ñã bao gồm phí bảo vệ môi trường, 
chưa bao gồm chi phí khấu hao và thuế giá trị gia tăng.  

ðiều 3. Hiệu lực thi hành 

Quyết ñịnh này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 31 tháng 10 năm 2022 và thay thế 
Quyết ñịnh số 13/2022/Qð-UBND ngày 02 tháng 3 năm 2022 của Ủy ban nhân dân 
tỉnh Thừa Thiên Huế về việc phê duyệt giá dịch vụ thoát nước và xử lý nước thải của 
Nhà máy Xử lý nước thải Khu công nghiệp và Khu phi thuế quan tại Khu kinh tế 
Chân Mây - Lăng Cô, tỉnh Thừa Thiên Huế. 

ðiều 4. Trách nhiệm thi hành  

1. Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh và Trung tâm Quản lý, khai thác hạ 
tầng Khu kinh tế, công nghiệp thuộc Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh có trách 
nhiệm triển khai dịch vụ xử lý nước thải tại Nhà máy xử lý nước thải Khu công nghiệp 
và Khu phi thuế quan tại Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô; quản lý và sử dụng nguồn 
thu dịch vụ theo ñúng quy ñịnh của pháp luật hiện hành. 
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2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Thủ trưởng các Sở, ngành: Tài chính, 
Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và ðầu tư, Cục Thuế tỉnh, Kho bạc Nhà 
nước tỉnh; Trưởng ban Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh 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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     ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 
 

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

 

Số: 51/2022/Qð-UBND Thừa Thiên Huế, ngày 24 tháng 10 năm 2022 

QUYẾT ðỊNH 

Bãi bỏ ðiều 4 Quy ñịnh về Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, 
viên chức và người lao ñộng làm việc trong các cơ quan hành chính, 

ñơn vị sự nghiệp công lập trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 
ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 48/2018/Qð-UBND 
ngày 31 tháng 8 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh  

 

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 Bộ luật Lao ñộng ngày 20 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 34/2016/Nð-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ 
quy ñịnh chi tiết một số ñiều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm 
pháp luật;  

Căn cứ Nghị ñịnh số 154/2020/Nð-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ 
sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Nghị ñịnh số 34/2016/Nð-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 
của Chính phủ quy ñịnh chi tiết một số ñiều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn 
bản quy phạm pháp luật; 

Theo ñề nghị của Giám ñốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 1194 /TTr-SNV ngày 05 
tháng 10  năm 2022. 

QUYẾT ðỊNH: 

ðiều 1. Bãi bỏ ðiều 4 Quy ñịnh về Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, 
viên chức và người lao ñộng làm việc trong các cơ quan hành chính, ñơn vị sự 
nghiệp công lập trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành kèm theo Quyết ñịnh 
số 48/2018/Qð-UBND ngày 31 tháng 8 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh 
Thừa Thiên Huế. 
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ðiều 2. Hiệu lực thi hành 

Quyết ñịnh này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 03 tháng 11 năm 2022. 

ðiều 3. Trách nhiệm thi hành 

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám ñốc Sở Nội vụ; Thủ trưởng các 
Sở, ban, ngành 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 người ñứng ñầu các ñơn vị sự nghiệp 
công lập trên ñịa bàn tỉnh chịu trách nhiệm thi hành Quyết ñịnh này./. 

 
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 
Nguyễn Văn Phương 
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VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC 
 

HỘI ðỒNG NHÂN DÂN TỈNH  
 
 

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

Số: 07/NQ-TT.HðND Thừa Thiên Huế, ngày 17 tháng 10 năm 2022 
 

 
NGHỊ QUYẾT 

Về chương trình xây dựng nghị quyết  
Hội ñồng nhân dân tỉnh năm 2022 (ñợt 7) 

 
THƯỜNG TRỰC HỘI ðỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

 

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

Xét các Tờ trình số 8474/TTr-UBND ngày 09/8/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh 
về việc ñề nghị xây dựng nghị quyết quy ñịnh về chế ñộ học bổng ñối với lưu học sinh 
Lào theo chỉ tiêu của tỉnh Thừa Thiên Huế từ năm học 2022-2023; Tờ trình số 
9630/TTr-UBND ngày 13/9/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ñề nghị xây dựng 
Nghị quyết quy ñịnh mức hỗ trợ thường xuyên hàng tháng cho các chức danh ðội 
trưởng, ðội phó ðội dân phòng trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế; Tờ trình số 
10431/TTr-UBND ngày 03/10/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ñề nghị xây 
dựng Nghị quyết quy ñịnh mức thu, quản lý và sử dụng phí thẩm ñịnh báo cáo ñánh giá 
tác ñộng môi trường; phí thẩm ñịnh phương án cải tạo, phục hồi môi trường; phí thẩm 
ñịnh cấp, cấp lại, ñiều chỉnh giấy phép môi trường trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 

QUYẾT NGHỊ: 

ðiều 1. Thông qua ñề nghị xây dựng nghị quyết Hội ñồng nhân dân tỉnh 
năm 2022 (ñợt 7) như sau: 

Nghị quyết Quy phạm pháp luật: 
 

TT Tên nghị quyết 
Cơ quan 

trình 

Thời 
gian 
trình 

Cơ quan 
thẩm tra 

Lý do ban 
hành 

 
1 
 

Quy ñịnh về chế ñộ học bổng ñối 
với lưu học sinh Lào theo chỉ 
tiêu của tỉnh Thừa Thiên Huế từ 
năm học 2022-2023 

UBND 
tỉnh 

Quý 
IV 

Ban văn 
hóa - xã 

hội 

  Khoản 3, ðiều 21 
Nghị ñịnh số 

163/2016/Nð-CP 
ngày 21/12/2016 của 
Chính phủ quy ñịnh 
chi tiết thi hành một 

số ñiều của Luật 
Ngân sách nhà nước. 
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2 

Quy ñịnh mức hỗ trợ thường 
xuyên hàng tháng cho các chức 
danh ðội trưởng, ðội phó ðội 
dân phòng trên ñịa bàn tỉnh Thừa 
Thiên Huế. 

UBND 
tỉnh 

Quý 
IV 

Ban pháp 
chế 

Khoản 2 ðiều 34 
Nghị ñịnh 

136/2020/Nð-CP 
ngày 24/11/2020 của 
Chình phủ quy ñịnh 
chi tiết một số ñiều 

của Luật Phòng 
cháy, chữa cháy. 

3 

Quy ñịnh mức thu, quản lý và sử 
dụng phí thẩm ñịnh báo cáo ñánh 
giá tác ñộng môi trường; phí 
thẩm ñịnh phương án cải tạo, 
phục hồi môi trường; phí thẩm 
ñịnh cấp, cấp lại, ñiều chỉnh giấy 
phép môi trường trên ñịa bàn 
tỉnh Thừa Thiên Huế. 

UBND 
tỉnh 

Quý 
IV 

Ban kinh tế 
- ngân sách 

Thông tư 
85/2019/TT-BTC 

ngày 29/11/2019 của 
Bộ Tài chính hướng 
dẫn về phí và lệ phí. 

  

 ðiều 2. Tổ chức thực hiện  

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

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

 
 

 TM. THƯỜNG TRỰC HðND 
CHỦ TỊCH 

 
Lê Trường Lưu 
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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: 2536/Qð-UBND Thừa Thiên Huế, ngày 20 tháng 10 năm 2022 

  
QUYẾT ðỊNH 

Ban hành danh mục loại dự án ñầu tư xây dựng ñược áp dụng cơ chế ñặc thù  
thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 

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

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

Căn cứ 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 1719/Qð-TTg ngày 14 tháng 10 năm 2021 của Thủ tướng 
Chính phủ phê duyệt 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 90/Qð-TTg ngày 18 tháng 01 năm 2022 của Thủ tướng 
Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai ñoạn 
2021 - 2025; 

Căn cứ Quyết ñịnh số 263/Qð-TTg ngày 22 tháng 02 năm 2022 của Thủ tướng 
Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai 
ñoạn 2021-2025; 

Căn cứ các Văn bản: số 3501/LðTBXH-VPQGGN ngày 09 tháng 9 năm 2022 
của Bộ Lao ñộng - Thương binh và Xã hội; số 6130/BNN-TCTL ngày 15 tháng 9 
năm 2022 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; số 9530/BGTVT-KHðT 
ngày 16 tháng 9 năm 2022 của Bộ Giao thông vận tải; số 4283/BXD-HðXD ngày 23 
tháng 9 năm 2022 của Bộ Xây dựng; số 6874/BKHðT-TCTT ngày 27 tháng 9 của Bộ 
Kế hoạch và ðầu tư về việc tham gia ý kiến danh mục loại dự án ñược áp dụng cơ chế 
ñặc thù trong tổ chức thực hiện dự án ñầu tư xây dựng thuộc Chương trình mục tiêu 
quốc gia trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế; 

Theo ñề nghị của Giám ñốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 3536/TTr-SXD ngày 27 
tháng 9 năm 2022 và Văn bản số 3658/SXD-QLXD ngày 04 tháng 10 năm 2022. 

 



CÔNG BÁO/Số 47/Ngày 30-10-2022 15
 

 

QUYẾT ðỊNH: 

ðiều 1. Ban hành danh mục loại dự án ñầu tư xây dựng ñược áp dụng cơ chế 
ñặc thù thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia theo quy ñịnh tại Nghị ñịnh số 
27/2022/Nð-CP ngày 19/4/2022 của Chính phủ quy ñịnh cơ chế quản lý, tổ chức 
thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia (sau ñây viết tắt là Nghị ñịnh số 
27/2022/Nð-CP) trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế như sau: 

1. Công trình giao thông: ðường vào vùng sản xuất, hoàn thiện và nâng cao hệ 
thống hạ tầng giao thông trên ñịa bàn xã, hạ tầng giao thông kết nối liên xã.  

2. Công trình thủy lợi: Công trình tích trữ nước, hệ thống tưới tiên tiến, tiết kiệm 
nước; cống và kiên cố hóa kênh mương; hoàn thiện và nâng cao chất lượng hệ thống 
thủy lợi và phòng chống thiên tai. 

3. Công trình nước sạch: Nâng cấp, sửa chữa, xây mới và hoàn thiện các công 
trình cấp nước sinh hoạt tập trung, ñảm bảo chất lượng theo quy ñịnh. 

4. Trường học: Các trường mầm non, trường tiểu học, trường trung học cơ sở, 
trường trung học phổ thông, trường phổ thông có nhiều cấp học.  

5. Trạm y tế xã. 

6. Công trình thoát nước thải, công trình xử lý rác thải tập trung của thôn, xã. 

7. Công trình văn hóa, thể thao: Nhà văn hóa hoặc hội trường ña năng phục vụ 
sinh hoạt văn hóa, thể thao của thôn, xã. 

8. ðầu tư xây dựng, cải tạo nâng cấp mạng lưới chợ vùng ñồng bào dân tộc thiểu số 
và miền núi. 

ðiều 2. Nguyên tắc, tiêu chí và trình tự, thủ tục quản lý các dự án ñầu tư 
xây dựng áp dụng theo cơ chế ñặc thù 

1. Nguyên tắc tổ chức thực hiện các dự án ñầu tư xây dựng ñược áp dụng cơ chế 
ñặc thù thực hiện theo quy ñịnh tại ðiều 13 Chương IV Nghị ñịnh số 27/2022/Nð-CP. 

2. Tiêu chí lựa chọn dự án ñầu tư xây dựng theo cơ chế ñặc thù ñáp ứng các quy 
ñịnh tại ðiều 14 Chương IV Nghị ñịnh số 27/2022/Nð-CP. 

3. Trình tự, thủ tục quản lý các dự án ñầu tư xây dựng theo cơ chế ñặc thù thực 
hiện theo quy ñịnh tại Chương IV Nghị ñịnh số 27/2022/Nð-CP và các văn bản hướng 
dẫn của Trung ương, của UBND tỉnh ban hành (nếu có). 

ðiều 3. Tổ chức thực hiện 

1. Ủy quyền cho cơ quan chuyên môn trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức 
lập, quyết ñịnh ban hành mới hoặc ñiều chỉnh, bổ sung thiết kế mẫu, thiết kế ñiển 
hình, thiết kế sẵn có các công trình quy ñịnh tại ðiều 1 Quyết ñịnh này, hoàn thành 
trong tháng 11 năm 2022: 

a) Sở Giao thông vận tải ñối với các công trình quy ñịnh tại khoản 1 ðiều 1 
Quyết ñịnh này. 
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b) Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ñối với các công trình quy ñịnh tại 
khoản 2, khoản 3 ðiều 1 Quyết ñịnh này. 

c) Sở Xây dựng ñối với các công trình quy ñịnh tại khoản 4, khoản 5, khoản 6, 
khoản 7, khoản 8 ðiều 1 Quyết ñịnh này. 

2. Sở Giao thông vận tải hướng dẫn kỹ thuật và trình tự thi công các công trình 
quy ñịnh tại khoản 1 ðiều 1 Quyết ñịnh này. Việc ban hành thiết kế mẫu, thiết kế 
ñiển hình cần nghiên cứu thực hiện theo Quyết ñịnh số 932/Qð-BGTVT ngày 
18/7/2022 của Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn thực hiện tiêu chí về giao thông 
thuộc bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới/xã nông thôn mới nâng cao giai ñoạn 
2021-2025. 

3. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn kỹ thuật và trình tự thi công 
các công trình quy ñịnh tại khoản 2, khoản 3 ðiều 1 Quyết ñịnh này. 

4. Sở Xây dựng hướng dẫn kỹ thuật và trình tự thi công các công trình quy ñịnh 
tại khoản 4, khoản 5, khoản 6, khoản 7, khoản 8 ðiều 1 Quyết ñịnh này. 

5. Sở Kế hoạch và ðầu tư hướng dẫn các ñịa phương thực hiện thủ tục ñầu tư 
xây dựng ñối với trường hợp có vướng mắc phát sinh; tổng hợp, báo cáo kết quả triển 
khai thực hiện cơ chế ñặc thù trong quản lý ñầu tư xây dựng ñối với các dự án thuộc 
các chương trình mục tiêu quốc gia. 

6. Sở Tài chính hướng dẫn thanh quyết toán vốn ñầu tư các dự án thực hiện cơ 
chế ñặc thù trong quản lý ñầu tư xây dựng ñối với các dự án thuộc các chương trình 
mục tiêu quốc gia. 

7. Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã có trách nhiệm tổ chức triển khai thủ tục 
ñầu tư xây dựng các dự án ñầu tư xây dựng ñược áp dụng cơ chế ñặc thù thực hiện 
các chương trình mục tiêu quốc gia theo quy ñịnh tại ðiều 14 Chương IV Nghị ñịnh 
số 27/2022/Nð-CP. 

8. Ngoài danh mục loại dự án ñầu tư xây dựng ñược áp dụng cơ chế ñặc thù thực 
hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia quy ñịnh tại ðiều 1 Quyết ñịnh này; tùy 
theo mục tiêu ưu tiên của từng chương trình, dự án, tính ñặc thù khác của một số 
công trình thuộc chương trình mục tiêu quốc gia trên ñịa bàn, giao trách nhiệm cho 
Sở Xây dựng hướng dẫn Ủy ban nhân cấp huyện tiếp tục ñề xuất danh mục dự án phù 
hợp tại ñịa phương (nếu có) nhằm ñáp ứng thực tế triển khai, nhu cầu của người dân, 
tránh tình trạng dàn trải, lãng phí, ñảm bảo hiệu quả ñầu tư. 

9. Quá trình triển khai thực hiện Quyết ñịnh này, nếu có phát sinh vướng mắc, 
các cơ quan, tổ chức, cá nhân kịp thời phản ánh về Sở Xây dựng ñể hướng dẫn giải 
quyết, tổng hợp tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét giải quyết theo quy ñịnh và 
thẩm quyền. 
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ðiều 4. Hiệu lực thi hành 

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

2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Thành viên Ban Chỉ ñạo các chương 
trình mục tiêu quốc gia giai ñoạn 2021-2025 tỉnh Thừa Thiên Huế; Giám ñốc Kho bạc 
Nhà nước tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân 
các huyện, thị xã và 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 

 
Hoàng Hải Minh 
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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: 2579/Qð-UBND 

 

Thừa Thiên Huế, ngày 25 tháng 10  năm 2022 

 
QUYẾT ðỊNH 

Về việc bãi bỏ Quyết ñịnh số 1111/Qð-UBND ngày 11 tháng 6 năm 2013  
của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế xử lý rủi ro  

thuộc nguồn vốn ủy thác ñịa phương 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 
 

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

Tổ chức chính quyền ñịa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 
Căn cứ Nghị ñịnh số 78/2002/Nð-CP ngày 04 tháng 10 năm 2002 của Chính phủ 

về tín dụng ñối với người nghèo và các ñối tượng chính sách khác; 
Căn cứ Quyết ñịnh số 180/2002/Qð-TTg ngày 19 tháng 12 năm 2002 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc ban hành Quy chế quản lý tài chính ñối với Ngân hàng chính sách 
xã hội; 

Căn cứ Quyết ñịnh số 30/2015/Qð-TTg ngày 31 tháng 7 năm 2015 của Thủ 
tướng Chính phủ về việc sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Quy chế quản lý tài chính 
ñối với Ngân hàng chính sách xã hội ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 180/2002/Qð-TTg 
ngày 19 tháng 12 năm 2002 của Thủ tướng Chính phủ; 

Căn cứ Quyết ñịnh số 08/2021/Qð-TTg ngày 11 tháng 3 năm 2021 của Thủ 
tướng Chính phủ sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Quy chế xử lý nợ bị rủi ro tại 
Ngân hàng Chính sách xã hội ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 50/2010/Qð-TTg 
ngày 28 tháng 7 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ; 

Căn cứ Quyết ñịnh số 62/Qð-HðQT ngày 27 tháng 9 năm 2021 của Hội ñồng 
Quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội về việc ban hành Quy ñịnh xử lý nợ bị rủi ro 
trong hệ thống Ngân hàng Chính sách xã hội; 

Theo ñề nghị của Giám ñốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 3535/TTr-STC ngày 
11 tháng 10 năm 2022.  

QUYẾT ðỊNH: 

ðiều 1. Bãi bỏ Quyết ñịnh số 1111/Qð-UBND ngày 11 tháng 6 năm 2013 của 
Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế xử lý rủi ro thuộc nguồn vốn ủy thác 
ñịa phương. 
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ðiều 2. Hiệu lực thi hành 

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

ðiều 3. Trách nhiệm tổ chức thực hiện 

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám ñốc Sở Tài chính, Giám ñốc Sở 
Lao ñộng - Thương binh và Xã hội, Giám ñốc Ngân hàng Chính sách xã hội Chi nhánh 
tỉnh Thừa Thiên Huế, Thủ trưởng các cơ quan, ñơn vị có liên quan chịu trách nhiệm 
thi hành Quyết ñịnh này./. 

 
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 

Phan Quý Phương 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

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

Số: 2583/Qð-UBND Thừa Thiên Huế, ngày 25 tháng 10 năm 2022 

 

 
QUYẾT ðỊNH 

Về việc ban hành Bộ tiêu chí thôn, bản ñạt chuẩn nông thôn mới  
thuộc các xã ñặc biệt khó khăn khu vực III và thôn ñặc biệt khó khăn  

vùng ñồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên ñịa bàn  
tỉnh Thừa Thiên Huế giai ñoạn 2021-2025 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 

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

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

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

Căn cứ Quyết ñịnh số 263/Qð-TTg ngày 22 tháng 02 năm 2022 của Thủ tướng 

Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai 

ñoạn 2021-2025;  

Căn cứ Quyết ñịnh số 318/Qð-TTg ngày 08 tháng 3 năm 2022 của Thủ tướng 

Chính phủ ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới và Bộ tiêu chí quốc gia 

về xã nông thôn mới nâng cao giai ñoạn 2021-2025; 

Căn cứ Quyết ñịnh số 861/Qð-TTg ngày 04 tháng 6 năm 2021 của Thủ tướng 

Chính phủ phê duyệt danh sách các xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng 

ñồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai ñoạn 2021-2025;  

Căn cứ Quyết ñịnh số 612/Qð-UBDT ngày 16 tháng 9 năm 2021 của Bộ trưởng, 

Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc phê duyệt danh sách các thôn ñặc biệt khó khăn vùng 

ñồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai ñoạn 2021-2025; 

Theo ñề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông tại Tờ trình số 2190/TTr-SNNPTNT 

ngày 22 tháng 9 năm 2022. 

QUYẾT ðỊNH: 

          ðiều 1. Ban hành kèm theo Quyết ñịnh này Bộ tiêu chí thôn, bản ñạt chuẩn 

nông thôn mới thuộc các xã ñặc biệt khó khăn khu vực III và thôn ñặc biệt khó khăn 

vùng ñồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế giai 

ñoạn 2021-2025. 
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ðiều 2. Tổ chức thực hiện 

1. Văn phòng ðiều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn 

mới tỉnh tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Chỉ ñạo các chương trình mục tiêu 

quốc gia tỉnh giai ñoạn 2021-2025 chỉ ñạo, hướng dẫn triển khai thực hiện; thường 

xuyên theo dõi, kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện vướng mắc, phát sinh trong quá 

trình triển khai thực hiện, báo cáo ñề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Chỉ ñạo tỉnh ñể 

chỉ ñạo, xử lý.  

2. Các Sở, ban, ngành liên quan phối hợp với Văn phòng ðiều phối Chương 

trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh hướng dẫn thực hiện các tiêu chí 

do sở, ban, ngành phụ trách; chỉ ñạo, hỗ trợ lồng ghép nguồn lực cho các ñịa phương 

thực hiện các tiêu chí. 

3. Chủ tịch UBND các huyện A Lưới, Nam ðông, Phú Lộc và thị xã Hương Trà 

chỉ ñạo các xã lựa chọn thôn, bản ñể thực hiện; xây dựng kế hoạch thực hiện, giám sát, 

kiểm tra, ñôn ñốc và quyết ñịnh công nhận thôn, bản ñạt chuẩn nông thôn mới ñảm bảo 

kế hoạch chung của tỉnh. 
 

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

ðiều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám ñốc các sở, thủ trưởng các cơ quan 

ban, ngành, ñoàn thể cấp tỉnh; Chánh Văn phòng ðiều phối Chương trình mục tiêu 

quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố 

Huế và Thủ trưởng các cơ quan, ñơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành 

Quyết ñịnh này./. 
 

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

 
 

Hoàng Hải Minh 
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Phụ lục I 
BỘ TIÊU CHÍ THÔN, BẢN ðẠT CHUẨN NÔNG THÔN MỚI  THUỘC  

CÁC XÃ ðẶC BIỆT KHÓ KHĂN KHU VỰC III, THÔN ðẶC BIỆT  
KHÓ KHĂN VÙNG ðỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀ MIỀN NÚI 

TỈNH THỪA THIÊN HUẾ GIAI ðOẠN 2021-2025 
(Kèm theo Quyết ñịnh số 2583/Qð-UBND ngày 25 tháng 10 năm 2022 

 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế) 

TT Tiêu chí Nội dung tiêu chí  Chỉ tiêu ñạt chuẩn Ghi chú 

I Nhóm tiêu chí về tổ chức cộng ñồng  

1 
Ban Phát 

triển 
thôn, bản  

Có Ban Phát triển thôn, bản ñược 
thành lập, kiện toàn hoạt ñộng theo 
quy chế do cộng ñồng bầu và ñược 
UBND xã công nhận. 

ðạt 

 

2 
Quy ước, 

hương 
ước 

Có quy ước, hương ước thôn, bản 
ñược ñại ña số (khoảng 95%) người 
dân thông qua và cam kết thực hiện  

ðạt 
 

3 
Kế hoạch 
thực hiện 

Có kế hoạch thực hiện xây dựng thôn, 
bản nông thôn mới hàng năm, giai 
ñoạn 2021-2025 ñược UBND xã xác 
nhận. Kế hoạch ñược lập theo phương 
pháp có sự tham gia của cộng ñồng 

ðạt 

 

II Nhóm tiêu chí thực hiện các hoạt ñộng phát triển thôn, bản  

 

 

4 

 

 

Kinh tế 
hộ 

4.1. Thu nhập bình quân ñầu người 
(triệu ñồng/năm) trên ñịa bàn thôn bản 
≥ 70% so với mức thu nhập bình quân 
ñầu người/năm của xã ñạt chuẩn nông 
thôn mới trên ñịa bàn tỉnh tại năm xét 
công nhận 

2022: ≥ 27,3 

2023: ≥ 29,4  

2024: ≥ 31,5 

2025: ≥ 33,6 

 

4.2. Tỷ lệ hộ nghèo ña chiều trên ñịa 
bàn thôn, bản giai ñoạn 2021-2025  

< 13%  

4.3. Tỷ lệ lao ñộng qua ñào tạo (áp dụng 
ñạt cho cả nam và nữ) 

≥ 70%  

4.4. Tỷ lệ lao ñộng qua ñào tạo có 
bằng cấp, chứng chỉ (áp dụng ñạt cho 
cả nam và nữ) 

≥ 20% 
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5 

Mô 
hình/dự 
án sản 
xuất, 
kinh 

doanh 

Trên ñịa bàn thôn có ít nhất 01 mô 
hình/dự án sản xuất, kinh doanh trên 
các lĩnh vực (trồng trọt, chăn nuôi, 
lâm nghiệp, thủy sản, ngành nghề…), 
có hiệu quả theo ñịnh hướng của 
Chương trình Mỗi xã một sản phẩm 
(OCOP), dự án phát triển sản xuất liên 
kết theo chuỗi giá trị, ngành nghề nông 
thôn, trồng cây dược liệu, rừng gỗ lớn 
hoặc mô hình phát triển du lịch cộng 
ñồng 

ðạt 

 

6 

Môi 
trường 
và cảnh 

quan 
nông 
thôn 

6.1. Có cảnh quan, không gian nông 
thôn sáng - xanh - sạch - ñẹp, không 
có các hoạt ñộng suy giảm môi trường, 
giữ gìn ñược bản sắc văn hóa tốt ñẹp 

ðạt 

 

6.2. Chất thải rắn ñược thu gom, vận 
chuyển, xử lý bằng các biện pháp phù 
hợp, ñiểm tập kết, trung chuyển chất 
thải rắn ñảm bảo vệ sinh môi trường 

ðạt 

 

6.3. Có mương thoát nước mưa, nước 
thải của khu, ñiểm dân cư ñảm bảo 
không tù ñọng, không gây ô nhiễm 
môi trường 

ðạt 

 

6.4. 100% hộ gia ñình trên ñịa bàn thôn, 
bản ký cam kết không gây ô nhiễm môi 
trường, không vứt bừa bãi xác ñộng vật 
chết ra ñường 

ðạt 

 

6.5. ðịnh kỳ tối thiểu 01 lần/tháng có tổ 
chức làm vệ sinh chung toàn thôn, bản 
hoặc tại các khu, ñiểm dân cư tập trung 

ðạt 
 

6.6. Tỷ lệ hộ ñược sử dụng nước hợp vệ 
sinh, nước sạch 

≥ 95% (trong ñó 
80% nước sạch) 

 

6.7. Tỷ lệ hộ có nhà tiêu, nhà tắm, bể 
chứa nước sinh hoạt hợp vệ sinh và ñảm 
bảo 3 sạch  

≥ 70% 
 

6.8. Mai táng theo quy hoạch và phù 
hợp với tín ngưỡng, phong tục, tập 
quán của ñịa phương, phù hợp với 
truyền thống văn hóa và nếp sống văn 
minh. 

ðạt 
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TT Tiêu chí Nội dung tiêu chí  Chỉ tiêu ñạt chuẩn Ghi chú 

7 Văn hóa 

7.1. Có nhà văn hóa - khu thể thao thôn, 
bản ñạt chuẩn theo quy ñịnh. 

ðạt 
 

7.2. Thôn, bản ñược công nhận danh 
hiệu "Thôn văn hóa". 

ðạt 
 

8 

Thông 
tin - 

Truyền 
thông 

8.1. Có hệ thống loa ñược kết nối với 
ðài truyền thanh xã hoạt ñộng tốt, 
thường xuyên, ñịnh kỳ cung cấp, tuyên 
truyền thông tin ñến người dân trong 
thôn, bản. 

ðạt 

 

8.2. Tỷ lệ hộ gia ñình trên ñịa bàn 
thôn, bản có phương tiện nghe - xem 
ñể tiếp cận thông tin (tivi hoặc máy 
radio có khả năng phát, thu nghe các 
chương trình phát sóng, phát thanh). 

≥ 90% 

 

9 Nhà ở 

9.1. Không có nhà tạm, nhà dột nát ≤ 3%  

9.2. Tỷ lệ hộ có nhà ở ñạt theo chuẩn 
quy ñịnh 

≥ 75% 
 

10  Giáo dục 

10.1. Tỷ lệ trẻ 6 tuổi vào lớp 1 (ngoại 
trừ trẻ khuyết tật không thể ñến 
trường), học sinh hoàn thành chương 
trình tiểu học vào trung học cơ sở 

≥ 98% 

 

10.2. Có ít nhất 95% số người trong ñộ 
tuổi từ 15 ñến 35 ñược công nhận ñạt 
chuẩn Xóa mù chữ mức ñộ 2. 

ðạt 
 

11 Y tế 

11.1. Tỷ lệ người dân tham gia bảo 
hiểm y tế. 

100% 
 

11.2. Có ít nhất 01 nhân viên y tế thôn, 
bản ñược ñào tạo theo chương trình do 
Bộ Y tế quy ñịnh 

ðạt 
 

11.3. Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi trên ñịa 
bàn thôn, bản bị suy dinh dưỡng thể 
thấp còi. 

≤ 24% 
 

12 
Hệ 

thống 
chính trị 

12.1. Có ñủ các tổ chức chính trị cơ sở 
theo quy ñịnh 

ðạt 
 

12.2. Chi bộ ñạt “Hoàn thành tốt 
nhiệm vụ” 

ðạt 
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12.3. Các tổ chức ñoàn thể ñều ñạt loại 
khá trở lên 

ðạt 
 

12.4. Chi bộ có nghị quyết chuyên ñề 
về xây dựng thôn, bản nông thôn mới 

ðạt 
 

12.5. Thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở ðạt  

13 
Quốc 
phòng 

An ninh 

13.1. ðảm bảo chỉ tiêu xây dựng lực 
lượng dân quân “Vững mạnh, rộng 
khắp” và hoàn thành các chỉ tiêu quốc 
phòng 

ðạt 

 

13.2. Không có hoạt ñộng xâm phạm 
an ninh quốc gia; không có khiếu kiện 
ñông người kéo dài trái luật; không ñể 
xảy ra tội phạm từ nghiêm trọng trở 
lên; không có ñiểm nóng về an ninh 
trật tự và tụ ñiểm phức tạp về tệ nạn xã 
hội;  

ðạt 

 

13.3. Thôn, bản ñược công nhận ñạt 
tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự” 

ðạt 
 

14 

Cơ sở hạ 
tầng 
thiết yếu 
trên ñịa 
bàn 
thôn, 
bản 

14.1.ðường trục thôn, bản: ≥85% 
ñược cứng hóa ñảm bảo ô tô ñi lại 
thuận tiện quanh năm (≥ 60% nhựa 
hoặc bê tông hóa) 

ðạt 

 

14.2. ðường ngõ, xóm: ≥ 85% ñường 
ngõ, xóm sạch và không lầy lội vào 
mùa mưa 

ðạt 

14.3. Hệ thống ñiện trên ñịa bàn thôn, 
bản ñảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật của 
ngành ñiện. 

ðạt 

 

14.4 Tỷ lệ hộ có ñăng ký trực tiếp và 
ñược sử dụng ñiện thường xuyên, an 
toàn từ các nguồn 

ðạt 

 

14.5. Các công trình thủy lợi trên ñịa 
bàn thôn, bản bảo ñảm ≥80% diện tích 
chủ ñộng nước tưới, tiêu ñối với các 
cây trồng chủ lực ở các vùng sản xuất 
tập trung theo quy hoạch. 

ðạt 
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Phụ lục II 
DANH SÁCH CÁC XÃ ðẶC BIỆT KHÓ KHĂN KHU VỰC III VÀ  

THÔN ðẶC BIỆT KHÓ KHĂN VÙNG ðỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ  
VÀ MIỀN NÚI TỈNH THỪA THIÊN HUẾ GIAI ðOẠN 2021-2025 
(Kèm theo Quyết ñịnh số 2583/Qð-UBND ngày 25 tháng 10 năm 2022 

 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế) 
 

STT Huyện  Xã  Số thôn của xã 

I 
Các xã ñặc biệt khó khăn khu vực III theo Quyết ñịnh số 861/Qð-TTg 
ngày 04/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ và Các thôn ñặc biệt khó 
khăn theo Quyết ñịnh số 612/Qð-UBDT ngày 16/9/2021 

1 Huyện A Lưới (12 xã, 57 thôn) 

Hương Nguyên 4 
Hồng Hạ  3 
A Roàng 6 
Lâm ðớt 8 
ðông Sơn 3 
Hồng Thái 4 
Quảng Nhâm 8 
Hồng Bắc 4 
Hồng Kim 4 
Trung Sơn 5 
Hồng Vân 5 
Hồng Thủy 3 

2 
Nam ðông 
(02 xã -9 thôn) 

Thượng Long 6 
Hương Hữu 3 

II 
Các thôn ñặc biệt khó khăn theo Quyết ñịnh số 612/Qð-UBDT ngày 
16/9/2021 của Ủy ban Dân tộc  

1 Huyện A Lưới  Hồng Thượng 
Thôn A Xáp, 
thôn A ðên 

2 Thị xã Hương Trà 
Bình Thành Thôn Bồ Hòn 

Bình Tiến Thôn 5 

3 Huyện Phú Lộc  Xuân Lộc Bản Phúc Lộc 

 Tổng cộng  71 
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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: 10/CT-UBND 
 

Thừa Thiên Huế, ngày 20 tháng 10 năm 2022 

 

CHỈ THỊ 

Về nâng cao công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân;  
chủ ñộng thích ứng linh hoạt, góp phần phục hồi nhanh, phát triển  

bền vững trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 
 

Ngành Y tế là ngành có sứ mệnh ñặc biệt trong chăm lo sức khỏe Nhân dân, góp 
phần bảo ñảm an sinh, an toàn xã hội và phát triển bền vững ñất nước. Thời gian vừa 
qua, mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, 
toàn ðảng, toàn dân, toàn quân và ñặc biệt là sự nỗ lực rất lớn của toàn thể ñội ngũ 
công chức, viên chức, người lao ñộng trong ngành Y tế, tỉnh Thừa Thiên Huế ñã cơ bản 
khống chế dịch COVID-19, làm tiền ñề ñể phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội.  

Tuy nhiên, bên cạnh nhiều thành tích ñạt ñược, vẫn còn nhiều bất cập về thể chế, 
chính sách ñối với ngành Y tế; y tế cơ sở, y tế dự phòng, thiết bị y tế chưa ñáp ứng yêu 
cầu; thu nhập, chế ñộ, chính sách ñãi ngộ ñối với cán bộ y tế còn chưa phù hợp; vẫn 
còn tình trạng thiếu thuốc, trang thiết bị, vật tư, sinh phẩm y tế ở một số cơ sở y tế... 
Bên cạnh ñó, dịch COVID-19 tiếp tục có diễn biến phức tạp, ñặt ra nhiều thách thức 
ñối với ngành Y tế và cả hệ thống chính trị. 

Nhằm nâng cao công tác chăm sóc sức khỏe Nhân dân; chủ ñộng thích ứng linh 
hoạt, góp phần phục hồi nhanh, phát triển bền vững trên ñịa bàn tỉnh. Thực hiện chỉ 
ñạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 20/9/2022 về nâng cao 
công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân; chủ ñộng thích ứng linh hoạt, góp phần phục 
hồi nhanh, phát triển bền vững, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu: 

1. Các sở, ban, ngành cấp tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố 

- Tiếp tục tăng cường công tác thông tin, truyền thông, phổ biến, quán triệt 
ñầy ñủ, sâu sắc các quan ñiểm, chủ trương của ðảng về công tác y tế, nhất là tại các 
Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 25/10/2017 Ban chấp hành Trung ương khóa XII về 
việc tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình 
hình mới; Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 25/10/2017 Ban chấp hành Trung ương 
khóa XII về công tác dân số trong tình hình mới; Nghị quyết ðại hội ñại biểu toàn 
quốc lần thứ XIII; Nghị quyết ðại hội ðảng bộ tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ XVI. 
Cần phải xem công tác chăm sóc sức khỏe Nhân dân là công việc chung của toàn hệ 
thống chính trị với nòng cốt là ngành Y tế, cần quan tâm ñầu tư, dành nhiều thời gian 
chỉ ñạo, nguồn lực hơn, tích cực hỗ trợ ngành Y tế theo ñúng chức năng, nhiệm vụ, 
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thẩm quyền. Phát huy tinh thần ñoàn kết; càng khó khăn, càng phức tạp, càng phải 
ñoàn kết. Tiếp tục ñề cao tinh thần trách nhiệm, năng ñộng, sáng tạo, dám nghĩ dám 
làm, nhất là của người ñứng ñầu, người có thẩm quyền trong thực hiện các nhiệm vụ 
của ngành, ñịa phương về công tác y tế, trước hết là trong phòng, chống dịch COVID-19. 

- Triển khai công tác có trọng tâm, trọng ñiểm, tránh dàn trải. Xác ñịnh những việc 
quan trọng, cấp bách, cần giải quyết ngay; bảo ñảm thực hiện tốt những công việc 
thường xuyên; ứng phó hiệu quả với những vấn ñề phát sinh; có lộ trình, kế hoạch và 
phân công trách nhiệm cụ thể ñối với các nhiệm vụ trung hạn và dài hạn. Khẩn trương 
ñẩy nhanh tiến ñộ giải ngân vốn ñầu tư công; nguồn vốn thuộc Chương trình phục 
hồi, phát triển kinh tế - xã hội; các nhiệm vụ, dự án thuộc Chương trình Mục tiêu 
quốc gia giai ñoạn 2021-2025 ñã ñược phê duyệt. Các Sở: Y tế, Kế hoạch và ðầu tư, 
Tài chính tăng cường chỉ ñạo, ñôn ñốc, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện. 

- Tiếp tục tập trung, quyết liệt chỉ ñạo thực hiện có hiệu quả Chương trình 
phòng, chống dịch COVID-19 và các nội dung về y tế trong Chương trình phục hồi 
và phát triển kinh tế - xã hội; chủ ñộng, sẵn sàng cho mọi tình huống, không ñể dịch 
bệnh bùng phát trở lại. Tiếp tục triển khai nghiêm túc, hiệu quả chỉ ñạo của Thủ tướng 
Chính phủ, nhất là ñồng bộ 3 trụ cột chống dịch là xét nghiệm, cách ly, ñiều trị; thực 
hiện nghiêm 2K (khẩu trang, khử khuẩn) + vắc xin + thuốc + ñiều trị + công nghệ + 
ý thức người dân + các biện pháp khác. Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố 
chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh về việc tiêm vắc xin trên 
ñịa bàn.  

- Quan tâm chỉ ñạo, ñẩy mạnh chuyển ñổi số, ñổi mới lề lối làm việc, kỷ cương, 
kỷ luật hành chính; ñẩy mạnh cải cách hành chính (tạo ñiều kiện tháo gỡ khó khăn, 
vướng mắc của người dân và doanh nghiệp); nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý 
nhà nước; ñẩy mạnh phân cấp, phân quyền, ñặc biệt liên quan tới lĩnh vực dược, 
trang thiết bị y tế.  

- Triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình phát triển công nghiệp dược 
trong nước (Quyết ñịnh số 376/Qð-TTg ngày 17/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ), 
nhất là các dự án, chương trình trọng ñiểm ưu tiên kêu gọi ñầu tư; thúc ñẩy việc 
nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, nhất là về thuốc, vắc xin, sinh phẩm.  

- Sở Tư pháp, Sở Kế hoạch và ðầu tư, Sở Tài chính, Sở Công Thương, Bảo hiểm 
xã hội tỉnh và các sở, ngành liên quan trong chức năng, quyền hạn của mình chủ ñộng, 
tích cực phối hợp chặt chẽ với Sở Y tế tham mưu tháo gỡ kịp thời các khó khăn, bất 
cập trong chính sách y tế, trước mắt là các vấn ñề về mua sắm, ñấu thầu, bảo ñảm 
thuốc, trang thiết bị y tế, thanh toán chi phí bảo hiểm y tế; khẩn trương tổ chức mua 
sắm, ñấu thầu thuốc, trang thiết bị y tế theo chỉ ñạo của Thủ tướng Chính phủ tại 
Công ñiện số 778/Cð-TTg ngày 05/9/2022 về việc bảo ñảm thuốc, trang thiết bị y tế 
ñể phục vụ công tác khám bệnh, chữa bệnh. 
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2. Sở Y tế 

- Tập trung quán triệt ñến toàn thể công chức, viên chức, người lao ñộng tiếp tục 
xem trọng và ñặt sức khỏe, tính mạng của người dân lên trên hết, trước hết. Làm việc 
phải thực chất, hiệu quả, vì Nhân dân phục vụ. Mỗi công chức, viên chức, người lao 
ñộng ñều khắc ghi và hành ñộng theo lời dạy của Bác Hồ và 12 ñiều y ñức; không 
ngừng trau dồi kiến thức, chuyên môn nghiệp vụ, làm giàu y lý, nâng cao y thuật.  

- Tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt, nắm chắc diễn biến dịch bệnh; chịu trách 
nhiệm việc ñôn ñốc, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện phòng, chống dịch, trước mắt 
tập trung chỉ ñạo quyết liệt việc tiêm vắc xin phòng COVID-19, nhất là các ñịa 
phương có tỷ lệ tiêm chủng thấp. 

- Chỉ ñạo các ñơn vị, ñặc biệt là cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thực hiện ñầy ñủ 
các chức năng, quyền hạn, nhiệm vụ theo quy ñịnh của pháp luật về mua sắm, ñấu 
thầu, bảo ñảm công khai, minh bạch, khoa học, hiệu quả, tránh lãng phí và thực hiện 
nghiêm các quy ñịnh về phòng, chống tiêu cực, tham nhũng, lợi ích nhóm, ñể bảo 
ñảm ñủ thuốc, trang thiết bị y tế phục vụ công tác khám bệnh, chữa bệnh cho Nhân 
dân và chịu trách nhiệm theo thẩm quyền trước các quy ñịnh của ðảng, Nhà nước 
nếu ñể xảy ra tình trạng thiếu thuốc, trang thiết bị y tế.  

- Triển khai mạnh mẽ các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ; bảo ñảm 
vận hành hiệu quả hệ thống khám bệnh, chữa bệnh. Thực hiện, chăm sóc toàn diện 
người bệnh và nâng cao sự hài lòng của người bệnh ở các tuyến. Phát triển các kỹ 
thuật y khoa chuyên sâu; phát huy lợi thế y học cổ truyền, kết hợp chặt chẽ y học cổ 
truyền với y học hiện ñại trong phòng bệnh, khám, chữa bệnh, phục hồi chức năng, 
nâng cao sức khỏe. Tiếp tục thực hiện việc ñào tạo, luân phiên cán bộ y tế, chuyển 
giao kỹ thuật cho tuyến dưới; có giải pháp, chương trình nâng cao năng lực khám 
chữa bệnh cho tuyến cơ sở, nhất là trạm y tế, phát triển mô hình bác sĩ gia ñình. 

- Tổ chức rà soát, kiện toàn ñội ngũ, nâng cao năng lực ngành Y tế, ñặc biệt là 
hệ thống y tế cơ sở, y tế dự phòng trên ñịa bàn. ðẩy nhanh tiến ñộ hoàn thiện thủ tục 
ñầu tư và triển khai các dự án ñầu tư hệ thống y tế cơ sở, y tế dự phòng sử dụng 
nguồn vốn từ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, Chương trình ñầu 
tư phát triển mạng lưới y tế cơ sở vùng khó khăn sử dụng vốn vay của Ngân hàng 
phát triển Châu Á (ADB) bảo ñảm nguồn nhân lực ñể vận hành, khai thác sử dụng 
ñúng mục ñích, hiệu quả, tránh lãng phí. 

- ðẩy mạnh chuyển ñổi số trong lĩnh vực y tế (khám, chữa bệnh từ xa, thực hiện 
các thủ tục trên môi trường mạng, kết nối cơ sở cung ứng thuốc, hồ sơ sức khỏe, làm 
sạch dữ liệu tiêm chủng...); ñẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu 
quả quản lý nhà nước; ñẩy mạnh phân cấp, phân quyền, ñặc biệt liên quan tới lĩnh 
vực dược, trang thiết bị y tế. 
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- Tăng cường hợp tác quốc tế trong việc ñào tạo, chuyển giao kỹ thuật chuyên 
môn, tham khảo kinh nghiệm nâng cao năng lực quản lý thuốc, trang thiết bị y tế; 
phát triển công nghiệp dược, trang thiết bị y tế. 

- Phối hợp với Sở Công Thương, Cục quản lý thị trường và các cơ quan, ñơn vị 
liên quan tăng cường kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ hoạt ñộng nhập khẩu, bảo ñảm chất 
lượng thuốc, quản lý giá thuốc theo quy ñịnh, ngăn ngừa và xử lý nghiêm thuốc giả, 
thuốc kém chất lượng. 

- Chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ, Sở Lao ñộng - Thương binh và Xã hội tham 
mưu chính sách thu hút nguồn nhân lực y tế. 

- Phối hợp Sở Tài chính, Bảo hiểm xã hội tỉnh và các cơ quan liên quan hướng 
dẫn thực hiện tự chủ các cơ sở y tế, bảo ñảm thu nhập của nhân viên y tế; tiếp tục 
thực hiện lộ trình bao phủ bảo hiểm y tế gắn với bảo ñảm quyền lợi của người dân. 

- Phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông, các cơ quan báo chí tiếp tục làm tốt hơn 
nữa công tác thông tin, tuyên truyền các nội dung liên quan ñến công tác bảo vệ, chăm 
sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân; ñặc biệt là thông tin về tình hình và biện pháp 
phòng, chống dịch, tiến ñộ tiêm vắc xin… ñể toàn xã hội ñồng thuận, tham gia.  

3. Sở kế hoạch và ñầu tư: 

Chủ trì, phối hợp Sở Tư pháp, Sở Y tế và các sở, ngành liên quan khẩn trương rà 
soát các quy ñịnh về xã hội hóa, hợp tác công - tư, phát triển y tế tư nhân theo 
phương thức tiếp cận phát triển ngành Y tế một cách tổng thể, toàn diện cả y tế công 
lập và y tế tư nhân.  

4. Sở Tài chính 

Trên cơ sở ñề xuất của Sở Y tế, căn cứ khả năng ngân sách, tham mưu trình 
UBND tỉnh bố trí kinh phí ñể thực hiện các nhiệm vụ của ngành Y tế theo các chế ñộ, 
chính sách ñược cấp có thẩm quyền ban hành và thực hiện theo quy ñịnh về ngân 
sách nhà nước. 

5. Bảo hiểm xã hội tỉnh 

Chủ trì giải quyết ñối với các vướng mắc, khó khăn trong thanh, quyết toán chi 
phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế thuộc thẩm quyền, ñặc biệt ñối với chi phí khám 
bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế theo báo cáo quyết toán năm của cơ sở khám bệnh, 
chữa bệnh sau khi ñơn vị ñược Cơ quan bảo hiểm xã hội giám ñịnh theo quy ñịnh tại 
khoản 2, ðiều 32 Luật Bảo hiểm y tế; ñối với các vướng mắc, khó khăn do cơ chế, 
chính sách thì tổng hợp, báo cáo Bộ Y tế, Bộ Tài chính, Hội ñồng quản lý Bảo hiểm 
xã hội Việt Nam ñể chủ trì, giải quyết. 
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6. Công an tỉnh  

Chủ trì, phối hợp các sở, ngành, ñịa phương tích cực triển khai thực hiện có hiệu 
quả ðề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, ñịnh danh và xác thực ñiện tử phục 
vụ chuyển ñổi số quốc gia giai ñoạn 2022 - 2025, tầm nhìn ñến năm 2030” (sau ñây 
gọi tắt là ðề án 06) trên ñịa bàn tỉnh. 

7. Sở Thông tin và Truyền thông 

Chủ trì, hướng dẫn các cơ quan báo chí tiếp tục phối hợp làm tốt hơn nữa công 
tác thông tin, tuyên truyền theo tinh thần “truyền thông chủ ñộng, ñi trước” ñể toàn 
xã hội ñồng thuận, tham gia thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng công tác 
bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân; ñặc biệt là thông tin về tình hình 
và biện pháp phòng, chống dịch, tiến ñộ tiêm vắc xin; kịp thời phản bác, ñấu tranh 
chống các luận ñiệu, thông tin xấu ñộc; khẳng ñịnh sự nỗ lực, thành quả rất cơ bản 
của toàn Ngành Y. 

8. ðề nghị Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, các ñoàn 
thể, hiệp hội, doanh nghiệp và Nhân dân tiếp tục ñồng hành, quan tâm, chia sẻ, ủng 
hộ ngành Y tế, góp phần ñưa ngành Y tế phát triển nhanh và bền vững, thực hiện 
ngày càng tốt hơn nhiệm vụ cao cả chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe Nhân dân. 

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các Giám ñốc các sở, ban, ngành cấp tỉnh; UBND 
các huyện, thị xã, thành phố và các ñơn vị có liên quan nghiêm túc triển khai thực 
hiện nội dung Chỉ thị này./. 
 

  
KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
Nguyễn Thanh Bình 
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