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  VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT  

 HỘI ðỒNG NHÂN DÂN TỈNH 

Trang 

26-10-2022 Nghị quyết số 19/2022/NQ-HðND quy ñịnh mức thu, nộp lệ phí 
hộ tịch trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 

03 

26-10-2022 Nghị quyết số 20/2022/NQ-HðND về việc quy ñịnh mức thu, 
chế ñộ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác và sử dụng tài 
liệu ñất ñai trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 

07 

26-10-2022 Nghị quyết số 21/2022/NQ-HðND về Quy ñịnh một số chính 
sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Thừa Thiên Huế. 

10 

26-10-2022 Nghị quyết số 22/2022/NQ-HðND quy ñịnh mức thu, chế ñộ 
thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tham quan di tích lịch sử văn 
hóa Huế thuộc quần thể di tích Cố ñô Huế. 

20 

  VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC  

 HỘI ðỒNG NHÂN DÂN TỈNH  

26-10-2022 Nghị quyết số 96/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 xây dựng nông thôn mới 
năm 2022. 

24 

                         Tỉnh Thừa Thiên Huế 
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26-10-2022 Nghị quyết số 97/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. 

42 

26-10-2022 Nghị quyết số 99/NQ-HðND về việc ñiều chỉnh kế hoạch ñầu tư 
công trung hạn giai ñoạn 2021 - 2025 và kế hoạch ñầu tư công 
năm 2022 nguồn ngân sách ñịa phương tỉnh Thừa Thiên Huế. 

52 

26-10-2022 Nghị quyết số 100/NQ-HðND về việc ñiều chỉnh, bổ sung kế 
hoạch ñầu tư công trung hạn giai ñoạn 2021-2025 và ứng trước 
ngân sách tỉnh ñể thực hiện dự án ðê chắn sóng cảng Chân Mây 
- giai ñoạn 2. 

64 

26-10-2022 Nghị quyết số 101/NQ-HðND về ñiều chỉnh danh mục công 
trình, dự án khuyến khích xã hội hóa trên ñịa bàn tỉnh Thừa 
Thiên Huế giai ñoạn 2021 - 2025. 

67 

26-10-2022 Nghị quyết số 102/NQ-HðND về chủ trương ñầu tư dự án Tu bổ, 
tôn tạo và phục hồi thích nghi di tích Văn Miếu (giai ñoạn 1). 

70 

26-10-2022 Nghị quyết số 103/NQ-HðND về chủ trương ñầu tư dự án “Làng 
hòa bình Việt Nam - Hàn Quốc” sử dụng vốn viện trợ không 
hoàn lại của Cơ quan Hợp tác quốc tế Hàn Quốc. 

72 

 ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH  

24-10-2022 Quyết ñịnh số 2575/Qð-UBND bãi bỏ ðiểm a Khoản 5 ðiều 2 
Quyết ñịnh số 3216/Qð-UBND ngày 21/12/2020 của Ủy ban 
nhân dân tỉnh về việc tổ chức lại tổ chức bộ máy Trường Cao ñẳng 
Sư phạm Thừa Thiên Huế. 

75 
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VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT 

HỘI ðỒNG NHÂN DÂN TỈNH 
 
 

HỘI ðỒNG NHÂN DÂN 
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

 
Số: 19/2022/NQ-HðND 

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

 

 
Thừa Thiên Huế, ngày 26 tháng 10 năm 2022 

 

                  

NGHỊ QUYẾT 
Quy ñịnh mức thu, nộp lệ phí hộ tịch 

trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 
 

HỘI ðỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 
KHÓA VIII, KỲ HỌP CHUYÊN ðỀ LẦN THỨ 7 

 

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 Phí và lệ phí ngày 25 tháng 11 năm 2015; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 120/2016/Nð-CP ngày 23 tháng 8 năm 2016 của Chính phủ 
quy ñịnh chi tiết và hướng dẫn thi hành một số ñiều của Luật Phí và lệ phí; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 123/2015/Nð-CP ngày 15 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ 
quy ñịnh chi tiết một số ñiều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch; 

Căn cứ Thông tư số 04/2020/TT-BTP ngày 28 tháng 5 năm 2020 của Bộ trưởng 
Bộ Tư pháp quy ñịnh chi tiết thi hành một số ñiều của Luật Hộ tịch; 

Căn cứ Thông tư số 85/2019/TT-BTC ngày 29 tháng 11 năm 2019 của Bộ trưởng 
Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết ñịnh của Hội ñồng 
nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; 

Căn cứ Thông tư số 106/2021/TT-BTC ngày 26 tháng 11 năm 2021 của Bộ trưởng 
Bộ Tài chính sủa ñổi, bổ sung một số ñiều của Thông tư số 85/2019/TT-BTC ngày 29 
tháng 11 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc 
thẩm quyền quyết ñịnh của Hội ñồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; 
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Xét Tờ trình số 9282/TTr-UBND ngày 31 tháng 8 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về 
việc ñề nghị ban hành Nghị quyết quy ñịnh mức thu, nộp lệ phí hộ tịch trên ñịa bàn tỉnh 
Thừa Thiên Huế; Báo cáo thẩm tra của Ban pháp chế; ý kiến thảo luận của ñại biểu 
Hội ñồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp. 

QUYẾT NGHỊ: 

ðiều 1. Phạm vi ñiều chỉnh, ñối tượng áp dụng và các trường hợp miễn thu 
lệ phí 

1. Phạm vi ñiều chỉnh 

Nghị quyết này quy ñịnh mức thu, nộp lệ phí hộ tịch trên ñịa bàn tỉnh Thừa 
Thiên Huế. 

2. ðối tượng áp dụng 

a) ðối tượng nộp lệ phí: Những người ñược cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải 
quyết các việc hộ tịch theo quy ñịnh của pháp luật về ñăng ký hộ tịch; 

b) Cơ quan thu lệ phí: Ủy ban nhân dân cấp xã; Ủy ban nhân dân cấp huyện trên 
ñịa bàn tỉnh; 

c) Các tổ chức, cá nhân khác có liên quan ñến việc thu, nộp, quản lý lệ phí hộ tịch; 

3. Các trường hợp miễn thu lệ phí 

a) ðăng ký hộ tịch cho người thuộc gia ñình có công với cách mạng, người 
thuộc hộ nghèo, người cao tuổi, người khuyết tật; 

b) ðồng bào dân tộc thiểu số ở các xã có ñiều kiện kinh tế - xã hội ñặc biệt khó khăn; 

c) ðăng ký khai sinh, khai tử ñúng hạn, giám hộ, kết hôn của công dân Việt Nam 
cư trú ở trong nước. 

ðiều 2. Mức thu lệ phí hộ tịch 

1. Mức thu áp dụng tại Ủy ban nhân dân cấp xã 

STT Nội dung ñăng ký hộ tịch 

Mức thu  
(ðơn vị tính: 

ñồng/ 
trường hợp) 

1 
ðăng ký khai sinh không ñúng hạn, ñăng ký lại khai sinh, 
ñăng ký khai sinh cho người ñã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân 

6.000 

2 ðăng ký khai tử không ñúng hạn, ñăng ký lại khai tử 6.000 

3 ðăng ký lại kết hôn 30.000 

4 ðăng ký nhận, cha, mẹ, con 15.000 

5 
Thay ñổi, cải chính hộ tịch cho người chưa ñủ 14 tuổi cư trú 
ở trong nước; bổ sung hộ tịch cho công dân Việt Nam cư trú 
trong nước 

12.000 
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6 Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 12.000 

7 Xác nhận hoặc ghi vào Sổ hộ tịch các việc hộ tịch khác             6.000 

8 ðăng ký hộ tịch khác 6.000 

2. Mức thu áp dụng tại Ủy ban nhân dân cấp huyện 

STT Nội dung ñăng ký hộ tịch 

Mức thu  
(ðơn vị tính: 

ñồng/ 
trường hợp) 

1 
ðăng ký khai sinh, ñăng ký lại khai sinh, ñăng ký        
khai sinh cho người ñã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân                                                                  

70.000 

2 ðăng ký khai tử, ñăng ký lại khai tử 70.000 

3 ðăng ký kết hôn, ñăng ký lại kết hôn 1.400.000 

4 ðăng ký giám hộ, chấm dứt giám hộ 50.000 

5 ðăng ký nhận cha, mẹ, con 1.500.000 

6 
Thay ñổi, cải chính hộ tịch cho người từ ñủ 14 tuổi trở lên 
cư trú ở trong nước 

30.000 

7 
Xác ñịnh lại dân tộc, thay ñổi, cải chính, bổ sung hộ tịch       
có yếu tố nước ngoài 

30.000 

8 
Ghi vào Sổ hộ tịch việc hộ tịch của công dân Việt Nam  
ñã ñược giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước 
ngoài 

50.000 

9 ðăng ký hộ tịch khác 50.000 

ðiều 3. Việc nộp lệ phí hộ tịch  

1. Thực hiện theo quy ñịnh của Luật Phí và lệ phí, Luật Quản lý thuế và  các văn 
bản quy ñịnh chi tiết, hướng dẫn thi hành. 

2. Cơ quan thu lệ phí nộp 100% số tiền thu ñược vào ngân sách nhà nước theo 
chương, mục, tiểu mục tương ứng của Mục lục ngân sách nhà nước hiện hành. 

ðiều 4. 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 
Hội ñồng nhân dân và 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. 
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ðiều 5. ðiều khoản thi hành  

Nghị quyết này ñã ñược Hội ñồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế  khóa VIII, Kỳ họp 
chuyên ñề lần thứ 7 thông qua ngày 26 tháng 10 năm 2022, có hiệu lực thi hành từ 
ngày 06 tháng 11 năm 2022 và thay thế Nghị quyết số 14/2017/NQ-HðND ngày 31 
tháng 3 năm 2017 của Hội ñồng nhân dân tỉnh quy ñịnh mức thu, nộp lệ phí hộ tịch 
trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế./. 
 

 CHỦ TỊCH 
 
 

Lê Trường Lưu 
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HỘI ðỒNG NHÂN DÂN 
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ                                                                                                          

 

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

Số: 20/2022/NQ-HðND Thừa Thiên Huế, ngày 26 tháng 10 năm 2022 

NGHỊ QUYẾT 
Về việc quy ñịnh mức thu, chế ñộ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác  

và sử dụng tài liệu ñất ñai trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 
 

HỘI ðỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 
KHOÁ VIII, KỲ HỌP CHUYÊN ðỀ LẦN THỨ 7    

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 phí và lệ phí ngày 25 tháng 11 năm 2015; 

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

Căn cứ Nghị ñịnh số 43/2014/Nð-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ 
quy ñịnh chi tiết thi hành một số ñiều của Luật ñất ñai; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 120/2016/Nð-CP ngày 23 tháng 8 năm 2016 của Chính phủ 
quy ñịnh chi tiết và hướng dẫn thi hành một số ñiều của Luật phí  và lệ phí; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 01/2017/Nð-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của  Chính phủ 
sửa ñổi, bổ sung một số nghị ñịnh quy ñịnh chi tiết thi hành Luật ñất ñai; 

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

Căn cứ Thông tư số 85/2019/TT-BTC ngày 29 tháng 11 năm 2019 của Bộ Tài chính 
hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết ñịnh của Hội ñồng nhân dân tỉnh, 
thành phố trực thuộc Trung ương; 

Căn cứ Thông tư số 106/2021/TT-BTC ngày 26 tháng 11 năm 2021 của Bộ Tài chính 
sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Thông tư số  85/2019/TT-BTC ngày 29 tháng 11 
năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền 
quyết ñịnh của Hội ñồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; 

Căn cứ Thông tư số 03/2022/TT-BTNMT ngày 28 tháng 02 năm 2022 của Bộ Tài nguyên 
và Môi trường ban hành ðịnh mức kinh tế - kỹ thuật về công tác thu nhận, lưu trữ, bảo 
quản và cung cấp thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường; 
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Xét Tờ trình số 9508/TTr-UBND ngày 09 tháng 9 năm 2022 của Ủy ban nhân dân 
tỉnh về việc ñề nghị ban hành Nghị quyết quy ñịnh mức thu, chế ñộ thu, nộp, quản lý 
và sử dụng phí khai thác và sử dụng tài liệu ñất ñai trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên 
Huế; Báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế - ngân sách và ý kiến thảo luận của ñại biểu 
Hội ñồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp. 

 

QUYẾT NGHỊ: 

ðiều 1. Quy ñịnh mức thu, chế ñộ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác 
và sử dụng tài liệu ñất ñai trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế như sau: 

1. ðối tượng nộp, miễn nộp phí 

a) ðối tượng nộp phí: Các cơ quan, tổ chức, hộ gia ñình, cá nhân có nhu cầu 
khai thác và sử dụng tài liệu ñất ñai của cơ quan Nhà nước có  thẩm quyền quản lý hồ 
sơ tài liệu về ñất ñai trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 

b) ðối tượng miễn nộp phí 

- Hộ nghèo, người cao tuổi (từ ñủ 60 tuổi trở lên), người khuyết tật, người có công 
với cách mạng, ñồng bào dân tộc thiểu số ở các xã, thôn có  ñiều kiện kinh tế - xã hội 
ñặc biệt khó khăn. 

- Trường hợp cung cấp dữ liệu ñất ñai ñể phục vụ cho các mục ñích quốc phòng và 
an ninh, phục vụ yêu cầu trực tiếp của cấp ủy và chính quyền các cấp. 

- Cung cấp hồ sơ phục vụ công tác quản lý nhà nước cho cơ quan: Công an, 
thanh tra, tòa án nhân dân, cơ quan thi hành án, Ủy ban nhân dân các cấp, cơ quan 
quản lý ñất ñai các cấp. 

- Doanh nghiệp xã hội. 

2. Mức thu phí 

TT Loại tài liệu ðVT 

Mức thu phí (ñồng) 

Cung cấp trực tiếp Cung cấp 
cấp qua 

ñường bưu 
ñiện 

ðối với 
thông tin 
dạng giấy 

ðối với 
thông tin 
dạng số 

1 Hồ sơ tài liệu ñất ñai  01 trang 12.000 10.000 13.000 

2 Cung cấp tài liệu bản ñồ, 
tài liệu thông tin ñịa lý 

01 mảnh 19.000 16.000 20.000 

- Khi số lượng trang (hoặc mảnh) khai thác > 1, mức cho mỗi trang (hoặc mảnh) 
tăng thêm tính bằng 0,11 mức quy ñịnh trong bảng trên (áp dụng số trang nhân bản 
của một trang (mảnh) hoặc trang tiếp theo trong cùng 01 hồ sơ yêu cầu cung cấp). 

- Cung cấp thông tin, tài liệu trực tiếp dưới hình thức cấp bản sao hoặc cấp 
chứng thực lưu trữ cho 1 trang (hoặc mảnh) tài liệu dạng giấy và số khi không thu phí 
ñược tính bằng 0,79 mức thu ở bảng trên. 
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3. Cơ quan thu phí 

Văn phòng ðăng ký ñất ñai tỉnh, Chi nhánh Văn phòng ðăng ký ñất ñai; Trung 
tâm Kỹ thuật - Công nghệ thông tin Tài nguyên và Môi trường. 

4. Chế ñộ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí 

 a) Việc kê khai, nộp, quản lý và sử dụng phí thực hiện theo quy ñịnh của pháp 
luật hiện hành. 

 b) Cơ quan thu phí ñược ñể lại 90% ñể chi trả cho các hoạt ñộng thu phí, 10% 
nộp vào ngân sách nhà nước theo quy ñịnh. 

 ðiều 2. ðiều khoản thi hành 
Nghị quyết này thay thế Nghị quyết số 10/2017/NQ-HðND ngày 31 tháng 3 

năm 2017 của Hội ñồng nhân dân tỉnh quy ñịnh mức thu, chế ñộ thu, nộp, quản lý và 
sử dụng phí khai thác và sử dụng tài liệu ñất ñai 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 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 7 thông qua ngày 26 tháng 10 năm 2022 và có hiệu lực từ 
ngày 06 tháng 11 năm 2022./. 
                  

                  CHỦ TỊCH 

 

Lê Trường Lưu 
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HỘI ðỒNG NHÂN DÂN 
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

Số: 21/2022/NQ-HðND 

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

     Thừa Thiên Huế, ngày 26 tháng 10 năm 2022 
 

NGHỊ QUYẾT 
Về Quy ñịnh một số chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa 

tỉnh Thừa Thiên Huế 
 

HỘI ðỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 
KHÓA VIII, KỲ HỌP CHUYÊN ðỀ LẦN THỨ 7 

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 Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa ngày 12 tháng 6 năm 2017; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 80/2021/Nð-CP, ngày 26 tháng 8 năm 2021 của Chính phủ 
quy ñịnh chi tiết và hướng dẫn thi hành một số ñiều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp 
nhỏ và vừa; 

Xét Tờ trình số 11239/TTr-UBND, ngày 24 tháng 10 năm 2022 của Ủy ban 
nhân dân tỉnh về việc ñề nghị ban hành Nghị quyết quy ñịnh một số chính sách 
hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa 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. Ban hành kèm theo Nghị quyết này Quy ñịnh một số chính sách 
hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Thừa Thiên Huế.  

ðiều 2. Quy ñịnh về chuyển tiếp 

Kể từ ngày Nghị quyết này có hiệu lực thi hành, các chính sách hỗ trợ 
doanh nghiệp nhỏ và vừa ñã ñược phê duyệt theo quy ñịnh tại Nghị quyết số 
03/2021/NQ-HðND, ngày 26 tháng 02 năm 2021 của Hội ñồng nhân dân tỉnh 
Thừa Thiên Huế thì tiếp tục thực hiện theo chương trình, kế hoạch ñã phê duyệt; 
trường hợp doanh nghiệp nhỏ và vừa ñáp ứng ñiều kiện ñược hỗ trợ theo quy ñịnh tại 
Nghị quyết này thì ñược áp dụng Nghị quyết này.  
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Nghị quyết này thay thế Nghị quyết số 03/2021/NQ-HðND, ngày 26 tháng 02 
năm 2021 của Hội ñồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về Quy ñịnh một số chính 
sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Thừa Thiên Huế. 

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 7 thông qua ngày 26 tháng 10 năm 2022 và có hiệu lực kể 
từ ngày 06 tháng 11 năm 2022./. 

 

  
CHỦ TỊCH 

 
Lê Trường Lưu 

 



12 CÔNG BÁO/Số 48+49/Ngày 10-11-2022
 

 

HỘI ðỒNG NHÂN DÂN 
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

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

 

 

QUY ðỊNH 
Một số chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Thừa Thiên Huế 

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 21/2022/NQ-HðND ngày 26 tháng 10 năm 2022  
của Hội ñồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế) 

 

Chương I 
NHỮNG QUY ðỊNH CHUNG 

 

ðiều 1. Phạm vi ñiều chỉnh và ñối tượng áp dụng 
1. Phạm vi ñiều chỉnh: 
a) Quy ñịnh một số chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Thừa 

Thiên Huế. 
 b) Các chính sách khác không quy ñịnh tại Quy ñịnh này ñược thực hiện theo 

Nghị ñịnh số 80/2021/Nð-CP ngày 26 tháng 8 năm 2021 của Chính phủ quy ñịnh chi 
tiết một số ñiều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa và các văn bản quy phạm 
pháp luật hiện hành khác có liên quan. 

2. ðối tượng áp dụng: 
a) Doanh nghiệp ñăng ký thành lập trên ñịa bàn tỉnh, tổ chức và hoạt ñộng theo 

quy ñịnh của pháp luật về doanh nghiệp, ñáp ứng các tiêu chí xác ñịnh doanh nghiệp 
nhỏ và vừa theo quy ñịnh của pháp luật. 

b) Cơ quan, tổ chức và cá nhân liên quan ñến hỗ trợ khởi nghiệp ñổi mới sáng 
tạo, hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 

ðiều 2. Giải thích từ ngữ 
Trong Quy ñịnh này, các từ ngữ dưới ñây ñược hiểu như sau: 
1. Giá thuê mặt bằng là chi phí mà doanh nghiệp nhỏ và vừa (doanh nghiệp ñi 

thuê) phải trả cho ñơn vị kinh doanh hạ tầng các khu công nghiệp, cụm công nghiệp 
(doanh nghiệp cho thuê), bao gồm tiền thuê lại ñất và phí hạ tầng. 

2. Số ngày giải quyết hồ sơ ñược quy ñịnh tại Quy ñịnh này ñược hiểu là số 
ngày làm việc. 

 ðiều 3. Nguyên tắc hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa 
 1. Trường hợp doanh nghiệp nhỏ và vừa ñồng thời ñáp ứng ñiều kiện của các 

mức hỗ trợ khác nhau trong cùng một nội dung hỗ trợ theo quy ñịnh của Quy ñịnh 
này và quy ñịnh khác của pháp luật có liên quan thì doanh nghiệp ñược lựa chọn mức 
hỗ trợ có lợi nhất. 

 2. Tỉnh Thừa Thiên Huế hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa có trọng tâm, có thời 
hạn, phù hợp với mục tiêu hỗ trợ và khả năng cân ñối nguồn lực của ñịa phương. 
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 3. Doanh nghiệp nhỏ và vừa ñược nhận hỗ trợ khi ñã thực hiện ñầy ñủ quy 
ñịnh của Quy ñịnh này và quy ñịnh khác của pháp luật có liên quan. Căn cứ vào 
nguồn lực hỗ trợ, việc hỗ trợ ñược thực hiện theo nguyên tắc:  

 a) Doanh nghiệp nhỏ và vừa do nữ làm chủ, doanh nghiệp sử dụng nhiều lao 
ñộng nữ hơn nộp hồ sơ ñáp ứng ñủ ñiều kiện ñược hỗ trợ trước. 

 b) Doanh nghiệp nhỏ và vừa nộp hồ sơ ñáp ứng ñủ ñiều kiện trước ñược hỗ 
trợ trước.  

 
Chương II 

NỘI DUNG HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA 
 
 

ðiều 4. Hỗ trợ mặt bằng sản xuất, kinh doanh tại các khu công nghiệp, 
cụm công nghiệp  

1. Nội dung hỗ trợ: 

a) Doanh nghiệp nhỏ và vừa (trừ doanh nghiệp nhỏ và vừa có vốn ñầu tư nước 
ngoài, doanh nghiệp nhỏ và vừa có vốn nhà nước) ñược tỉnh hỗ trợ giá thuê mặt bằng 
ñể thực hiện hoạt ñộng ñầu tư sản xuất, kinh doanh tại các khu công nghiệp, cụm 
công nghiệp (trừ Cụm công nghiệp An Hòa). 

b) ðịnh mức hỗ trợ: 

Hỗ trợ 30% giá thuê mặt bằng (bao gồm tiền thuê lại ñất và hạ tầng) nhưng tối 
ña không quá 150 triệu ñồng/doanh nghiệp. Mỗi doanh nghiệp chỉ ñược hỗ trợ một 
hợp ñồng thuê mặt bằng trong suốt quá trình hoạt ñộng. Mức giá hỗ trợ ñược tính 
theo giá tại hợp ñồng thuê ñã ký kết giữa các bên và không vượt quá mức giá ñã ñược 
ñơn vị kinh doanh hạ tầng công bố hàng năm theo quy ñịnh.  

Riêng khu công nghiệp Phú Bài, Tứ Hạ ñược hỗ trợ bằng 50% mức hỗ trợ so 
với các khu công nghiệp còn lại quy ñịnh tại Khoản 1 ðiều này; các cụm công nghiệp 
Thủy Phương, Tứ Hạ ñược hỗ trợ bằng 50% mức hỗ trợ so với các cụm công nghiệp 
còn lại quy ñịnh tại ðiều này. 

c) Thời gian hỗ trợ: Tối ña 05 năm kể từ ngày doanh nghiệp nhỏ và vừa ký hợp 
ñồng thuê mặt bằng với ñơn vị kinh doanh hạ tầng. 

d) Hình thức hỗ trợ: Chuyển trực tiếp và theo từng năm cho ñơn vị kinh doanh 
hạ tầng mà doanh nghiệp nhỏ và vừa ký hợp ñồng thuê ñất. Quy ñịnh này áp dụng 
cho cả trường hợp trả tiền thuê mặt bằng một lần cho cả thời gian thuê. 

2. Hồ sơ, trình tự thực hiện: 

a) Hồ sơ ñề nghị hỗ trợ:  

- Tờ khai xác ñịnh doanh nghiệp siêu nhỏ, doanh nghiệp nhỏ, doanh nghiệp 
vừa (theo Mẫu I phần Phụ lục ban hành kèm theo Quy ñịnh này); 

- ðơn ñề nghị hỗ trợ (theo Mẫu II phần Phụ lục ban hành kèm theo Quy ñịnh này).  

- Giấy chứng nhận ñăng ký doanh nghiệp của doanh nghiệp ñề nghị hỗ trợ 
(bản sao).  
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- Giấy chứng nhận ñăng ký doanh nghiệp của ñơn vị kinh doanh hạ tầng 
(bản sao). 

- Hợp ñồng thuê mặt bằng (bản sao).  

- Những tài liệu, hồ sơ liên quan ñến nội dung ñề xuất hỗ trợ (nếu có). 

b) Hồ sơ thanh toán kinh phí ngân sách nhà nước hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và 
vừa bao gồm: 

- Quyết ñịnh hỗ trợ mặt bằng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa (bản chính); 

- Biên bản xác nhận ñã nộp tiền thuê mặt bằng giữa doanh nghiệp nhỏ và vừa 
với ñơn vị kinh doanh hạ tầng theo từng năm, áp dụng cho cả trường hợp trả tiền thuê 
mặt bằng một lần cho cả thời gian thuê (bản chính); 

- Các hóa ñơn, chứng từ tài chính có liên quan. 

c) Quy trình thực hiện hỗ trợ:  

Trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền 
xem xét, tiến hành xác minh, kiểm tra, thẩm ñịnh hồ sơ ñề nghị hỗ trợ. 

Trong vòng 03 ngày kể từ ngày hoàn thành việc thẩm ñịnh hồ sơ ñề nghị hỗ 
trợ, cơ quan có thẩm quyền ban hành Quyết ñịnh hỗ trợ. Trường hợp hồ sơ không 
ñảm bảo ñiều kiện hỗ trợ thì ban hành Văn bản từ chối và nêu rõ lý do. 

3. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh quy ñịnh cụ thể trách nhiệm, quyền hạn của cơ 
quan có thẩm quyền, cơ quan phối hợp trong việc tiếp nhận hồ sơ, thẩm ñịnh, phê 
duyệt, tổ chức thực hiện, giám sát kết quả thực hiện nội dung hỗ trợ theo quy ñịnh tại 
ðiều này. 

ðiều 5. Hỗ trợ ñào tạo trực tiếp về khởi sự kinh doanh và quản trị doanh nghiệp 

1. Nội dung hỗ trợ: 

a) Hỗ trợ 100% tổng chi phí của một khóa ñào tạo về khởi sự kinh doanh và tối ña 
80% tổng chi phí của một khóa quản trị doanh nghiệp cho doanh nghiệp nhỏ và vừa; 

b) Miễn học phí cho học viên của doanh nghiệp nhỏ và vừa thuộc ñịa bàn 
kinh tế - xã hội ñặc biệt khó khăn, doanh nghiệp nhỏ và vừa do phụ nữ làm chủ, 
doanh nghiệp nhỏ và vừa sử dụng nhiều lao ñộng nữ và doanh nghiệp nhỏ và vừa là 
doanh nghiệp xã hội khi tham gia khóa ñào tạo quản trị doanh nghiệp. 

2. Hồ sơ, trình tự thực hiện: 

Thực hiện theo quy ñịnh tại Quyết ñịnh số 1014/Qð-BKHðT, ngày 03 tháng 6 
năm 2022 của Bộ Kế hoạch và ðầu tư về việc Công bố thủ tục hành chính mới ban 
hành, sửa ñổi, bổ sung, bãi bỏ trong lĩnh vực hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa thuộc 
phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và ðầu tư. 

3. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh quy ñịnh cụ thể trách nhiệm, quyền hạn của cơ 
quan có thẩm quyền trong việc tiếp nhận hồ sơ, thẩm ñịnh, phê duyệt, tổ chức thực 
hiện, giám sát kết quả thực hiện nội dung hỗ trợ theo quy ñịnh tại ðiều này. 
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ðiều 6. Hỗ trợ tham gia các sàn giao dịch thương mại ñiện tử cho doanh 
nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo 

1. Nội dung hỗ trợ: 

a) Doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo ñược hỗ trợ tối ña 60% giá trị 
hợp ñồng tư vấn ñăng ký thành công tài khoản bán sản phẩm, dịch vụ trên các sàn 
thương mại ñiện tử quốc tế nhưng không quá 100 triệu ñồng/hợp ñồng/năm/doanh nghiệp; 

b) Doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo ñược hỗ trợ tối ña 60% chi 
phí duy trì tài khoản trên các sàn thương mại ñiện tử trong nước và quốc tế nhưng 
không quá 50 triệu ñồng/năm/doanh nghiệp và không quá 02 năm kể từ thời ñiểm 
doanh nghiệp ñăng ký thành công tài khoản trên sàn thương mại ñiện tử. 

2. Hồ sơ, trình tự thực hiện: 

Thực hiện theo quy ñịnh tại Quyết ñịnh số 1014/Qð-BKHðT ngày 03 tháng 6 
năm 2022 của Bộ Kế hoạch và ðầu tư về việc Công bố thủ tục hành chính mới ban 
hành, sửa ñổi, bổ sung, bãi bỏ trong lĩnh vực hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa thuộc 
phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và ðầu tư. 

3. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh quy ñịnh cụ thể trách nhiệm, quyền hạn của cơ 
quan có thẩm quyền trong việc tiếp nhận hồ sơ, thẩm ñịnh, phê duyệt, tổ chức thực 
hiện, giám sát kết quả thực hiện nội dung hỗ trợ theo quy ñịnh tại ðiều này. 

Chương III 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

ðiều 7. Trách nhiệm của các cơ quan nhà nước 

1. Ủy ban nhân dân tỉnh thống nhất quản lý nhà nước về hỗ trợ doanh nghiệp 
nhỏ và vừa. Chỉ ñạo các cơ quan, ñơn vị, Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh, Hội Doanh nhân 
trẻ tăng cường tuyên truyền, phổ biến Nghị quyết này ñến các ñối tượng thụ hưởng. 
ðịnh kỳ 06 tháng báo cáo Thường trực Hội ñồng nhân dân tỉnh kết quả thực hiện 
Quy ñịnh này. 

2. Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ ñạo các sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân cấp 
huyện trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn ñược phân công tổ chức triển khai thực 
hiện Quy ñịnh.  

3. Các sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân cấp huyện chịu trách nhiệm trước 
Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện nhiệm vụ ñược phân công thực hiện tại Quy 
ñịnh này. 

ðiều 8. Trách nhiệm của doanh nghiệp nhỏ và vừa 

1. Cung cấp thông tin, tài liệu về doanh nghiệp kịp thời, ñầy ñủ, chính xác theo 
yêu cầu của cơ quan, tổ chức hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa và chịu trách nhiệm 
trước pháp luật về thông tin, tài liệu ñã cung cấp. 

2. Tuân thủ quy ñịnh của pháp luật; thực hiện các nghĩa vụ ñối với Nhà nước. 

3. Thực hiện ñúng cam kết với cơ quan, tổ chức hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa. 



16 CÔNG BÁO/Số 48+49/Ngày 10-11-2022
 

 

4. Doanh nghiệp chỉ ñược hưởng chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa 
của tỉnh theo Quy ñịnh này nếu không vi phạm các trách nhiệm quy ñịnh tại Khoản 1, 
Khoản 2 và Khoản 3 ðiều này. 

ðiều 9. Sửa ñổi, bổ sung và ñiều chỉnh Quy ñịnh 

Trong quá trình triển khai thực hiện Quy ñịnh này nếu gặp vướng mắc, các cơ 
quan, tổ chức, ñơn vị và doanh nghiệp có ý kiến bằng văn bản gửi về Ủy ban nhân 
dân tỉnh ñể xem xét trình Hội ñồng nhân dân tỉnh sửa ñổi, bổ sung, ñiều chỉnh cho 
phù hợp với tình hình thực tế tại ñịa phương./.  
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Phụ lục 
TỜ KHAI XÁC ðỊNH DOANH NGHIỆP SIÊU NHỎ, DOANH NGHIỆP NHỎ, 

DOANH NGHIỆP VỪA 

Mẫu I: Tờ khai xác ñịnh doanh nghiệp siêu nhỏ, doanh nghiệp nhỏ, doanh nghiệp vừa 
1. Thông tin chung về doanh nghiệp:  
Tên doanh nghiệp: 
..................................................................................................................................... 
Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế: 
..................................................................................................................................... 
Loại hình doanh nghiệp: 
..................................................................................................................................... 
ðịa chỉ trụ sở chính: 
..................................................................................................................................... 
Quận/huyện: ....................................................... Tỉnh/thành phố:…………………. 
ðiện thoại: .............................. Fax: ....................................Email:…………………  
2. Thông tin xác ñịnh doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ: 
Có vốn ñiều lệ do một hoặc nhiều phụ nữ sở hữu từ 51% trở lên: 

□ Có □ Không 
Tên người quản lý ñiều hành doanh nghiệp: 
..................................................................................................................................... 
3. Thông tin về tiêu chí xác ñịnh quy mô doanh nghiệp: 
Lĩnh vực sản xuất, kinh doanh chính: 
..................................................................................................................................... 
Số lao ñộng tham gia bảo hiểm xã hội bình quân năm: 
..................................................................................................................................... 
Trong ñó, số lao ñộng nữ: .......................................................................................... 
Tổng nguồn vốn: 
..................................................................................................................................... 
Tổng doanh thu năm trước liền kề: 
..................................................................................................................................... 
4. Doanh nghiệp tự xác ñịnh thuộc quy mô (tích X vào ô tương ứng): 
□ Doanh nghiệp siêu nhỏ □ Doanh nghiệp nhỏ □ Doanh nghiệp vừa 
5. Các nội dung ñề xuất hỗ trợ (Doanh nghiệp lựa chọn một hoặc nhiều nội dung hỗ trợ): 
□ Hỗ trợ công nghệ: 
..................................................................................................................................... 
□ Hỗ trợ tư vấn: 
..................................................................................................................................... 
□ Hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực: 
..................................................................................................................................... 
□ Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển ñổi từ hộ kinh doanh: ............................. 
..................................................................................................................................... 
□ Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo: ......................................... 
..................................................................................................................................... 
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□ Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị: 
..................................................................................................................................... 
DOANH NGHIỆP CAM KẾT 
1. Về tính chính xác liên quan tới thông tin của doanh nghiệp. 
2. Chấp hành nghiêm chỉnh các quy ñịnh của pháp luật Việt Nam. 

    
Thừa Thiên Huế, ngày … tháng … năm … 

                  Người ñại diện theo pháp luật 
(Ký, ghi rõ họ và tên) 
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BIỂU MẪU HỖ TRỢ MẶT BẰNG SẢN XUẤT, KINH DOANH 

Mẫu II: ðơn ñề nghị hỗ trợ mặt bằng sản xuất, kinh doanh tại các KCN, CCN 

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

 

 
Thừa Thiên Huế, ngày ... tháng ... năm ... 

 
ðƠN ðỀ NGHỊ HỖ TRỢ 

Mặt bằng sản xuất, kinh doanh  
 

Kính gửi: <Cơ quan hỗ trợ mặt bằng sản xuất>1 
Tôi tên là (ghi rõ họ tên):.................................................................................. 
Số CMND/CCCD: .............................. ngày cấp: ........................................... 
Là người ñại diện theo pháp luật của doanh nghiệp (ghi rõ tên và mã số doanh 

nghiệp): ............................................................................................................ 
ðịa chỉ: ............................................................................................................. 
ðiện thoại doanh nghiệp: ................................................................................. 
Doanh nghiệp chúng tôi ñang thuê mặt bằng của <doanh nghiệp kinh doanh hạ 

tầng>2  ñể làm mặt bằng sản xuất, kinh doanh (<công trình/dự án>3). Hiện Doanh 
nghiệp ñã hoàn thành việc xây dựng và ñưa công trình vào hoạt ñộng sản xuất, kinh 
doanh. 

- Hình thức trả tiền thuê mặt bằng: 
Trả tiền hàng năm. 
Trả tiền 01 lần cho cả thời gian thuê. 

- Tổng số tiền thuê mặt bằng phải trả trong 05 năm kể từ ngày ký hợp ñồng thuê 
mặt bằng: ........... triệu ñồng, trong ñó số tiền ñề nghị hỗ trợ: ........... triệu ñồng. 

+ Năm thứ nhất: ........... triệu ñồng, trong ñó ñề nghị hỗ trợ: ........... triệu ñồng; 
+ .... 
+ Năm thứ năm: ........... triệu ñồng, trong ñó ñề nghị hỗ trợ: ........... triệu ñồng. 
Tôi cam kết những thông tin kê khai ở trên là chính xác và chịu trách nhiệm 

trước pháp luật về tính hợp pháp và trung thực của nội dung ñề nghị hỗ trợ trên. 
  
 Thừa Thiên Huế, ngày … tháng … năm … 

Người ñại diện theo pháp luật 
(Ký, ghi rõ họ và tên) 

    

                                           
1 Ghi Ban quản lý khu kinh tế, công nghiệp tỉnh ñối với ñịa bàn các khu công nghiệp, khu kinh tế; 
  Ghi UBND các huyện/ thị xã/ TP Huế ñối với ñịa bàn các cụm công nghiệp thuộc các ñịa phương quản lý. 
2 Ghi tên và mã số doanh nghiệp của ñơn vị kinh doanh hạ tầng khu/cụm công nghiệp. 
3 Ghi tên công trình/dự án sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp nhỏ và vừa. 
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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: 22/2022/NQ-HðND       Thừa Thiên Huế, ngày 26 tháng 10 năm 2022 

 
 

 
 

NGHỊ QUYẾT 
Quy ñịnh mức thu, chế ñộ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tham quan 

di tích lịch sử văn hóa Huế thuộc quần thể di tích Cố ñô Huế 
 
 

HỘI ðỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 
KHÓA VIII, KỲ HỌP CHUYÊN ðỀ LẦN THỨ 7 

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 Luật Phí và lệ phí ngày 25 tháng 11 năm 2015; 
Căn cứ Nghị ñịnh số 120/2016/Nð-CP ngày 23 tháng 8 năm 2016 của Chính phủ 

quy ñịnh chi tiết và hướng dẫn thi hành một số ñiều của Luật Phí và lệ phí; 
Căn cứ Thông tư số 85/2019/TT-BTC ngày 29 tháng 11 năm 2019 của Bộ Tài chính 

hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết ñịnh của Hội ñồng nhân dân tỉnh, 
thành phố trực thuộc Trung ương; 

Căn cứ Thông tư số 106/2021/TT-BTC ngày 26 tháng 11 năm 2021 của Bộ Tài chính 
sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Thông tư số 85/2019/TT-BTC ngày 29 tháng 11 
năm 2019 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết ñịnh 
của Hội ñồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; 

Xét Tờ trình số 10441/TTr-UBND ngày 03 tháng 10 năm 2022 của Ủy ban 
nhân dân tỉnh về việc ñề nghị ban hành Nghị quyết quy ñịnh mức thu, chế ñộ thu, 
nộp, quản lý và sử dụng phí tham quan di tích lịch sử văn hóa Huế thuộc quần thể di 
tích Cố ñô 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. Quy ñịnh mức thu, chế ñộ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tham 
quan di tích lịch sử văn hóa Huế thuộc quần thể di tích Cố ñô Huế 

1. Phạm vi ñiều chỉnh: Các ñiểm tham quan di tích lịch sử văn hóa Huế thuộc 
quần thể di tích Cố ñô Huế. 
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2. ðối tượng nộp phí: Tổ chức, cá nhân có nhu cầu tham quan, tìm hiểu tại các 
khu di sản văn hóa Huế thuộc quần thể di tích Cố ñô Huế. 

3. ðơn vị thu phí: Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố ñô Huế. 
4. Mức thu phí: 
a) Mức thu phí: 

 

Stt Cơ cấu ñiểm, tuyến tham quan 

Mức thu phí 
(ñồng/người/lượt)   

 (Áp dụng thống nhất cho khách 
quốc tế và khách Việt Nam) 

Người lớn 
Trẻ em 

(Từ 7 – 12 tuổi) 
I Phí tham quan theo từng ñiểm tham quan   
1 ðại Nội Huế 200.000 40.000 

2 
Các khu di tích: Lăng vua Minh Mạng;  lăng 
vua Tự ðức; lăng vua Khải ðịnh 

150.000 30.000 

3 Lăng vua Gia Long 150.000 Miễn phí 
4 Lăng vua ðồng Khánh 100.000 Miễn phí 

5 
Các khu di tích: Lăng vua Thiệu Trị; Bảo 
tàng Cổ vật Cung ñình Huế; ñiện Hòn Chén; 
cung An ðịnh; ñàn Nam Giao 

50.000 Miễn phí 

II Phí tham quan theo tuyến tham quan   
1 Tuyến gộp 02 ñiểm   
a) Lăng vua Minh Mạng - Lăng vua Gia Long 240.000 30.000 
b) Lăng vua Tự ðức - Lăng vua ðồng Khánh 200.000 30.000 

c) 
Bảo tàng Cổ vật Cung ñình Huế - Cung An 
ðịnh 

  80.000 Miễn phí 

2 Tuyến gộp 03 ñiểm   

a) 
ðại Nội Huế - Lăng vua Minh Mạng - Lăng 
vua Khải ðịnh 

420.000 80.000 

b) 
ðại Nội Huế - Lăng vua Minh Mạng - Lăng 
vua Tự ðức 

420.000 80.000 

c) 
ðại Nội  Huế - Lăng vua Tự ðức - Lăng vua 
Khải ðịnh 

420.000 80.000 

3 Tuyến gộp 04 ñiểm   

 
Hoàng Cung Huế - Lăng vua Minh Mạng - 
Lăng vua Tự ðức - Lăng vua Khải ðịnh 

530.000 100.000 
  

b) ðối với các loại vé gộp theo tuyến tham quan: Thời hạn sử dụng tối ña là 02 ngày 
kể từ ngày mua vé. 

Trường hợp phát sinh tuyến tham quan mới, giao Ủy ban nhân dân tỉnh quy 
ñịnh mức phí cụ thể nhưng không thấp hơn 80% so với tổng mức thu phí các ñiểm 
tham quan. 
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5. Chế ñộ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí: 
a) Cơ quan thu phí ñược ñể lại 100% tổng số tiền phí thu ñược và ñược sử 

dụng ñể chi các nội dung theo dự toán chi ñược phê duyệt. 
b) Tỷ lệ % số tiền phí thu ñược nêu tại ñiểm a khoản 5 ðiều này ñược thực 

hiện từ khi Nghị quyết có hiệu lực ñến hết ngày 31 tháng 12 năm 2023. Trong trường 
hợp thực thu phí tham quan di tích năm 2023 vượt dự toán chi ñược duyệt, giao Ủy ban 
nhân dân tỉnh xem xét ñiều tiết nguồn thu phí tham quan cho phù hợp. Sau thời gian 
trên, căn cứ tình hình thực tế nhiệm vụ chi của ñơn vị thu và khả năng thu phí tham 
quan di tích, Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội ñồng nhân dân tỉnh ñiều chỉnh tỷ lệ % số 
tiền thu phí ñể lại cho phù hợp với tình hình thực tế. 

ðiều 2. Chính sách miễn, giảm phí tham quan 
1. Giảm phí tham quan: 
a) Trên cơ sở mức thu quy ñịnh tại khoản 4 ðiều 1, giao Ủy ban nhân dân tỉnh 

căn cứ vào các chương trình kích cầu du lịch, festival, lễ hội của tỉnh và một số ñối 
tượng khác ñể quyết ñịnh mức giảm cụ thể tại một số ñiểm, tuyến tham quan ñối với 
khách trong nước, mức giảm tối ña không quá 35% so với mức thu ñã ñược quy ñịnh. 

b) Ngoài mức giảm phí cho khách trong nước quy ñịnh tại ñiểm a khoản 1 ðiều 
này ñược giảm thêm 50% phí tham quan ñối với các trường hợp sau: 

- Người ñược hưởng chính sách ưu ñãi hưởng thụ văn hóa theo quy ñịnh tại 
ðiều 2 Quyết ñịnh số 170/2003/Qð-TTg ngày 14 tháng 8 năm 2003 của Thủ tướng 
Chính phủ về “chính sách ưu ñãi hưởng thụ văn hóa”;   

- Người khuyết tật nặng theo quy ñịnh tại khoản 2 ðiều 11 Nghị ñịnh số 
28/2012/Nð-CP ngày 10 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy ñịnh chi tiết và hướng 
dẫn thi hành một số ñiều của Luật người khuyết tật; 

- Người cao tuổi theo quy ñịnh hiện hành; 
- Người dân ñịa phương Thừa Thiên Huế; 
- Sinh viên các trường ñại học, cao ñẳng, trung học chuyên nghiệp trên ñịa bàn 

tỉnh Thừa Thiên Huế. 
2. Miễn phí tham quan: 
a) Thực hiện chính sách miễn phí tham quan cho khách quốc tế và khách trong 

nước ñến tham quan các ñiểm di tích: Bảo tàng Cổ vật Cung ñình Huế; Cung An ðịnh 
và lăng vua Thiệu Trị. Thời gian thực hiện kể từ ngày 01 tháng 1 năm 2023 ñến hết 
ngày 31 tháng 3 năm 2023. 

b) Các trường hợp miễn phí tham quan khác: 
- Tết Nguyên ðán: Miễn phí 03 ngày (từ ngày 01 ñến ngày 03 âm lịch). Ngày 

lễ: Miễn phí ngày giải phóng tỉnh Thừa Thiên Huế (26/3) và ngày Quốc khánh (02/9): 
Áp dụng cho mọi ñối tượng là công dân Việt Nam; 

- Người khuyết tật ñặc biệt nặng theo quy ñịnh tại khoản 1 ðiều 11 Nghị ñịnh 
số 28/2012/Nð-CP ngày 10 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy ñịnh chi tiết và 
hướng dẫn thi hành một số ñiều của Luật người khuyết tật; 

- Trẻ em dưới 7 tuổi; 
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- Học sinh các trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông thuộc tỉnh 
Thừa Thiên Huế tổ chức tham quan ngoại khóa hàng năm; 

- Các ñoàn khảo sát, báo chí truyền thông ñến tác nghiệp, quảng bá di sản Huế và 
du lịch ñịa phương có ñăng ký với Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố ñô Huế; 

c) Các trường hợp ñột xuất, ñặc thù, giao Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem 
xét, quyết ñịnh. 

ðiều 3. ðiều khoản thi hành 
Nghị quyết này thay thế Nghị quyết số 14/2019/NQ-HðND ngày 19 tháng 8 

năm 2019 của Hội ñồng nhân dân tỉnh quy ñịnh mức thu, chế ñộ thu, nộp, quản lý và 
sử dụng phí tham quan di tích lịch sử văn hóa Huế thuộc quần thể di tích Cố ñô Huế 
và Nghị quyết số 36/2021/NQ-HðND ngày 10 tháng 12 năm 2021 của Hội ñồng 
nhân dân tỉnh quy ñịnh chế ñộ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tham quan di tích 
lịch sử văn hóa Huế thuộc quần thể di tích Cố ñô Huế. 

ðiều 4. Tổ chức thực hiện 
1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết. 
2. Giao Thường trực Hội ñồng nhân dân, các Ban Hội ñồng nhân dân, Tổ ñại biểu 

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

Nghị quyết này ñã ñược Hội ñồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế khóa VIII, Kỳ 
họp chuyên ñề lần thứ 7 thông qua ngày 26 tháng 10 năm 2022  và có hiệu lực từ 
ngày 01 tháng 01 năm 2023./. 
 
 CHỦ TỊCH 

 

Lê Trường Lưu 
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VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC 

HỘI ðỒNG NHÂN DÂN TỈNH 
 
 
 

HỘI ðỒNG NHÂN DÂN 
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

Số: 96/NQ-HðND 

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

Thừa Thiên Huế, ngày 26 tháng 10 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  

xây dựng nông thôn mới năm 2022 

 

HỘI ðỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 
KHÓA VIII, KỲ HỌP CHUYÊN ðỀ LẦN THỨ 7 

 

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 quyết số 517/NQ-UBTVQH ngày 22 tháng 5 năm 2022 của Ủy ban 
Thường vụ Quốc hội về việc phân bổ ngân sách trung ương giai ñoạn 2021 - 2025 và 
năm 2022 cho các bộ, cơ quan trung ương và ñịa phương thực hiện 03 chương trình 
mục tiêu quốc gia; 

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 07/2022/Qð-TTg ngày 25 tháng 3 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 xây dựng nông thôn mới 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 Thông tư số 53/2022/TT-BTC ngày 12 tháng 8 năm 2022 của Bộ Tài chính 
quy ñịnh quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp từ nguồn ngân sách trung ương 
thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai ñoạn 
2021-2025; 
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Căn cứ Thông tư số 05/2022/TT-BNNPTNT ngày 25 tháng 7 năm 2022 của 
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn một số nội dung  thực hiện 
Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai ñoạn 2021-2025 
thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 

Căn cứ Quyết ñịnh số 1807/Qð-BTC ngày 06 tháng 9 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 
xây dựng nông thôn mới; 

Xét Tờ trình số 10584/TTr-UBND ngày 05 tháng10 năm 2022 của Ủy ban 
nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế 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 xây 
dựng nông thôn mới 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 xây dựng nông thôn mới 
năm 2022 với tổng số tiền là 24,43 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 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 7 thông qua ngày 26 tháng 10 năm 2022./. 

 
 CHỦ TỊCH 

 

Lê Trường Lưu 
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Phụ lục I 
TỔNG HỢP PHÂN BỔ KINH PHÍ SỰ NGHIỆP TỪ NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG CHO NGÂN SÁCH ðỊA 

PHƯƠNG THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI NĂM 2022 
(Kèm theo Nghị quyết số 96/NQ-HðND ngày 26/10/2022 của Hội ñồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế) 

 
ðVT: Triệu ñồng 

TT Nội dung thực hiện ðịa ñiểm 
Kế 

hoạch 
vốn 2022 

Chủ ñầu tư/  
ðơn vị thực 

hiện 
Ghi chú 

  TỔNG SỐ   24.430     

I 
NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÝ VÀ THỰC HIỆN 
XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI THEO QUY HOẠCH 

  13.910     

  

Chi rà soát, ñiều chỉnh, lập mới (trong trường hợp quy hoạch 
ñã hết thời hạn); triển khai, thực hiện quy hoạch chung xây 
dựng xã gắn với quá trình công nghiệp hóa, ñô thị hóa và rà 
soát, ñiều chỉnh lập quy hoạch xây dựng vùng huyện gắn với 
quá trình công nghiệp hóa - ñô thị hóa nhằm ñáp ứng yêu cầu 
xây dựng nông thôn mới theo quy ñịnh của Luật quy hoạch 

Các xã  13.910   
Chi tiết 

theo Phụ 
lục II 

II 
TIẾP TỤC THỰC HIỆN CÓ HIỆU QUẢ CƠ CẤU LẠI 
NGÀNH NÔNG NGHIỆP, PHÁT TRIỂN KINH TẾ 
NÔNG THÔN 

  4.630   
Chi tiết 

theo Phụ 
lục III 
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TT Nội dung thực hiện ðịa ñiểm 
Kế 

hoạch 
vốn 2022 

Chủ ñầu tư/  
ðơn vị thực 

hiện 
Ghi chú 

III 
NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC, Y TẾ VÀ 
CHĂM SÓC SỨC KHỎE CỦA NGƯỜI DÂN NÔNG 
THÔN 

  600     

 - 

Tăng cường chất lượng dịch vụ của mạng lưới y tế cơ sở ñảm 
bảo chăm sóc sức khỏe toàn dân; ñẩy mạnh hệ thống theo dõi 
và khám chữa bệnh trực tuyến; ñảm bảo hiệu quả phòng 
chống bệnh lây nhiễm, truyền nhiễm; cải thiện sức khỏe, dinh 
dưỡng của phụ nữ và trẻ em. 

Áp dụng cho 
các xã trong 

ñịa bàn ñầu tư 
của Chương 

trình mục tiêu 
quốc gia xây 
dựng nông 
thôn mới 

600 Sở Y tế   

IV 

NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG, PHÁT HUY VAI TRÒ CỦA 
MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM VÀ CÁC TỔ CHỨC 
CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI TRONG XÂY DỰNG NÔNG 
THÔN MỚI 

  1.539     

  Cấp tỉnh   819     

1 

Tổ chức triển khai Cuộc vận ñộng “Toàn dân ñoàn kết xây 
dựng nông thôn mới, ñô thị văn minh”; nâng cao hiệu quả 
thực hiện công tác giám sát và phản biện xã hội; tăng cường 
vận ñộng, phát huy vai trò làm chủ của người dân; nâng cao 
hiệu quả việc lấy ý kiến sự hài lòng của người dân về kết quả 
xây dựng nông thôn mới 

Toàn tỉnh 213 
UBMT Tổ 
quốc Việt 
Nam tỉnh 
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TT Nội dung thực hiện ðịa ñiểm 
Kế 

hoạch 
vốn 2022 

Chủ ñầu tư/  
ðơn vị thực 

hiện 
Ghi chú 

2 

Triển khai hiệu quả Phong trào “Nông dân thi ñua sản xuất 
kinh doanh giỏi, ñoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo 
bền vững”; xây dựng các Chi hội nông dân nghề nghiệp, Tổ 
hội nông dân nghề nghiệp theo nguyên tắc “5 tự” và “5 cùng”. 

Toàn tỉnh 200 
Hội Nông 
dân tỉnh 

  

3 
Triển khai hiệu quả ðề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai 
ñoạn 2017-2025” 

Toàn tỉnh 138 
Hội liên hiệp 
Phụ nữ tỉnh 

  

4 
Thúc ñẩy chương trình khởi nghiệp, thanh niên làm kinh tế; 
triển khai hiệu quả Chương trình Trí thức trẻ tình nguyện 
tham gia xây dựng NTM 

Toàn tỉnh 220 Tỉnh ñoàn   

5 
Chi vun ñắp, gìn giữ giá trị tốt ñẹp và phát triển hệ giá trị gia 
ñình Việt Nam; thực hiện Cuộc vận ñộng “Xây dựng gia ñình 
5 không, 3 sạch”. 

Toàn tỉnh 48 
Hội liên hiệp 
Phụ nữ tỉnh 

  

  Cấp huyện    720     
  Huyện Phong ðiền   80     
  Huyện Quảng ðiền   80     
  Huyện Phú Vang   80     
  Huyện Phú Lộc   80     
  Huyện Nam ðông   80     
  Huyện A Lưới   80     
  Thị xã Hương Thủy   80     
  Thị xã Hương Trà   80     
  Thành phố Huế   80     

V 
GIỮ VỮNG QUỐC PHÒNG, AN NINH VÀ TRẬT TỰ XÃ 
HỘI NÔNG THÔN 

  240     

  Tăng cường ñảm bảo an ninh và trật tự xã hội nông thôn Toàn tỉnh 240  Công an tỉnh    
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TT Nội dung thực hiện ðịa ñiểm 
Kế 

hoạch 
vốn 2022 

Chủ ñầu tư/  
ðơn vị thực 

hiện 
Ghi chú 

VI 

TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC GIÁM SÁT, ðÁNH GIÁ 
THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH; NÂNG CAO NĂNG 
LỰC, TRUYỀN THÔNG XÂY DỰNG NÔNG THÔN 
MỚI; THỰC HIỆN PHONG TRÀO THI ðUA CẢ NƯỚC 
CHUNG SỨC XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI 

  3.511     

1 

Nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, 
ñánh giá kết quả thực hiện Chương trình; xây dựng hệ thống 
giám sát, ñánh giá; nhân rộng mô hình giám sát an ninh hiện 
ñại và giám sát của cộng ñồng 

Toàn tỉnh 1.165   
Chi tiết 

theo Phụ 
lục IV 

   - Cấp tỉnh   655   

Giao 
UBND 

tỉnh phân 
khai chi 

tiết 

   - Cấp huyện   510     

2 
Chi ñào tạo nâng cao năng lực ñội ngũ cán bộ làm công tác 
xây dựng nông thôn mới các cấp, nâng cao nhận thức và 
chuyển ñổi tư duy của người dân và cộng ñồng 

Toàn tỉnh 860   
Chi tiết 

theo Phụ 
lục V 

   - Cấp tỉnh   350     

   - Cấp huyện   430     

  
 - Chi tổ chức ñi học tập kinh nghiệm cho Ban Chỉ ñạo, Tổ 
công tác và cơ quan giúp việc Ban Chỉ ñạo các cấp 

  80     
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TT Nội dung thực hiện ðịa ñiểm 
Kế 

hoạch 
vốn 2022 

Chủ ñầu tư/  
ðơn vị thực 

hiện 
Ghi chú 

3 
ðẩy mạnh, ña dạng hình thức thông tin, truyền thông; triển 
khai phong trào “Cả nước thi ñua xây dựng nông thôn mới” 

Toàn tỉnh 1.486     

- 

Chi thông tin, truyền thông, phổ biến giáo dục pháp luật cho 
các nội dung thuộc các nội dung thành phần của Chương trình 
nhằm nâng cao nhận thức, chuyển ñổi tư duy của cán bộ, 
người dân về xây dựng nông thôn mới 

Toàn tỉnh 1.486   
Chi tiết 

theo Phụ 
lục IV 

   + Cấp tỉnh   666     
   + Cấp huyện, xã   820     
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Phụ lục II 
DỰ TOÁN CHI TIẾT NỘI DUNG: NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÝ VÀ THỰC HIỆN 

NÔNG THÔN MỚI THEO QUY HOẠCH 
(Kèm theo Nghị quyết số 96/NQ-HðND ngày 26/10/2022 của Hội ñồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế) 

 
ðVT: Triệu ñồng 

TT Nội dung thực hiện Quy mô  

Kế 
hoạch 

vốn năm 
2022 

Chủ ñầu tư/ ñơn vị thực 
hiện 

Ghi chú 

 
TỔNG CỘNG 

 
13.910 

  
I Huyện Quảng ðiền   2.300     

1 Xã Quảng Phú Lập quy hoạch chung xây dựng xã  350 UBND xã Quảng Phú   

2 Xã Quảng An Lập quy hoạch chung xây dựng xã  260 UBND xã Quảng An   

3 Xã Quảng Vinh Lập quy hoạch chung xây dựng xã  350 UBND xã Quảng Vinh   

4 Xã Quảng Thọ Lập quy hoạch chung xây dựng xã  265 UBND xã Quảng Thọ   

5 Xã Quảng Phước Lập quy hoạch chung xây dựng xã  250 UBND xã Quảng Phước   

6 Xã Quảng Lợi Lập quy hoạch chung xây dựng xã  290 UBND xã Quảng Lợi   

7 Xã Quảng Thái Lập quy hoạch chung xây dựng xã  265 UBND xã Quảng Thái   

8 Xã Quảng Ngạn Lập quy hoạch chung xây dựng xã  270 UBND xã Quảng Ngạn   

II Huyện Nam ðông   2.340     

1 Xã Hương Xuân Lập quy hoạch chung xây dựng xã  260 UBND xã Hương Xuân   

2 Xã Hương Phú Lập quy hoạch chung xây dựng xã  260 UBND xã Hương Phú   

3 Xã Hương Sơn Lập quy hoạch chung xây dựng xã  260 UBND xã Hương Sơn   
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TT Nội dung thực hiện Quy mô  

Kế 
hoạch 

vốn năm 
2022 

Chủ ñầu tư/ ñơn vị thực 
hiện 

Ghi chú 

4 Xã Hương Hữu Lập quy hoạch chung xây dựng xã  260 UBND xã Hương Hữu   

5 Xã Hương Lộc Lập quy hoạch chung xây dựng xã  260 UBND xã Hương Lộc   

6 Xã Thượng Nhật Lập quy hoạch chung xây dựng xã  260 UBND xã Thượng Nhật   

7 Xã Thượng Lộ Lập quy hoạch chung xây dựng xã  260 UBND xã Thượng Lộ   

8 Xã Thượng Long Lập quy hoạch chung xây dựng xã  260 UBND xã Thượng Long   

9 Xã Thượng Quảng Lập quy hoạch chung xây dựng xã  260 UBND xã Thượng Quảng   

III Huyện Phong ðiền   1.670     

1 Xã Phong Xuân Lập quy hoạch chung xây dựng xã  250 UBND xã Phong Xuân   

2 Xã Phong Mỹ Lập quy hoạch chung xây dựng xã  250 UBND xã Phong Mỹ   

3 Xã Phong Chương Lập quy hoạch chung xây dựng xã  300 UBND xã Phong Chương   

4 Xã Phong Sơn Lập quy hoạch chung xây dựng xã  320 UBND xã Phong Sơn   

5 Xã Phong Bình Lập quy hoạch chung xây dựng xã  250 UBND xã Phong Bình   

6 
Xã ðiền Hương và Xã 
ðiền Môn 

Lập quy hoạch chung xây dựng xã  300 UBND huyện Phong ðiền   

IV Huyện Phú Vang   2.700     

1 Xã Phú Hồ  Lập quy hoạch chung xây dựng xã  270 UBND xã Phú Hồ    

2 Xã Phú Diên  Lập quy hoạch chung xây dựng xã  270 UBND xã Phú Diên    

3 Xã Vinh Xuân  Lập quy hoạch chung xây dựng xã  270 UBND xã Vinh Xuân    

4 Xã Phú Xuân  Lập quy hoạch chung xây dựng xã  270 UBND xã Phú Xuân    

5 Xã Vinh An  Lập quy hoạch chung xây dựng xã  270 UBND xã Vinh An    
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TT Nội dung thực hiện Quy mô  

Kế 
hoạch 

vốn năm 
2022 

Chủ ñầu tư/ ñơn vị thực 
hiện 

Ghi chú 

6 Xã Phú An Lập quy hoạch chung xây dựng xã  270 UBND xã Phú An   

7 Xã Phú Lương  Lập quy hoạch chung xây dựng xã  270 UBND xã Phú Lương    

8 Xã Vinh Hà  Lập quy hoạch chung xây dựng xã  270 UBND xã Vinh Hà    

9 Xã Phú Hải  Lập quy hoạch chung xây dựng xã  270 UBND xã Phú Hải    

10 Xã Phú Gia  Lập quy hoạch chung xây dựng xã  270 UBND xã Phú Gia    

V Huyện A Lưới   3.740     

1 Xã Hương Phong Lập quy hoạch chung xây dựng xã  220 UBND xã  Hương Phong   

2 Xã A Ngo Lập quy hoạch chung xây dựng xã  220 UBND xã A Ngo   

3 Xã Sơn Thủy Lập quy hoạch chung xây dựng xã  220 UBND xã Sơn Thủy   

4 Xã Phú Vinh Lập quy hoạch chung xây dựng xã  220 UBND xã Phú Vinh   

5 Xã Hồng Bắc Lập quy hoạch chung xây dựng xã  220 UBND xã Hồng Bắc   

6 Xã Hồng Thượng Lập quy hoạch chung xây dựng xã  220 UBND xã Hồng Thượng   

7 Xã Hồng Trung Lập quy hoạch chung xây dựng xã  220 UBND xã Hồng Trung   

8 Xã Hồng Thủy Lập quy hoạch chung xây dựng xã  220 UBND xã Hồng Thủy   

9 Xã Hồng Vân Lập quy hoạch chung xây dựng xã  220 UBND xã Hồng Vân   

10 Xã Hồng Kim Lập quy hoạch chung xây dựng xã  220 UBND xã Hồng Kim   

11 Xã Hồng Thái Lập quy hoạch chung xây dựng xã  220 UBND xã Hồng Thái   

12 Xã Quảng Nhâm Lập quy hoạch chung xây dựng xã  220 UBND xã Quảng Nhâm   

13 Xã Hồng Hạ Lập quy hoạch chung xây dựng xã  220 UBND xã Hồng Hạ   

14 Xã Hương Nguyên Lập quy hoạch chung xây dựng xã  220 UBND xã Hương Nguyên   
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TT Nội dung thực hiện Quy mô  

Kế 
hoạch 

vốn năm 
2022 

Chủ ñầu tư/ ñơn vị thực 
hiện 

Ghi chú 

15 Xã Lâm ðớt Lập quy hoạch chung xây dựng xã  220 UBND xã Lâm ðớt   

16 Xã ðông Sơn Lập quy hoạch chung xây dựng xã  220 UBND xã ðông Sơn   

17 Xã A Roàng Lập quy hoạch chung xây dựng xã  220 UBND xã A Roàng   

VI Thị xã Hương Trà   560     

1 Xã Hương Bình Lập quy hoạch chung xây dựng xã  280 
UBND thị xã  Hương Trà 

  

2 Xã Bình Thành Lập quy hoạch chung xây dựng xã  280   

VII Thị xã Hương Thủy   600     

1 Xã Thủy Phù Lập quy hoạch chung xây dựng xã  300 UBND xã Thủy Phù   

2 Xã Dương Hòa Lập quy hoạch chung xây dựng xã  150 UBND xã Dương Hòa   

3 Xã Phú Sơn Lập quy hoạch chung xây dựng xã  150 UBND xã Phú Sơn   
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Phụ lục III 
DỰ TOÁN CHI TIẾT NỘI DUNG: TIẾP TỤC THỰC HIỆN CÓ HIỆU QUẢ CƠ CẤU LẠI NGÀNH NÔNG NGHIỆP,  

PHÁT TRIỂN KINH TẾ NÔNG THÔN 
(Kèm theo Nghị quyết số 96/NQ-HðND ngày 26/10/2022 của Hội ñồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế) 

 
ðVT: Triệu ñồng 

TT Nội dung thực hiện ðịa ñiểm 
Kế hoạch 
vốn 2022 

Chủ ñầu tư/ ñơn vị 
thực hiện 

Ghi chú 

  TỔNG CỘNG   4.630     

I 

Triển khai Chương trình Mỗi xã một sản phẩm 
(OCOP); phát triển tiểu thủ công nghiệp, ngành nghề 
và dịch vụ nông thôn, bảo tồn và phát huy các làng 
nghề truyền thống ở nông thôn 

Toàn tỉnh 1.340     

1 Tổ chức ñánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP cấp tỉnh Toàn tỉnh 190     

   + Cấp tỉnh   100 
Chi cục Phát triển 

nông thôn   

   + Cấp huyện   90 

UBND các huyện, thị 
xã và thành phố Huế 

  
  Nam ðông   10   
  Quảng ðiền   10   

  Thành phố Huế   10   
  Hương Trà   10   
  Phong ðiền   10   
  Phú Vang   10   
  A Lưới   10   
  Hương Thủy   10   
  Phú Lộc   10   
2 Hỗ trợ các chủ thể OCOP Toàn tỉnh 900 

UBND các huyện, thị 
xã và thành phố Huế 

  
  Nam ðông   100   
  Quảng ðiền   100   
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TT Nội dung thực hiện ðịa ñiểm 
Kế hoạch 
vốn 2022 

Chủ ñầu tư/ ñơn vị 
thực hiện 

Ghi chú 

  Thành phố Huế   100   
  Hương Trà   100   
  Phong ðiền   100   
  Phú Vang   100   
  A Lưới   100   
  Hương Thủy   100   
  Phú Lộc   100   

3 
Chi tập huấn cán bộ, chủ thể thực hiện chương trình OCOP 
và các tổ chức, cá nhân tham gia chu trình OCOP 

Toàn tỉnh 100 

Chi cục Phát triển 
nông thôn 

  

4 Xúc tiến thương mại Toàn tỉnh 100   

5 

Chi hỗ trợ tăng cường chuyển ñổi số trong truyền thông; 
xây dựng hồ sơ và quản lý dữ liệu sản phẩm OCOP, số hóa 
sản phẩm và xây dựng hệ thống truy xuất nguồn gốc theo 
chuỗi giá trị sản phẩm OCOP 

Toàn tỉnh 50   

II 

Nâng cao hiệu quả hoạt ñộng của các hình thức tổ chức 
sản xuất, trong ñó, ưu tiên hỗ trợ các hợp tác xã nông 
nghiệp ứng dụng công nghệ cao liên kết theo chuỗi giá 
trị 

  2.290     

1 
Tập huấn, bồi dưỡng chuyển ñổi số trong sản xuất kinh 
doanh và kinh tế tập thể 

Toàn tỉnh 100 
Liên minh Hợp tác xã 

tỉnh 
  

2 
Tập huấn, bồi dưỡng nâng cao hiệu quả hoạt ñộng của các 
HTX, trong ñó ưu tiên hỗ trợ các HTX mới thành lập 

Toàn tỉnh 90 
Chi cục Phát triển 

nông thôn   

3 Hỗ trợ mua máy cuộn rơm (tổng cộng 12 cái)   2.100     

   + HTX An Nông 1 (01 máy) Xã Lộc Bổn 175 
UBND huyện Phú 

Lộc Hỗ trợ theo 
Nghị quyết số 
20/2020/NQ-
HðND của 
HðND tỉnh 

   + HTX Tam Giang (01 máy) 
Xã Quảng 

Thái 
175 

UBND huyện Quảng 
ðiền 

   + HTX Quảng Thọ 2 (01 máy) 
Xã Quảng 

Thọ 
175 
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TT Nội dung thực hiện ðịa ñiểm 
Kế hoạch 
vốn 2022 

Chủ ñầu tư/ ñơn vị 
thực hiện 

Ghi chú 

   + HTX Quảng Thọ 1 (02 máy) 
Xã Quảng 

Thọ 
350 

   + HTX ðông Vinh (01 máy) 
Xã Quảng 

Vinh 
175 

   + HTX ðông Phú (01 máy) Xã Quảng An 175 

   + HTX Nông nghiệp Vân Thê (01 cái) 
Xã Thủy 
Thanh 

175 
UBND thị xã Hương 

Thủy 

   + HTX Nông nghiệp Phú Dương (01 cái) 
Xã Phú 
Dương 

175 

UBND thành phố 
Huế 

   + HTX Nông nghiệp Phú Thanh 1 (01 cái) 
Xã Phú 
Thanh 

175 

   + HTX Nông nghiệp Phú Mậu (01 cái) Xã Phú Mậu 175 

   + HTX Nông nghiệp Vân An (01 cái) 
Xã Hương 

Phong 
175 

III 
Nâng cao chất lượng ñào tạo nghề cho lao ñộng nông 
thôn, gắn với nhu cầu thị trường 

Áp dụng cho 
các xã trong 
ñịa bàn ñầu 

tư của 
Chương trình 

mục tiêu 
quốc gia xây 
dựng nông 
thôn mới 

1.000     

 - ðào tạo nghề phi nông nghiệp   1.000 
Sở Lao ñộng - 

Thương binh và Xã 
hội 
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Phụ lục IV 

DỰ TOÁN CHI TIẾT NỘI DUNG: NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG VÀ HIỆU QUẢ CÔNG TÁC KIỂM TRA, GIÁM SÁT,  

ðÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH; XÂY DỰNG HỆ THỐNG GIÁM SÁT, ðÁNH GIÁ; NHÂN RỘNG 
MÔ HÌNH GIÁM SÁT AN NINH HIỆN ðẠI VÀ GIÁM SÁT CỦA CỘNG ðỒNG; ðẨY MẠNH, ðA DẠNG HÌNH THỨC 
THÔNG TIN, TRUYỀN THÔNG; TRIỂN KHAI PHONG TRÀO “CẢ NƯỚC THI ðUA XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI” 

(Kèm theo Nghị quyết số 96/NQ-HðND ngày 26/10/2022 của Hội ñồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế) 

 
ðVT: Triệu ñồng 

STT Danh mục  

Kế hoạch năm 2022 

Ghi chú 
 Tổng số  

 Trong ñó  

 Kiểm tra, giám sát, 
ñánh giá Chương 

trình (bao gồm 
hoạt ñộng BCð  

các cấp)  

 Truyền thông 
về xây dựng 

nông thôn mới  

  TỔNG CỘNG  2.651   1.165   1.486    

I Cấp tỉnh  1.321   655   666  Giao UBND tỉnh phân khai chi tiết 

II Ban chỉ ñạo cấp huyện  1.330   510   820    

1 Huyện Phong ðiền  190   60   130    

1.1 Ban chỉ ñạo huyện  190   60   130  15 xã (NTM 13 xã) 

1.2 Ban chỉ ñạo xã  -     -     -      

2 Huyện Quảng ðiền  160   60   100    

2.1 Ban chỉ ñạo huyện  160   60   100  10 xã (NTM 10 xã) 

2.2 Ban chỉ ñạo xã  -     -     -      

3 Thị xã Hương Trà  90   50   40    

3.1 Ban chỉ ñạo thị xã  90   50   40  04 xã (NTM 04 xã) 

3.2 Ban chỉ ñạo xã  -     -     -      
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STT Danh mục  

Kế hoạch năm 2022 

Ghi chú 
 Tổng số  

 Trong ñó  

 Kiểm tra, giám sát, 
ñánh giá Chương 

trình (bao gồm 
hoạt ñộng BCð  

các cấp)  

 Truyền thông 
về xây dựng 

nông thôn mới  

4 Thị xã Hương Thủy  100   50   50    

4.1 Ban chỉ ñạo thị xã  100   50   50  05 xã (NTM 05 xã) 

4.2 Ban chỉ ñạo xã  -     -     -      

5 Huyện Phú Vang  170   60   110    

5.1 Ban chỉ ñạo huyện  170   60   110  13 xã (NTM 11 xã) 

5.2 Ban chỉ ñạo xã  -     -     -      

6 Huyện Phú Lộc  170   60   110    

6.1 Ban chỉ ñạo huyện  170   60   110  14 xã (NTM 11 xã) 

6.2 Ban chỉ ñạo xã  -     -     -      

7 Huyện Nam ðông  130   60   70    

7.1 Ban chỉ ñạo huyện  130   60   70  09 xã (NTM 07 xã) 

7.2 Ban chỉ ñạo xã  -     -     -      

8 Huyện A Lưới  110   60   50    

8.1 Ban chỉ ñạo huyện  110   60   50  17 xã (NTM 05 xã) 

8.2 Ban chỉ ñạo xã  -     -     -      

9 Thành phố Huế  120   50   70    

9.1 Ban chỉ ñạo thành phố  120   50   70  07 xã (NTM 07 xã) 

9.2 Ban chỉ ñạo xã  -     -     -      
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STT Danh mục  

Kế hoạch năm 2022 

Ghi chú 
 Tổng số  

 Trong ñó  

 Kiểm tra, giám sát, 
ñánh giá Chương 

trình (bao gồm 
hoạt ñộng BCð  

các cấp)  

 Truyền thông 
về xây dựng 

nông thôn mới  

10 
Hỗ trợ công tác truyền thông cho các xã 
ñạt chuẩn (10 triệu ñồng / xã) 

 90   -     90  

Bố trí cho các xã ñạt chuẩn nông thôn 
mới và nông thôn mới nâng cao trong 
năm 2021 và 2022; Trong ñó:  
- Năm 2021: Xã Nông thôn mới: Vinh 
Hà, Vinh Xuân (Phú Vang); xã NTM 
nâng cao: Hương Lộc, Hương Xuân 
(Nam ðông) 
- Năm 2022: Căn cứ tình hình thực tế, 
UBND tỉnh phân bổ cho các ñịa 
phương theo mức ñã quy ñịnh. 

10.1 Xã ñạt chuẩn nông thôn mới  70                        70  07 xã 

10.2 Xã ñạt chuẩn NTM nâng cao  20                        20  02 xã 

10.3 Xã ñạt chuẩn NTM kiểu mẫu  -                           -      

 
Ghi chú: Bao gồm chi kiểm tra, giám sát và ñánh giá kết quả thực hiện các nội dung thuộc nội dung thành phần của Chương trình và 
kiểm tra, giám sát, ñánh giá chung Chương trình./. 
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Phụ lục V 

DỰ TOÁN CHI TIẾT NỘI DUNG: ðÀO TẠO NÂNG CAO NĂNG LỰC ðỘI NGŨ CÁN BỘ LÀM CÔNG TÁC XÂY DỰNG 
NÔNG THÔN MỚI CÁC CẤP, NÂNG CAO NHẬN THỨC VÀ CHUYỂN ðỔI TƯ DUY  

CỦA NGƯỜI DÂN VÀ CỘNG ðỒNG 

(Kèm theo Nghị quyết số 96/NQ-HðND ngày 26/10/2022 của Hội ñồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế) 
 

ðVT: Triệu ñồng 

TT Nội dung 
Kế hoạch 
năm 2022 

Ghi chú (ñơn vị thực hiện) 

  TỔNG CỘNG (A + B) 860   

A 
ðào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ xây dựng nông 
thôn mới 

780   

I Cấp huyện 430 
UBND các huyện, thị xã, thành phố 

Huế 
1 Huyện Phong ðiền 75 UBND huyện Phong ðiền 
2 Huyện Quảng ðiền 50 UBND huyện Quảng ðiền 
3 Thị xã Hương Trà 20 UBND thị xã Hương Trà 
4 Thị xã Hương Thủy 25 UBND thị xã Hương Thủy 
5 Huyện Phú Vang 65 UBND huyện Phú Vang 
6 Huyện Phú Lộc 70 UBND huyện Phú Lộc 
7 Huyện Nam ðông 40 UBND huyện Nam ðông 
8 Huyện A Lưới 50 UBND huyện A Lưới 
9 Thành phố Huế 35 UBND thành phố Huế 
II Cấp tỉnh  350   
1 Văn phòng ðiều phối nông thôn mới tỉnh 150 VPðP NTM tỉnh 
2 Tập huấn bồi dưỡng chuyên sâu cán bộ huyện, xã 200 Sở Nội vụ 

B 
Chi tổ chức ñi học tập kinh nghiệm cho Ban Chỉ ñạo, Tổ công 
tác và cơ quan giúp việc Ban Chỉ ñạo các cấp 

80 VPðP NTM tỉnh 
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HỘI ðỒNG NHÂN DÂN  
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

Số: 97/NQ-HðND 

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

 Thừa Thiên Huế, ngày 26 tháng 10 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  
KHOÁ VIII, KỲ HỌP CHUYÊN ðỀ LẦN THỨ 7 

 

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 10677/TTr-UBND ngày 07 tháng 10  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 10 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 11  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 7 thông qua ngày 26 tháng 10 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 97/NQ-HðND ngày 26 tháng 10 năm 2022 của Hội ñồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế) 
 

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

(ha) 
Căn cứ pháp lý 

I THÀNH PHỐ HUẾ   2,29   

1 
Trung tâm Kiểm soát 
bệnh tật tỉnh Thừa Thiên 
Huế 

Phường An Hòa 2,29 

- Nghị quyết số 33/NQ-HðND ngày 15/5/2021 của HðND tỉnh về chủ trương 
ñầu tư dự án Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Thừa Thiên Huế; 
- Nghị quyết số 93/NQ-HðND ngày 07/9/2022 của HðND tỉnh về ñiều chỉnh 
chủ trương ñầu tư dự án ðầu tư xây dựng Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) 
tỉnh Thừa Thiên Huế; 
- Quyết ñịnh số 1966/Qð-UBND ngày 17/8/2022 của UBND tỉnh về việc phê 
duyệt ñiều chỉnh (cục bộ) 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 (ñối với các khu 
ñất có ký hiệu YT02, YT05 và CC13); 
- Công văn số 5566/UBND-XDCB ngày 02/6/2022 của UBND tỉnh về việc ñẩy 
nhanh tiến ñộ chuẩn bị ñầu tư các lĩnh vực y tế thuộc Chương trình phục hồi và 
phát triển kinh tế - xã hội; 
- Công văn số 681/TTg-KTTH ngày 01/8/2022 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). 

II HUYỆN PHÚ VANG   8,24   

1 
Hạ tầng kỹ thuật Khu 
dân cư thôn 3, xã Vinh 
Thanh (giai ñoạn 2) 

Xã Vinh Thanh 1,40 

- Quyết ñịnh số 4050/Qð-UBND ngày 21/12/2021 của UBND huyện Phú Vang 
về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật ñầu tư xây dựng công trình: Hạ tầng 
kỹ thuật Khu dân cư thôn 3, xã Vinh Thanh (giai ñoạn 2); 
- Quyết ñịnh số 4194/Qð-UBND ngày 29/12/2021 của UBND huyện giao kế 
hoạch ñầu tư công vốn ngân sách nhà nước năm 2022 huyện Phú Vang; 
- Công văn số 2477/SXD-QHKT ngày 06/7/2022 của Sở Xây dựng về việc tham 
gia ý kiến thỏa thuận tổng mặt bằng dự án Hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư thôn 3, 
xã Vinh Thanh. 



C
Ô

N
G

 B
Á

O
/S

ố
 4

8
+

4
9
/N

g
ày

 1
0
-1

1
-2

0
2
2

4
5

 

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

(ha) 
Căn cứ pháp lý 

2 
Hạ tầng kỹ thuật Khu 
dân cư thôn Kế Võ, xã 
Vinh Xuân (giai ñoạn1) 

Xã Vinh Xuân 1,20 

- Quyết ñịnh số 4053/Qð-UBND ngày 21/12/2021 của UBND huyện về việc 
phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật ñầu tư xây dựng công trình: Hạ tầng kỹ thuật 
Khu dân cư thôn Kế Võ, xã Vinh Xuân (giai ñoạn 1);  
- Quyết ñịnh số 4194/Qð-UBND ngày 29/12/2021 của UBND huyện giao kế 
hoạch ñầu tư công vốn ngân sách nhà nước năm 2022 huyện Phú Vang. 

3 

Hạ tầng kỹ thuật Khu 
dân cư thôn Vinh Vệ-
Phước Linh, xã Phú Mỹ 
(giai ñoạn 1) 

Xã Phú Mỹ 1,10 

- Quyết ñịnh số 4049/Qð-UBND ngày 21/12/2021 của UBND huyện về việc 
phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật ñầu tư xây dựng công trình: Hạ tầng kỹ thuật 
Khu dân cư thôn Vinh Vệ-Phước Linh, xã Phú Mỹ (giai ñoạn 1);  
- Quyết ñịnh số 4194/Qð-UBND ngày 29/12/2021 của UBND huyện giao kế 
hoạch ñầu tư công vốn ngân sách nhà nước năm 2022 huyện Phú Vang; 
- Công văn số 2590/SXD-QHKT ngày 14/7/2022 của Sở Xây dựng về việc tham 
gia ý kiến thỏa thuận tổng mặt bằng dự án Hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư thôn 
Vinh Vệ-Phước Linh, xã Phú Mỹ (giai ñoạn 1). 

4 
Hạ tầng kỹ thuật Khu 
dân cư thôn Vinh Vệ, xã 
Phú Mỹ (OTT31) 

Xã Phú Mỹ 1,10 

- Nghị quyết số 98/NQ-HðND ngày 11/11/2021 của HðND huyện về việc phê 
duyệt chủ trương ñầu tư xây dựng công trình: Hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư thôn 
Vinh Vệ, xã Phú Mỹ (OTT31);  
- Quyết ñịnh số 4194/Qð-UBND ngày 29/12/2021 của UBND huyện giao kế 
hoạch ñầu tư công vốn ngân sách nhà nước năm 2022 huyện Phú Vang;  
- Công văn số 2478/SXD-QHKT ngày 06/7/2022 của Sở Xây dựng về việc tham 
gia ý kiến thỏa thuận tổng mặt bằng dự án Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư thôn 
Vinh Vệ, xã Phú Mỹ (OTT31). 

5 
Nâng cấp, mở rộng Cầu 
và ñường Nguyễn ðức 
Xuyên 

Thị trấn Phú ða; 
Xã Phú Lương 

1,20 

- Quyết ñịnh số 1779/Qð-UBND ngày 15/7/2022 của UBND huyện về việc phê 
duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật và kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Nâng 
cấp, mở rộng Cầu và ñường Nguyễn ðức Xuyên;  
- Thông báo số 893/TB-TCKH ngày 25/7/2022 của Phòng Tài chính Kế hoạch 
huyện Phú Vang về việc kế hoạch vốn ñầu tư xây dựng cơ bản bổ sung năm 
2022. 
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STT Tên công trình, dự án ðịa ñiểm 
Diện tích 
khoảng 

(ha) 
Căn cứ pháp lý 

6 
Hệ thống Trạm bơm tưới 
và tiêu huyện Phú Vang 

Xã Phú Gia; 
Xã Vinh Hà 

2,24 

- Quyết ñịnh số 198/Qð-UBND ngày 25/01/2021 của UBND tỉnh về việc phê 
duyệt chủ trương ñầu tư dự án Hệ thống Trạm bơm tưới, tiêu huyện Phú Vang; 
Quyết ñịnh số 1446/Qð-UBND ngày 18/6/2022 của UBND tỉnh về việc phê 
duyệt ñiều chỉnh chủ trương ñầu tư dự án Hệ thống Trạm bơm tưới, tiêu huyện 
Phú Vang;  
- Thông báo số 4134/Qð-UBND ngày 29/12/2021 của Sở Kế hoạch và ðầu tư 
về việc giao kế hoạch ñầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2021. 

III HUYỆN PHÚ LỘC   3,09   

1 
Hạ tầng kỹ thuật khu 
dân cư thôn Xuân Lai, 
xã Lộc An (giai ñoạn 1) 

Xã Lộc An 1,33 

- Quyết ñịnh số 1744/Qð-UBND ngày 10 tháng 6 năm 2022 của UBND huyện 
Phú Lộc về việc phê duyệt chủ trương ñầu tư công trình Hạ tầng kỹ thuật khu 
dân cư thôn Xuân Lai, xã Lộc An (giai ñoạn 1); 
- Quyết ñịnh số 1605/Qð-UBND ngày 30 tháng 5 năm 2022 của UBND huyện 
Phú Lộc về việc bổ sung kế hoạch vốn ñầu tư năm 2022 ñể thực hiện các công 
trình; 
- Công văn số 3339/SXD-QHKT ngày 14/9/2022 của Sở Xây dựng về việc tham 
gia ý kiến phương án Tổng mặt bằng quy hoạch công trình Hạ tầng kỹ thuật khu 
dân cư thôn Xuân Lai, xã Lộc An (giai ñoạn 1)  

2 

Mở rộng trường trường 
THCS Lộc Bổn (Hạng 
mục san nền và xây 
dựng tường rào trường) 

Xã Lộc Bổn 0,96 

- Quyết ñịnh số 2382/Qð-UBND ngày 09/8/2022 của UBND huyện Phú Lộc về 
việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật ñầu tư xây dựng và kế hoạch lựa chọn 
nhà thầu công trình San nền và xây dựng tường rào Trường Trung học cơ sở Lộc 
Bổn. 
- Quyết ñịnh số 1605/Qð-UBND ngày 30/5/2022 của UBND huyện Phú Lộc về 
việc bổ sung kế hoạch vốn ñầu tư năm 2022 ñể thực hiện các công trình. 

3 
ðường bê tông thôn An 
Bàng - Thủy Yên Hạ 
(giai ñoạn 2) 

Xã Lộc Thủy 0,80 

- Quyết ñịnh số 3943/Qð-UBND ngày 07/12/2020 của UBND huyện Phú Lộc 
về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật ñầu tư xây dựng công trình ðường bê 
tông thôn An Bàng - Thủy Yên Hạ (giai ñoạn 2). 
- Quyết ñịnh số 3906/Qð-UBND ngày 20/12/2021 của UBND huyện Phú Lộc 
về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước huyện năm 2022. 
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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 97/NQ-HðND ngày 26 tháng 10 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 THÀNH PHỐ HUẾ   2,29 1,65   

1 
Trung tâm Kiểm soát bệnh 
tật tỉnh Thừa Thiên Huế 

  2,29 1,65 

- Nghị quyết số 33/NQ-HðND ngày 15/5/2021 của HðND tỉnh về 
chủ trương ñầu tư dự án Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Thừa 
Thiên Huế; 

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

- Quyết ñịnh số 1966/Qð-UBND ngày 17/8/2022 của UBND tỉnh về 
việc phê duyệt ñiều chỉnh (cục bộ) 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 (ñối với các khu ñất có ký hiệu YT02, YT05 và 
CC13); 

- Công văn số 5566/UBND-XDCB ngày 02/6/2022 về việc ñẩy 
nhanh tiến ñộ chuẩn bị ñầu tư các lĩnh vực y tế thuộc Chương trình 
phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; 

- Công văn số 681/TTg-KTTH ngày 01/8/2022 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). 
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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 

II HUYỆN PHÚ VANG   7,04 5,24   

1 
Hạ tầng kỹ thuật Khu dân 
cư thôn 3, xã Vinh Thanh 
(giai ñoạn 2) 

Xã Vinh 
Thanh 

1,40 0,60 

- Quyết ñịnh số 4050/Qð-UBND ngày 21/12/2021 của UBND huyện 
Phú Vang về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật ñầu tư xây dựng 
công trình: Hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư thôn 3, xã Vinh Thanh (giai 
ñoạn 2); 
- Quyết ñịnh số 4194/Qð-UBND ngày 29/12/2021 của UBND huyện 
giao kế hoạch ñầu tư công vốn ngân sách nhà nước năm 2022 huyện 
Phú Vang; 
- Công văn số 2477/SXD-QHKT ngày 06/7/2022 của Sở Xây dựng 
về việc tham gia ý kiến thỏa thuận tổng mặt bằng dự án Hạ tầng kỹ 
thuật Khu dân cư thôn 3, xã Vinh Thanh. 

2 
Hạ tầng kỹ thuật Khu dân 
cư thôn Kế Võ, xã Vinh 
Xuân (giai ñoạn1) 

Xã Vinh 
Xuân 

1,20 0,90 

- Quyết ñịnh số 4053/Qð-UBND ngày 21/12/2021 của UBND huyện 
về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật ñầu tư xây dựng công 
trình: Hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư thôn Kế Võ, xã Vinh Xuân (giai 
ñoạn 1);  
- Quyết ñịnh số 4194/Qð-UBND ngày 29/12/2021 của UBND huyện 
giao kế hoạch ñầu tư công vốn ngân sách nhà nước năm 2022 huyện 
Phú Vang. 

3 

Hạ tầng kỹ thuật Khu dân 
cư thôn Vinh Vệ-Phước 
Linh, xã Phú Mỹ (giai 
ñoạn 1) 

Xã Phú Mỹ 1,10 0,85 

- Quyết ñịnh số 4049/Qð-UBND ngày 21/12/2021 của UBND huyện về 
việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật ñầu tư xây dựng công trình: Hạ tầng 
kỹ thuật Khu dân cư thôn Vinh Vệ-Phước Linh, xã Phú Mỹ (giai ñoạn 1);  
- Quyết ñịnh số 4194/Qð-UBND ngày 29/12/2021 của UBND huyện 
giao kế hoạch ñầu tư công vốn ngân sách nhà nước năm 2022 huyện 
Phú Vang; 
- Công văn số 2590/SXD-QHKT ngày 14/7/2022 của Sở Xây dựng về 
việc tham gia ý kiến thỏa thuận tổng mặt bằng dự án Hạ tầng kỹ thuật 
Khu dân cư thôn Vinh Vệ-Phước Linh, xã Phú Mỹ (giai ñoạn 1). 
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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 

4 
Hạ tầng kỹ thuật Khu dân 
cư thôn Vinh Vệ, xã Phú 
Mỹ (OTT31) 

Xã Phú Mỹ 1,10 0,65 

- Nghị quyết số 98/NQ-HðND ngày 11/11/2021 của HðND huyện về 
việc phê duyệt chủ trương ñầu tư xây dựng công trình: Hạ tầng kỹ thuật 
Khu dân cư thôn Vinh Vệ, xã Phú Mỹ (OTT31);  
- Quyết ñịnh số 4194/Qð-UBND ngày 29/12/2021 của UBND huyện 
giao kế hoạch ñầu tư công vốn ngân sách nhà nước năm 2022 huyện 
Phú Vang;  
- Công văn số 2478/SXD-QHKT ngày 06/7/2022 của Sở Xây dựng về 
việc tham gia ý kiến thỏa thuận tổng mặt bằng dự án Hạ tầng kỹ thuật 
khu dân cư thôn Vinh Vệ, xã Phú Mỹ (OTT31). 

5 
Hệ thống Trạm bơm tưới 
và tiêu huyện Phú Vang 

Xã Phú Gia; 
Xã Vinh Hà 

2,24 2,24 

- Quyết ñịnh số 198/Qð-UBND ngày 25/01/2021 của UBND tỉnh về 
việc phê duyệt chủ trương ñầu tư dự án Hệ thống Trạm bơm tưới, tiêu 
huyện Phú Vang; Quyết ñịnh số 1446/Qð-UBND ngày 18/6/2022 của 
UBND tỉnh về việc phê duyệt ñiều chỉnh chủ trương ñầu tư dự án Hệ 
thống Trạm bơm tưới, tiêu huyện Phú Vang; 
- Thông báo số 4134/Qð-UBND ngày 29/12/2021 của Sở Kế hoạch và 
ðầu tư về việc giao kế hoạch ñầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2021. 

III HUYỆN PHÚ LỘC   3,44 2,47   

1 
Hạ tầng kỹ thuật khu dân 
cư thôn Xuân Lai, xã Lộc 
An (giai ñoạn 1) 

Xã Lộc An 1,33 1,00 

- Quyết ñịnh số 1744/Qð-UBND ngày 10 tháng 6 năm 2022 của UBND 
huyện Phú Lộc về việc phê duyệt chủ trương ñầu tư công trình Hạ tầng kỹ 
thuật khu dân cư thôn Xuân Lai, xã Lộc An (giai ñoạn 1); 
- Quyết ñịnh số 1605/Qð-UBND ngày 30 tháng 5 năm 2022 của UBND 
huyện Phú Lộc về việc bổ sung kế hoạch vốn ñầu tư năm 2022 ñể thực hiện 
các công trình; 
- Công văn số 3339/SXD-QHKT ngày 14/9/2022 của Sở Xây dựng về việc 
tham gia ý kiến phương án Tổng mặt bằng quy hoạch công trình Hạ tầng 
kỹ thuật khu dân cư thôn Xuân Lai, xã Lộc An (giai ñoạn 1)  
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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 

2 
Trụ sở Công an thị trấn 
Phú Lộc 

Thị trấn Phú 
Lộc 

0,24 0,22 

- Quyết ñịnh số 2307/Qð-UBND ngày 28/7/2022 của UBND huyện 
Phú Lộc về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật ñầu tư xây dựng 
và kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Trụ sở Công an thị trấn 
Phú Lộc; 
- Quyết ñịnh số 1605/Qð-UBND ngày 30/5/2022 của UBND huyện 
Phú Lộc về việc bổ sung kế hoạch vốn ñầu tư năm 2022 ñể thực hiện 
các công trình. 
- Công văn số 6688/UBND-QHXT ngày 29/7/2021 của UBND tỉnh 
về việc thống nhất vị trí các khu ñất ñể xây dựng trụ sở Công an xã, 
thị trấn 

3 
Trụ sở Công an xã Lộc 
Bổn 

Xã Lộc Bổn 0,11 0,11 

- Quyết ñịnh số 2316/Qð-UBND ngày 29/7/2022 của UBND huyện 
Phú Lộc về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật ñầu tư xây dựng 
và kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Trụ sở Công an xã Lộc 
Bổn; 
- Quyết ñịnh số 1605/Qð-UBND ngày 30/5/2022 của UBND huyện 
Phú Lộc về việc bổ sung kế hoạch vốn ñầu tư năm 2022 ñể thực hiện 
các công trình. 
-  Công văn số 6688/UBND-QHXT ngày 29/7/2021 của UBND tỉnh 
về việc thống nhất vị trí các khu ñất ñể xây dựng trụ sở Công an xã, 
thị trấn 

4 

Mở rộng trường THCS 
Lộc Bổn (Hạng mục san 
nền và xây dựng tường 
rào trường) 

Xã Lộc Bổn 0,96 0,94 

- Quyết ñịnh số 2382/Qð-UBND ngày 09/8/2022 của UBND huyện 
Phú Lộc về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật ñầu tư xây dựng 
và kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình San nền và xây dựng tường 
rào Trường Trung học cơ sở Lộc Bổn. 
- Quyết ñịnh số 1605/Qð-UBND ngày 30/5/2022 của UBND huyện 
Phú Lộc về việc bổ sung kế hoạch vốn ñầu tư năm 2022 ñể thực hiện 
các công trình. 
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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 

5 
ðường bê tông thôn An 
Bàng - Thủy Yên Hạ (giai 
ñoạn 2) 

Xã Lộc 
Thủy 

0,80 0,20 

- Quyết ñịnh số 3943/Qð-UBND ngày 07/12/2020 của UBND huyện 
Phú Lộc về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật ñầu tư xây dựng 
công trình ðường bê tông thôn An Bàng - Thủy Yên Hạ (giai ñoạn 2). 
- Quyết ñịnh số 3906/Qð-UBND ngày 20/12/2021 của UBND huyện 
Phú Lộc về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước huyện 
năm 2022. 
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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: 99/NQ-HðND                   Thừa Thiên Huế, ngày 26 tháng 10 năm 2022 
   

NGHỊ QUYẾT 
Về việc ñiều chỉnh kế hoạch ñầu tư công trung hạn giai ñoạn 2021 - 2025  

và kế hoạch ñầu tư công năm 2022 nguồn ngân sách ñịa phương  
tỉnh Thừa Thiên Huế  

 

HỘI ðỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 
KHÓA VIII, KỲ HỌP CHUYÊN ðỀ LẦN THỨ 7 

 

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 n gày 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 quyết số 111/NQ-HðND ngày 14 tháng 10 năm 2021 của Hội ñồng 
nhân dân tỉnh về việc giao kế hoạch ñầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai 
ñoạn 2021 - 2025 tỉnh Thừa Thiên Huế; 

Xét Tờ trình số 11198/TTr-UBND ngày 22 tháng 10 năm 2022 của Ủy ban nhân 
dân tỉnh về ñiều chỉnh kế hoạch ñầu tư công trung hạn giai ñoạn 2021 - 2025 và kế 
hoạch ñầu tư công năm 2022 nguồn ngân sách ñịa phương tỉnh Thừa Thiên Huế; 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. Thống nhất ñiều chỉnh kế hoạch ñầu tư công trung hạn giai ñoạn 
2021 - 2025 nguồn vốn ngân sách ñịa phương.   

(Chi tiết tại phụ lục ñính kèm) 

ðiều 2. Thống nhất ñiều chỉnh kế hoạch ñầu tư công năm 2022 nguồn vốn 
ngân sách ñịa phương.   

(Chi tiết tại phụ lục ñính kèm) 

ðiều 3. 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 7 thông qua ngày 26 tháng 10 năm 2022./. 

 
 CHỦ TỊCH 

 

Lê Trường Lưu 
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Phụ lục 1 
ðIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH ðẦU TƯ CÔNG NĂM 2022 

Nguồn vốn: Nguồn ngân sách ñịa phương 
(Kèm theo Nghị quyết số 99/NQ-HðND ngày 26 tháng 10 năm 2022 của Hội ñồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế) 

ðv: triệu ñồng 

Số 
TT 

Danh mục 

ðịa 
ñiểm 
xây 

dựng 

Th. gian 
KC-HT 

Quyết ñịnh ñầu tư 

Kế hoạch 
năm 2022 

ðiều chỉnh 
Kế hoạch 
năm 2022 

Tăng (+) Giảm (-) 

Lý do 
ñiều 

chỉnh 
KH 2022 

Ghi chú 
Số Qð phê 
duyệt DA; 

ngày/ tháng/ 
năm 

Tổng mức ñầu tư 

Tổng số 
Tr.ñó: 
NSTW 

             
  TỔNG CỘNG          293.534,000 293.534,000 122.950,000 -122.950,000   
             
I VỐN TẬP TRUNG TRONG NƯỚC   

      41.778,000 41.778,000 13.489,000 -13.489,000     
1 Kè chống sạt lở bờ sông Tả Trạch 

ñoạn từ cầu Khe Tre ñến trung 
tâm Y tế huyện Nam ðông 

N.ðông  2019-2022 2467 ngày 
29/10/2018 

14.580    4.900,000 4.501,000   -399,000 Dự án 
hoàn 
thành, dư 
vốn 

  

2 Nâng cấp các công trình thủy lợi 
huyện A Lưới 

A.Lưới 2020-2022 2351 ngày 
20/10/2018 

 19.156    12.000,000 9.500,000   -2.500,000 Dự án 
hoàn 
thành, dư 
vốn 

  

3 Nâng cấp sửa chữa các công trình 
trạm bơm chống hạn Tây Nam 
Hương Trà, thị xã Hương Trà 

H.Trà  2019-2022 2488 ngày 
30/10/2018 

 14.673    3.400,000 1.400,000   -2.000,000 Dự án 
giải ngân 
không ñạt 
yêu cầu 

  

4 Dự án Phát triển dịch vụ ñô thị 
thông minh tỉnh Thừa Thiên Huế 
giai ñoạn 2018-2020 

Huế 2019-2020      2.821  - 3.060,000 800,000 0,000 -2.260,000     

 - Xây dựng hệ sinh thái Du lịch 
thông minh 

  2020-2021 2802 ngày 
31/10/2019 

    2.821    260,000 0,000   -260,000 Dự án 
hoàn 
thành, dư 
vốn 

  

- Xây dựng Trung tâm ñiều hành y 
tế thông minh tại tỉnh Thừa Thiên 
Huế (tên cũ: Xây dựng hệ sinh 
thái Y tế thông minh) 

 2022-2024 718 ngày 
23/3/2022 

    3.000    2.800,000 800,000   -2.000,000 Dự án 
không có 
số liệu 
giải ngân 
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Số 
TT 

Danh mục 

ðịa 
ñiểm 
xây 

dựng 

Th. gian 
KC-HT 

Quyết ñịnh ñầu tư 

Kế hoạch 
năm 2022 

ðiều chỉnh 
Kế hoạch 
năm 2022 

Tăng (+) Giảm (-) 

Lý do 
ñiều 

chỉnh 
KH 2022 

Ghi chú 
Số Qð phê 
duyệt DA; 

ngày/ tháng/ 
năm 

Tổng mức ñầu tư 

Tổng số 
Tr.ñó: 
NSTW 

5 Bãi chôn lấp rác dự phòng Phú 
Sơn 

H.Thủy  2021-2023 672 ngày 
17/3/2022 

  28.733    5.000,000 0,000   -5.000,000 Dự án 
ñang tổ 
chức lựa 
chọn nhà 
thầu 

  

6 Hạ tầng khu Tð5 thuộc khu B - 
An Vân Dương (bao gồm tuyến 
ñường 36m nối từ ñường 100m 
Khu B vào Khu Tð5) 

H.Thủy 2018-2022 1501 ngày 
03/7/2017 
1132 ngày 
8/5/2020 

 27.637    1.000,000 0,000   -1.000,000 Vướng 
GPMB 
không thể 
giải ngân 

  

7 Tu bổ, tôn tạo di tích lịch sử cách 
mạng ðịa ñạo Khu ủy Trị Thiên 
Huế 

H.Trà 2020-2022 2522 ngày 
30/10/2018 
1221 ngày 
21/5/2020 

   6.336    500,000 170,000   -330,000 Dự án 
hoàn 
thành, dư 
vốn 

  

8 Nhà khách Tỉnh ủy Huế 2021-2023 1414 ngày 
16/6/2020 

  43.000    5.000,000 7.700,000 2.700,000   Thanh toán 
khối lượng 
hoàn thành 

  

9 Trụ sở Huyện ủy Phú Lộc P.Lộc 2021-2023 2722 ngày 
30/10/2019 

  21.890    6.918,000 8.100,000 1.182,000   Thanh toán 
khối lượng 
hoàn thành 

  

* Hoàn ứng trước ngân sách NSðP tỉnh    - - 0,000 9.607,000 9.607,000 0,000     
10 Trường THPT Hương Vinh (giai 

ñoạn 2) 
Huế        0,000 2.200,000 2.200,000   Hoàn ứng 

ngân sách 
Hoàn 
ứng 
NSðP 
(nguồn 
ứng Quỹ 
ðầu tư 
phát triển 
và Quỹ 
Bảo lãnh 
tín dụng 
cho 
doanh 
nghiệp 
nhỏ và 
vừa) 

11 Trường THPT Thuận An (giai 
ñoạn 3)   

Huế        0,000 700,000 700,000   Hoàn ứng 
ngân sách 

12 Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư phía 
Bắc Hương Sơ (khu vực 9) 

Huế        0,000 400,000 400,000   Hoàn ứng 
ngân sách 

13 Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư phía 
Bắc Hương Sơ (khu vực 10) 

Huế        0,000 400,000 400,000   Hoàn ứng 
ngân sách 

14 Trường THPT Nguyễn Trường Tộ 
(giai ñoan 1) 

Huế        0,000 1.900,000 1.900,000   Hoàn ứng 
ngân sách 

15 Trường THPT A Lưới giai ñoạn 2 A.Lưới        0,000 1.200,000 1.200,000   Hoàn ứng 
ngân sách 

16 Dự án HTKT khu TðC Thủy 
Dương giai ñoạn 3. 

H.thủy        0,000 200,000 200,000   Hoàn ứng 
ngân sách 

17 Hạ tầng kỹ thuật khu tái ñịnh cư 
TðC2 - ñô thị mới An Vân 
Dương 

Huế 
       0,000 307,000 307,000   Hoàn ứng 

ngân sách 

18 Hạ tầng KT khu nhà biệt thự trục 
ñường QL IA-Lăng Tự ðức 

Huế        0,000 1.000,000 1.000,000   Hoàn ứng 
ngân sách 
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Số 
TT 

Danh mục 

ðịa 
ñiểm 
xây 

dựng 

Th. gian 
KC-HT 

Quyết ñịnh ñầu tư 

Kế hoạch 
năm 2022 

ðiều chỉnh 
Kế hoạch 
năm 2022 

Tăng (+) Giảm (-) 

Lý do 
ñiều 

chỉnh 
KH 2022 

Ghi chú 
Số Qð phê 
duyệt DA; 

ngày/ tháng/ 
năm 

Tổng mức ñầu tư 

Tổng số 
Tr.ñó: 
NSTW 

19 ðiều chỉnh quy hoạch tuyến 
ñường ven biển tỉnh Thừa Thiên 
Huế 

tỉnh        0,000 800,000 800,000   Hoàn ứng 
ngân sách 

Hoàn 
ứng 
NSðP 

20 Lập ñề cương nhiệm vụ quy 
hoạch Bảo tồn và phát huy giá trị 
quần thể di tích Cố ñô Huế ñến 
năm 2030 và tầm nhìn ñến năm 
2045 

Huế        0,000 500,000 500,000   Hoàn ứng 
ngân sách 

Hoàn 
ứng 
NSðP 

II XỔ SỐ KIẾN THIẾT         24.500,000 24.500,000 2.837,000 -2.837,000     
1 Trường THPT Bình ðiền (giai 

ñoạn 2) 
H.Trà  2019-2022 2494 ngày 

30/10/2018 
 26.667    8.000,000 5.800,000   -2.200,000 Dự án 

hoàn 
thành, dư 
vốn 

  

2 Trường THCS Hương Lâm A.Lưới 2021-2023 2717 ngày 
30/10/2019 

   6.261    3.000,000 2.863,000   -137,000 Dự án 
hoàn 
thành, dư 
vốn 

  

3 Trường THCS Nguyễn Hoàng  Huế 2021-2023 2715 ngày 
30/10/2019 

   9.453    4.500,000 4.000,000   -500,000 Thủ tục 
bổ sung 
dự án 
chậm 

  

4 Trường THCS Chu Văn An Huế 2022-2024 2462 ngày 
01/10/2021 

  11.700    4.000,000 5.000,000 1.000,000   Thanh 
toán khối 
lượng 
hoàn 
thành 

  

5 Trường THPT Nguyễn Trường Tộ 
(giai ñoan 2) 

Huế 2022-2024 788 ngày 
29/3/2022 

 18.371    5.000,000 6.837,000 1.837,000   Thanh 
toán khối 
lượng 
hoàn 
thành 

  

III NGUỒN THU SỬ DỤNG ðẤT         227.256,000 227.256,000 106.624,000 -
106.624,000 

    

1 Nạo vét và xây dựng Kè hói ðốc 
Sơ-An Hòa 

Huế  2019-2022 2462 ngày 
29/10/2016 

 48.635    8.000,000 3.000,000   -5.000,000 Vướng 
GPMB 
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Số 
TT 

Danh mục 

ðịa 
ñiểm 
xây 

dựng 

Th. gian 
KC-HT 

Quyết ñịnh ñầu tư 

Kế hoạch 
năm 2022 

ðiều chỉnh 
Kế hoạch 
năm 2022 

Tăng (+) Giảm (-) 

Lý do 
ñiều 

chỉnh 
KH 2022 

Ghi chú 
Số Qð phê 
duyệt DA; 

ngày/ tháng/ 
năm 

Tổng mức ñầu tư 

Tổng số 
Tr.ñó: 
NSTW 

2 Kè chống sạt lở các ñoạn xung 
yếu thuộc hệ thống sông Hương 
ñoạn từ cầu Kim Long ñến Bến 
Me 

Huế  2021-2025 1680 ngày 
12/7/2021 

39.280  25.000  0,000 14.000,000 14.000,000   Thanh 
toán khối 
lượng 
hoàn 
thành 

  

3 ðê bờ hữu sông ðại Giang ñoạn 
qua xã Thủy Tân, thị xã Hương 
Thủy  

H.Thủy 2021-2023 1536 ngày 
25/6/2021 

  20.000    5.000,000 2.000,000   -3.000,000 Dự án 
không có 
số liệu 
giải ngân 

  

4 Kè chống sạt lở hai bờ sông Phù 
Bài, thị xã Hương Thủy 

H.Thủy 2022-2024 1137 ngày 
12/5/2022 

 25.000    8.000,000 5.000,000   -3.000,000 Dự án 
giải ngân 
không ñạt 
yêu cầu 

  

5 ðường mặt cắt 36m, nối từ ñường 
Nguyễn Lộ Trạch ñến ñường ra 
sông Phát Lát nối dài 

Huế 2016-2022 1890 ngày 
18/9/2015 

  42.402    14.600,000 0,000   -14.600,000 Vướng 
GPMB 
không thể 
giải ngân 

  

6 ðường 19/5 (ñoạn từ QL1A ñến 
cầu Ông Ân), thị xã Hương Trà 

H.Trà  2019-2022 2458 ngày 
14/10/2016 

  24.754    5.400,000 1.400,000   -4.000,000 Vướng 
GPMB 
không thể 
giải ngân 

  

7 Nâng cấp mở rộng ñường từ Tứ 
Hạ ñến trung tâm phường Hương 
Vân (ñoạn từ ñường Trần Hữu ðộ 
ñến ñường Trần Trung Lập), thị 
xã Hương Trà. 

H.Trà 2020-2022 2555 ngày 
17/10/2019 

 16.400    4.000,000 3.400,000   -600,000 Dự án 
hoàn 
thành, dư 
vốn 

  

8 ðường Phú Mỹ - Thuận An, 
huyện Phú Vang 

P.Vang  2018-2022 2601 ngày 
28/10/2016 
2356 ngày 
11/10/2017 
2110 ngày 
30/8/2020 

344.985  343.444  5.114,000 0,000   -5.114,000 Dự án chờ 
lún kỹ 
thuật 
không thể 
giải ngân 

  

9 Dự án Cầu bắc qua sông Lợi 
Nông (nối từ ñường 26m khu nhà 
ở An ðông sang ñường 100 khu A, 
Khu ñô thị mới An Vân Dương) 

Huế  2016-2020 2568 ngày 
26/10/2016 
2496 ngày 
25/9/2020 

100.085    26.800,000 14.800,000   -12.000,000 Vướng 
mắc 
GPMB 
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Số 
TT 

Danh mục 

ðịa 
ñiểm 
xây 

dựng 

Th. gian 
KC-HT 

Quyết ñịnh ñầu tư 

Kế hoạch 
năm 2022 

ðiều chỉnh 
Kế hoạch 
năm 2022 

Tăng (+) Giảm (-) 

Lý do 
ñiều 

chỉnh 
KH 2022 

Ghi chú 
Số Qð phê 
duyệt DA; 

ngày/ tháng/ 
năm 

Tổng mức ñầu tư 

Tổng số 
Tr.ñó: 
NSTW 

10 Nâng cấp, mở rộng ñường Phùng 
Quán, thị xã Hương Thuỷ 

H.Thủy  2019-2022 2323 ngày 
18/10/2018 

  25.000    3.455,000 6.755,000 3.300,000   Thanh 
toán khối 
lượng 
hoàn 
thành 

  

11 Cầu ñường bộ Bạch Hổ qua sông 
Hương 

Huế 2010-2022 1130 ngày 
03/6/2009 
2987 ngày 
21/12/2017 
1465 ngày 
22/6/2020 

730.284  730.284  7.000,000 5.000,000   -2.000,000 Vướng 
mắc 
GPMB 

  

13 Vỉa hè Quốc lộ 1A ñoạn qua thị 
xã Hương Thuỷ 

H.Thủy 2021-2023 1499 ngày 
23/6/2021 

  30.630    10.000,000 8.000,000   -2.000,000 Dự án 
khó giải 
ngân hết 
trong các 
tháng 
mùa mưa 

  

14 Hạ tầng kỹ thuật khu ñịnh cư Bàu 
Vá giai ñoạn 2 

Huế 2012-2013 1741 ngày 
25/9/2012 
2142 ngày 
14/9/2016 

61.339   0,000 1.800,000 1.800,000   Thanh 
toán khối 
lượng 
hoàn 
thành 

  

15 Hạ tầng kỹ thuật khu ñịnh cư Bàu 
Vá giai ñoạn 3 

Huế  2014-2016 2144 ngày 
23/10/2013 
2638 ngày 
29/10/2016 

48.012   0,000 875,192 875,192   Thanh toán 
khối lượng 
hoàn thành 

  

16 Hạ tầng kỹ thuật khu tái ñịnh cư 
TðC2 - ñô thị mới An Vân 
Dương 

Huế  2015-2022 1932 ngày 
30/9/2014 
1700 ngày 
01/8/2018 
354 ngày 
9/2/2021 

            
88.477  

  8.000,000 3.000,000   -5.000,000 Vướng 
GPMB 

  

17 HTKT khu dân cư OTT4 thuộc 
khu E-An Vân Dương 

H.Thủy 2021-2024 1972 ngày 
10/8/2021 

51.668   0,000 400,000 400,000   Chi trả bồi 
thường 
GPMB theo 
Qð ñã phê 
duyệt 
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Số 
TT 

Danh mục 

ðịa 
ñiểm 
xây 

dựng 

Th. gian 
KC-HT 

Quyết ñịnh ñầu tư 

Kế hoạch 
năm 2022 

ðiều chỉnh 
Kế hoạch 
năm 2022 

Tăng (+) Giảm (-) 

Lý do 
ñiều 

chỉnh 
KH 2022 

Ghi chú 
Số Qð phê 
duyệt DA; 

ngày/ tháng/ 
năm 

Tổng mức ñầu tư 

Tổng số 
Tr.ñó: 
NSTW 

18 HTKT khu dân cư OTT8, OTT9, 
khu dịch vụ DV1 và cây xanh 
CX4 thuộc khu E-An Vân Dương 

H.Thủy 2021-2024 2186 ngày 
01/9/2021 

57.055   0,000 5.000,000 5.000,000   Chi trả 
bồi 
thường 
GPMB 
theo Qð 
ñã phê 
duyệt 

  

19 

Hạ tầng kỹ thuật khu ñất CL10 và 
BV thuộc khu A – ñô thị mới An 
Vân Dương 

Huế, 
H.Thủy 

2020-2023 2431 ngày 
18/9/2020 
1230 ngày 
24/5/2021 

77.176   0,000 6.600,000 6.600,000   Chi trả 
bồi 
thường 
GPMB 
theo Qð 
ñã phê 
duyệt 

  

20 Hạ tầng kỹ thuật khu tái ñịnh cư 
ðại học Huế 

Huế 2021-2024 2412 ngày 
27/9/2021 

255.191    30.000,000 8.000,000   -22.000,000 Vướng 
GPMB 
không thể 
giải ngân 

  

21 Xử lý triệt ñể ô nhiễm môi trường 
do rác thải sinh hoạt tại các khu 
vực trọng ñiểm trên ñịa bàn tỉnh  

tỉnh 2018-2022 2564 ngày 
30/10/2017 

 85.790    44.965  10.000,000 6.000,000   -4.000,000 Nhà thầu 
chậm thi 
công, giải 
ngân 
không ñạt 
yêu cầu 

  

22 Nghĩa trang nhân dân xã Phú Diên P.Vang 2020-2022 2710 ngày 
30/10/2019 

  17.030    6.887,000 2.577,000   -4.310,000 Dự án 
hoàn 
thành, dư 
vốn 

  

23 Xử lý triệt ñể ô nhiễm môi trường 
do rác thải sinh hoạt trên ñịa bàn 
thành phố Huế và vùng phụ cận 

TP Huế 2020-2022 56 ngày 
05/6/2020 

 72.376    25.000,000 5.000,000   -20.000,000 ðang ñấu 
thầu lại 

  

24 ðầu tư hỗ trợ trang thiết bị phòng 
cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu 
hộ của Công an tỉnh 

tỉnh 2022-2025 3191 ngày 
06/12/2021 

 80.000    50.000,000 71.000,000 21.000,000   Thanh 
toán khối 
lượng 
hoàn 
thành và 
ñặt hàng 
ñợt 2 
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Số 
TT 

Danh mục 

ðịa 
ñiểm 
xây 

dựng 

Th. gian 
KC-HT 

Quyết ñịnh ñầu tư 

Kế hoạch 
năm 2022 

ðiều chỉnh 
Kế hoạch 
năm 2022 

Tăng (+) Giảm (-) 

Lý do 
ñiều 

chỉnh 
KH 2022 

Ghi chú 
Số Qð phê 
duyệt DA; 

ngày/ tháng/ 
năm 

Tổng mức ñầu tư 

Tổng số 
Tr.ñó: 
NSTW 

* Các dự án ñã quyết toán         0,000 12.748,808 12.748,808 0,000 Thanh 
toán dự 
án ñã 
quyết 
toán 

  

25 Trường THCS Phú Lương, huyện 
Phú Vang thuộc dự án giáo dục 
THCS khu vực khó khăn nhất giai 
ñoạn 2 

        0,000 13,902 13,902     ðã QT 

26 Trường THCS Nguyễn Hữu Dật, 
huyện Quảng ðiền thuộc dự án 
giáo dục THCS khu vực khó khăn 
nhất giai ñoạn 2 

        0,000 544,169 544,169     ðã QT 

27 Xử lý khẩn cấp khắc phục xói lở 
bờ biển Hải Dương và chỉnh trị 
luồng cảng Thuận An 

        0,000 1.776,476 1.776,476     ðã QT 

28 Nâng cấp tuyến ñường nội ñồng 
ñến cầu Kênh, phường Thủy 
Châu, thị xã Hương Thủy 

        0,000 551,421 551,421     ðã QT 

29 Mặt ñường, thoát nước, vỉa hè 
ñường Ăm Mật huyện A Lưới. 

        0,000 631,922 631,922     ðã QT 

30 Xử lý khẩn cấp sạt lở bờ sông Ô 
Lâu qua các ñoạn qua Làng Phước 
Tích và khu tái ñịnh cư Bàu Tràn, 
xã Phong Hòa, huyện Phong ðiền 

        0,000 255,777 255,777     ðã QT 

31 ðường liên xã Phú Hồ-Phú 
Lương, huyện Phú Vang 

        0,000 10,758 10,758     ðã QT 

32 Xử lý khẩn cấp sạt lở Kè sông Bồ 
ñoạn qua thôn Bồ ðiền, xã Phong 
An, huyện Phong ðiền 

        0,000 39,051 39,051     ðã QT 

33 Nâng cấp, sửa chữa ñập Hào, xã 
Phong Hoà 

        0,000 93,932 93,932     ðã QT 

34 Kênh tưới Bắc Sơn, xã Lộc Sơn, 
huyện Phú Lộc 

        0,000 367,288 367,288     ðã QT 

35 “Xây dựng kiến trúc ICT ñô thị 
thông minh” thuộc dự án “Phát 
triển dịch vụ ñô thị thông minh 
tỉnh Thừa Thiên Huế giai ñoạn 
2018-2020” 

        0,000 873,565 873,565     ðã QT 



C
Ô

N
G

 B
Á

O
/S

ố
 4

8
+

4
9
/N

g
ày

 1
0
-1

1
-2

0
2
2

6
1

 

Số 
TT 

Danh mục 

ðịa 
ñiểm 
xây 

dựng 

Th. gian 
KC-HT 

Quyết ñịnh ñầu tư 

Kế hoạch 
năm 2022 

ðiều chỉnh 
Kế hoạch 
năm 2022 

Tăng (+) Giảm (-) 

Lý do 
ñiều 

chỉnh 
KH 2022 

Ghi chú 
Số Qð phê 
duyệt DA; 

ngày/ tháng/ 
năm 

Tổng mức ñầu tư 

Tổng số 
Tr.ñó: 
NSTW 

36 Bảo tồn, tu bổ phục hồi Dực Lang 
DL-03B, ðại Nội Huế 

        0,000 1.595,667 1.595,667     ðã QT 

37 Khu tái ñịnh cư xã Hương Thọ, 
thị xã Hương Trà 

        0,000 1.256,365 1.256,365     ðã QT 

38 Kè chống xói lở hai bờ Sông An 
Cựu ñoạn còn lại ñường Tôn 
Quang Phiệt và ñường Hải Triều 

        0,000 37,379 37,379     ðã QT 

39 Doanh trại Tiểu ñoàn huấn luyện 
cơ ñộng Bộ chỉ huy Bộ ñội Biên 
phòng tỉnh. 

        0,000 795,093 795,093     ðã QT 

40 Khu neo ñậu tránh trú bão kết hợp 
bến cá Cầu Hai, xã Lộc Trì 

        0,000 1.837,041 1.837,041     ðã QT 

41 Trường THPT Nguyễn Trường Tộ 
(giai ñoan 1) 

        0,000 964,547 964,547     ðã QT 

42 Hệ thống các trường TH huyện 
Phong ðiền 

        0,000 495,719 495,719     ðã QT 

43 Kè chống xói lở bờ biển ñoạn qua 
thôn An Dương, xã Phú Thuận 
huyện Phú Vang 

        0,000 15,454 15,454     ðã QT 

44 Hệ thống thu gom và xử lý nước 
thải và chất thải tại Trung tâm y tế 
thị xã Hương Thủy, Trung tâm y 
tế huyện Nam ðông và Bệnh viện 
ða khoa Bình ðiền 

        0,000 144,722 144,722     ðã QT 

45 Bảo quản, tu bổ và phục hồi di 
tích lăng Tự ðức 

        0,000 448,560 448,560     ðã QT 

* Hoàn ứng trước ngân sách NSðP         0,000 40.900,000 40.900,000 0,000     
46 Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư phía 

Bắc Hương Sơ (khu vực 8) 
        0,000 32.000,000 32.000,000   Hoàn ứng 

ngân sách 
Hoàn ứng 
NSðP 
(nguồn 
ứng Quỹ 
ðầu tư 
phát triển 
và Quỹ 
Bảo lãnh 
tín dụng 
cho doanh 
nghiệp nhỏ 
và vừa) 
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Số 
TT 

Danh mục 

ðịa 
ñiểm 
xây 

dựng 

Th. gian 
KC-HT 

Quyết ñịnh ñầu tư 

Kế hoạch 
năm 2022 

ðiều chỉnh 
Kế hoạch 
năm 2022 

Tăng (+) Giảm (-) 

Lý do 
ñiều 

chỉnh 
KH 2022 

Ghi chú 
Số Qð phê 
duyệt DA; 

ngày/ tháng/ 
năm 

Tổng mức ñầu tư 

Tổng số 
Tr.ñó: 
NSTW 

47 Quy hoạch chung huyện Phong 
ðiền, tỉnh Thừa Thiên Huế ñến 
năm 2030, tầm nhìn ñến năm 
2045 

        0,000 4.900,000 4.900,000   Hoàn ứng 
ngân sách 

Hoàn 
ứng 
NSðP 

48 Trường THCS Vinh Thanh P.Vang        0,000 2.500,000 2.500,000   Hoàn ứng 
ngân sách 

Hoàn 
ứng 
NSðP 

49 Nhà khách Tỉnh ủy Thừa Thiên 
Huế 

Huế        0,000 1.000,000 1.000,000   Hoàn ứng 
ngân sách 

Hoàn 
ứng 
NSðP 

50 Quy hoạch chi tiết 1/500 Khu 
CNTT tập trung tham gia vào 
Chuỗi Công viên phần mềm 
Quang Trung 

Huế        0,000 500,000 500,000   Hoàn ứng 
ngân sách 

Hoàn 
ứng 
NSðP 
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Phụ lục 2 

ðIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH ðẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN GIAI ðOẠN 2021-2025 
Nguồn vốn: Nguồn ngân sách ñịa phương 

(Kèm theo Nghị quyết số 99/NQ-HðND ngày 26 tháng 10 năm 2022 của Hội ñồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế) 

ðv: triệu ñồng 

Số 
TT 

Danh mục 
ðịa ñiểm 
xây dựng 

Th. gian 
KC-HT 

Quyết ñịnh ñầu tư Kế hoạch 
trung hạn 
giai ñoạn 
2021-2025 

ñã giao 

ðiều chỉnh 
Kế hoạch 
trung hạn 
giai ñoạn 
2021-2025 

Tăng 
(+) 

Giảm (-) 
Ghi 
chú 

Số Qð phê 
duyệt DA; 

ngày/tháng/năm 

Tổng mức ñầu tư 

Tổng số 
Tr.ñó: 
NSTW 

    
  

                
  TỔNG CỘNG         208.100 353.700 145.600 0   
                      
1 Nhà khách Tỉnh ủy Huế 2021-2023 1414 ngày 

16/6/2020 
   43.000    10.000 43.000 33.000     

2 Trụ sở Huyện ủy Phú Lộc P.Lộc 2021-2023 2722 ngày 
30/10/2019 

     
21.890  

  8.100 16.100 8.000     

3 Kè chống sạt lở các ñoạn xung yếu thuộc hệ thống 
sông Hương ñoạn từ cầu Kim Long ñến Bến Me 

Huế 2021-2025 1680 ngày 
12/7/2021 

39.280    25.000        25.000       39.000    14.000      

4 Nâng cấp, mở rộng ñường Phùng Quán, thị xã 
Hương Thuỷ 

H.Thủy 2019-2022 2323 ngày 
18/10/2018 

     
25.000  

  11.000 14.300 3.300     

5 Hạ tầng kỹ thuật khu ñịnh cư Bàu Vá giai ñoạn 2 Huế 2012-2013 1741 ngày 
25/9/2012  
2142 ngày 
14/9/2016 

61.339                        
-   

      1.800     1.800      

6 Hạ tầng kỹ thuật khu ñịnh cư Bàu Vá giai ñoạn 3 Huế 2014-2016 2144 ngày 
23/10/2013 
2638 ngày 
29/10/2016 

48.012                        
-   

          900        900      

7 HTKT khu dân cư OTT4 thuộc khu E-An Vân 
Dương 

H.Thủy 2021-2024 1972 ngày 
10/8/2021 

51.668        25.000      51.000   26.000      

8 HTKT khu dân cư OTT8, OTT9, khu dịch vụ DV1 
và cây xanh CX4 thuộc khu E-An Vân Dương 

H.Thủy 2021-2024 2186 ngày 
01/9/2021 

57.055        25.000      57.000   32.000      

9 
Hạ tầng kỹ thuật khu ñất CL10 và BV thuộc khu A 
- ñô thị mới An Vân Dương 

Huế, 
H.Thủy 

2020-2023 2431 ngày 
18/9/2020 
1230 ngày 
24/5/2021 

77.176        44.000       50.600      6.600      

10 ðầu tư hỗ trợ trang thiết bị phòng cháy chữa 
cháy và cứu nạn, cứu hộ của Công an tỉnh 

tỉnh 2022-2025 3191 ngày 
06/12/2021 

     
80.000  

  60.000 80.000 20.000     
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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: 100/NQ-HðND               Thừa Thiên Huế, ngày 26 tháng 10 năm 2022 
  

NGHỊ QUYẾT 
Về việc ñiều chỉnh, bổ sung kế hoạch ñầu tư công trung hạn giai ñoạn 2021-2025 

và ứng trước ngân sách tỉnh ñể thực hiện dự án ðê chắn sóng  
cảng Chân Mây - giai ñoạn 2  

 
 

HỘI ðỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 
KHÓA VIII, KỲ HỌP CHUYÊN ðỀ LẦN THỨ 7 

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 Luật ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015; 

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 quyết số 111/NQ-HðND ngày 14 tháng 10 năm 2021 của Hội ñồng 
nhân dân tỉnh về việc giao kế hoạch ñầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà nước 
giai ñoạn 2021 - 2025 tỉnh Thừa Thiên Huế; 

Xét Tờ trình số 11266/TTr-UBND ngày 25 tháng 10 năm 2022 của Ủy ban 
nhân dân tỉnh về bổ sung kế hoạch ñầu tư công trung hạn giai ñoạn 2021-2025 và 
ứng trước ngân sách tỉnh ñể thực hiện dự án ðê chắn sóng cảng Chân Mây - giai ñoạn 2; 
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. Thống nhất ñiều chỉnh, bổ sung kế hoạch ñầu tư công trung hạn giai 
ñoạn 2021 - 2025.   

(Chi tiết tại phụ lục ñính kèm) 

ðiều 2. Thống nhất ứng trước ngân sách tỉnh số tiền 100 tỷ ñồng ñể  thực hiện dự 
án ðê chắn sóng cảng Chân Mây - giai ñoạn 2.   

ðiều 3. 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 7 thông qua ngày 26 tháng 10 năm 2022./. 

 
 CHỦ TỊCH 

 

Lê Trường Lưu 
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Phụ lục 01 
BỔ SUNG KẾ HOẠCH VỐN ðẦU TƯ CÔNG NĂM 2021-2025 

Nguồn vốn: nguồn thu sử dụng ñất 
(Kèm theo Nghị quyết số 100/NQ-HðND ngày 26 tháng 10 năm 2022 của Hội ñồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế) 

 
ðV: triệu ñồng 

Số 
TT 

Danh mục dự án 

ðịa 
ñiểm 
xây 

dựng 

Th. gian 
KC-HT  

Năng 
lực 

thiết 
kế 

Quyết ñịnh phê duyệt chủ 
trương ñầu tư 

Kế hoạch 
ñầu tư 
công 

2021-2025 
nguồn 

vốn ngân 
sách tỉnh 
ñã giao 

ðiều 
chỉnh, bổ 
sung kế 

hoạch ñầu 
tư công 

2021-2025 

Tăng  
(+) 

Giảm 
(-) 

Chủ ñầu 
tư 

Ghi 
chú Số Qð DADT; 

 ngày/ tháng/ năm 

Tổng 
mức  

ñầu tư 

  TỔNG CỘNG          469.820 469.820 100.000 -100.000     

                     

A 

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

        

174.049 174.049 174.049 0 0 

    

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

        
757.359 50.000 150.000 100.000 0 

    

1 ðê chắn sóng cảng Chân Mây 
- giai ñoạn 2 

P.Lộc     109 ngày 
13/11/2020  

71 ngày 16/7/2021 
35 ngày 23/3/2022 

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

  

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

        245.771 245.771 145.771  -100.000     
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HỘI ðỒNG NHÂN DÂN 
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

Số: 101/NQ-HðND 

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

     Thừa Thiên Huế, ngày 26 tháng 10 năm 2022 

 

NGHỊ QUYẾT 
Về ñiều chỉnh danh mục công trình, dự án khuyến khích xã hội hóa 

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

HỘI ðỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 
KHÓA VIII, KỲ HỌP CHUYÊN ðỀ LẦN THỨ 7 

 

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 ngày 17 tháng 6 năm 2020; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 69/2008/Nð-CP, ngày 30 tháng 5 năm 2008 của Chính phủ 
về chính sách khuyến khích xã hội hóa thuộc lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn 
hóa, thể thao, môi trường; Nghị ñịnh số 59/2014/Nð-CP ngày 16 tháng 6 năm 2014 
của Chính phủ sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Nghị ñịnh số 69/2008/Nð-CP ngày 30 
tháng 5 năm 2008; 

Căn cứ Nghị quyết số 08/2018/NQ-HðND, ngày 12 tháng 7 năm 2018 của 
Hội ñồng nhân dân tỉnh Quy ñịnh một số chính sách khuyến khích xã hội hóa thuộc 
lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường, giám ñịnh tư pháp 
trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế; 

Căn cứ Nghị quyết số 113/NQ-HðND, ngày 14 tháng 10 năm 2021 của Hội ñồng 
nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về danh mục công trình, dự án khuyến khích xã hội hóa 
trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế giai ñoạn 2021 - 2025; 

Căn cứ Nghị quyết số 61/NQ-HðND, ngày 03 tháng 6 năm 2022 của Hội ñồng 
nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về bổ sung danh mục công trình, dự án khuyến khích xã 
hội hóa trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế giai ñoạn 2021 - 2025; 

Xét Tờ trình số 11246/TTr-UBND, ngày 24 tháng 10 năm 2022 của Ủy ban nhân 
dân tỉnh về việc ñiều chỉnh Danh mục công trình, dự án khuyến khích xã hội hóa trên 
ñịa bàn tỉnh giai ñoạn 2021 - 2025; Báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế - ngân sách và ý 
kiến thảo luận của các ñại biểu Hội ñồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp. 

QUYẾT NGHỊ: 

ðiều 1. Thống nhất ñiều chỉnh danh mục công trình, dự án khuyến khích xã hội 
hóa thuộc lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường, giám ñịnh tư 
pháp trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế giai ñoạn 2021 - 2025.  

(Chi tiết tại Phụ lục ñính kèm). 
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ðiều 2. Các nội dung tại Nghị quyết số 113/NQ-HðND, ngày 14 tháng 10 
năm 2021 và Nghị quyết số 61/NQ-HðND, ngày 03 tháng 6 năm 2022 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 này 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 7 thông qua ngày 26 tháng 10 năm 2022./. 

 

  
  

CHỦ TỊCH 
 
 

Lê Trường Lưu 
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Phụ lục 
ðIỀU CHỈNH DANH MỤC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN KHUYẾN KHÍCH XÃ HỘI HÓA ðỐI VỚI CÁC HOẠT ðỘNG TRONG LĨNH VỰC 

GIÁO DỤC, DẠY NGHỀ, Y TẾ, VĂN HÓA, THỂ THAO, MÔI TRƯỜNG, GIÁM ðỊNH TƯ PHÁP  
TRÊN ðỊA BÀN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ GIAI ðOẠN 2021 - 2025 

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 101/NQ-HðND ngày 26 tháng 10 năm 2022 của Hội ñồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế) 

STT Tên công trình/Dự án 

Ký 
hiệu 
quy 

hoạch 

ðịa ñiểm Diện tích Mục tiêu ñầu tư 
Thông tin chức năng 

quy hoạch 

Hiện 
trạng khu 

ñất 

Ghi 
chú 

1 Tổ hợp giáo dục TH12 Khu ñất ký hiệu 
TH12, thuộc Khu E 
- Khu ñô thị An Vân 
Dương 

8,68ha - Nhằm phục vụ nhu cầu học tập nghề 
nghiệp của con em người dân tỉnh 
Thừa Thiên Huế và các vùng lân cận, 
cũng như mong muốn giúp các em 
ñịnh hướng nhanh và hiệu quả các 
ngành nghề phù hợp với bản thân và 
ñúng nhu cầu cầu xã hội. 
- ðào tạo hơn 7.100 học sinh, sinh 
viên trong ñó, ñào tạo giáo dục phổ 
thông là 5.100 học sinh và hơn 2000 
sinh viên ñào tạo giáo dục nghề 
nghiệp. Với mục tiêu hướng tới ñào 
tạo nguồn nhân lực chất lượng cao 
với phương pháp giảng dạy qua dự án 
thật, với tỷ lệ 100% sinh viên có việc 
làm sau khi tốt nghiệp. Giúp sinh viên 
trang bị ñầy ñủ những kỹ năng, kiến 
thức ñáp ứng nhu cầu của doanh 
nghiệp, tạo ñiều kiện tốt nhất ñể sinh 
viên có thể tự tin theo ñuổi sự nghiệp 
của bản thân trong tương lai. 

Căn cứ Quyết ñịnh số 
1546/Qð-UBND ngày 
26/6/2021 về việc phê 
duyệt ñiều chỉnh cục bộ 
một số nội dung Quy 
hoạch phân khu (tỷ lệ 
1/2000) Khu E - ðô thị 
mới An Vân Dương, tỉnh 
Thừa Thiên Huế, vị trí 
khu ñất có ký hiệu 
TH12 có chức năng sử 
dụng ñất là ñất giáo dục. 

ðất trồng 
lúa 
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HỘI ðỒNG NHÂN DÂN 
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

Số: 102/NQ-HðND 

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

     Thừa Thiên Huế, ngày 26 tháng 10 năm 2022 
 

NGHỊ QUYẾT 
Về chủ trương ñầu tư dự án Tu bổ, tôn tạo và phục hồi thích nghi  

di tích Văn Miếu (giai ñoạn 1) 
 

HỘI ðỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 
KHÓA VIII, KỲ HỌP CHUYÊN ðỀ LẦN THỨ 7 

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 10316/TTr-UBND, ngày 29 tháng 9 năm 2022 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh về việc phê duyệt chủ trương ñầu tư dự án Tu bổ, tôn tạo và phục hồi 
thích nghi di tích Văn Miếu (giai ñoạn 1); 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 Tu bổ, tôn tạo và phục hồi thích 
nghi di tích Văn Miếu (giai ñoạn 1) với các nội dung chủ yếu sau: 

1. Mục tiêu: Bảo tồn, phục hồi và phát huy giá trị di tích lịch sử văn hóa quốc gia 
ñặc biệt, di sản văn hóa thế giới. 

2. Quy mô:  
- Văn Miếu chính ñiện: Diện tích 830m2. Phục hồi thích nghi toàn bộ công trình. 

Phục hồi hệ tường móng xây gạch và các bậc cấp, cân chỉnh hệ thống chân táng ñá 
Thanh hiện trạng, mặt nền hoàn thiện lát gạch Bát Tràng men. Chống ẩm nền và 
chống mối cho toàn bộ công trình. Phục hồi hệ khung gỗ, hệ mái, hệ vách cửa 
bằng gỗ nhóm II, sơn bảo quản. Phục hồi mái lợp ngói liệt men vàng và toàn bộ 
hệ thống giao giống trang trí. Phục hồi tường xây gạch vồ vữa tam hợp, bả màu, 
quét vôi màu vàng nhạt. Phục hồi ñồ nội thất. Bố trí lắp ñặt hệ thống ñiện nội thất, 
phòng cháy chữa cháy...  

- Sân miếu: Diện tích 950 m2. Tu bổ, phục hồi, tôn tạo sân miếu và các hạng 
mục liên quan. 

- ðại Thành Môn: Diện tích 48m2. Tu bổ phần bờ mái ñã bị gãy, vệ sinh bề mặt 
toàn bộ công trình, phục hồi hệ cửa gỗ thượng song hạ bản ñã mất, sơn bảo quản. 
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- Kim Thanh Môn, Ngọc Chấn Môn: Diện tích 15 m2. Tu bổ nhỏ các vết nứt, 
vệ sinh toàn bộ công trình. Sửa chữa, sơn bảo quản các cánh cửa gỗ. 

- Văn Miếu Môn: Diện tích 92 m2. Phục hồi toàn bộ công trình. Hạ giải toàn bộ 
phần mái, bóc tách phần vữa tường bị mủn mục. Tu bổ phần nền lát bị hư hỏng. Chống 
mối toàn bộ cấu kiện gỗ. Phục hồi hệ vách cửa, hệ mái bằng gỗ Nhóm II, sơn bảo quản. 
Phục hồi mái lợp ngói âm dương - ngói liệt tráng men vàng, bờ mái xây gạch chỉ vữa 
Tam Hợp. Phục hồi toàn bộ hệ thống giao giống trang trí ñắp vữa ốp sành sứ, hoa văn 
họa tiết trang trí. Tu bổ phần vữa trát tường bị hư hỏng, tô vẽ màu, ñắp nổi trang trí ở 
tường tầng 2, quét vôi màu vàng nhạt. 

- Bến thuyền: Diện tích 380 m2. Phục hồi thích nghi bến thuyền hình bán 
nguyệt bằng sàn - móng cọc trụ BTCT; bậc cấp xây gạch và lối ñi lát gạch Bát Tràng. 
Xây tôn tạo kè ñá hộc, móng BTCT dọc sông. 

- Tôn tạo cây xanh, cảnh quan khu vực di tích. 
- Hệ thống hạ tầng kỹ thuật: ðiện chiếu sáng, trang trí, hệ thống phòng cháy 

chữa cháy, chống sét, hệ thống tưới cây, camera an ninh, wifi… Tu bổ phục hồi hệ 
thống thu thoát nước. 

3. Nhóm dự án: Nhóm B. 
4. Tổng mức ñầu tư: 65.983 triệu ñồng. 
5. Nguồn vốn ñầu tư: Ngân sách nhà nước. 
6. ðịa ñiểm thực hiện dự án: Thành phố Huế. 
7. Thời gian thực hiện dự án: 03 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 7 thông qua ngày 26 tháng 10 năm 2022./. 

 

 CHỦ TỊCH 
 
 

Lê Trường Lưu 
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HỘI ðỒNG NHÂN DÂN 
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

Số: 103/NQ-HðND 

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

     Thừa Thiên Huế, ngày 26 tháng 10 năm 2022 
 

NGHỊ QUYẾT 
Về chủ trương ñầu tư dự án “Làng hòa bình Việt Nam - Hàn Quốc” sử dụng vốn 

viện trợ không hoàn lại của Cơ quan Hợp tác quốc tế Hàn Quốc 
 

HỘI ðỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 
KHÓA VIII, KỲ HỌP CHUYÊN ðỀ LẦN THỨ 7 

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 Luật Sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Luật ðầu tư công, Luật ðầu tư 

theo phương phức ñối tác công tư, Luật ðầu tư, Luật Nhà ở, Luật ðấu thầu, Luật 
ðiện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ ñặc biệt và Luật Thi hành án dân sự 
ngày 11 tháng 01 năm 2022; 

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 ñịnh số 114/2021/Nð-CP, ngày 16 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ 
về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu ñãi của nhà 
tài trợ nước ngoài; 

Căn cứ Công thư số KOICA-VO-21-1917, ngày 29 tháng 6 năm 2021 của Văn phòng 
ñại diện Cơ quan Hợp tác Quốc tế Hàn Quốc (KOICA) tại Việt Nam; 

Căn cứ Công văn số 8433/BKHðT-KTðN, ngày 02 tháng 12 năm 2021 của Bộ 
Kế hoạch và ðầu tư về việc lập Báo cáo ñề xuất chủ trương ñầu tư, Văn kiện các dự án 
do KOICA viện trợ không hoàn lại; 

Xét Tờ trình số 10159/TTr-UBND, ngày 26 tháng 9 năm 2022 của Ủy ban nhân 
dân tỉnh về việc ñề nghị phê duyệt chủ trương ñầu tư dự án “Làng hòa bình Việt Nam - 
Hàn Quốc” sử dụng vốn viện trợ không hoàn lại của Cơ quan Hợp tác quốc tế Hàn 
Quốc (KOICA); 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 “Làng hòa bình Việt Nam - Hàn Quốc” 
sử dụng vốn viện trợ không hoàn lại của Cơ quan Hợp tác quốc tế Hàn Quốc (KOICA) 
với các nội dung chủ yếu sau: 

 1. Tên dự án: Làng hòa bình Việt Nam - Hàn Quốc. 

 2. Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế. 
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 3. Chủ dự án: Ủy ban nhân dân huyện A Lưới. 
4. Nhà tài trợ: Cơ quan Hợp tác quốc tế Hàn Quốc (KOICA) 
5. Mục tiêu: 
a) Mục tiêu tổng thể: Các cộng ñồng ñịa phương của huyện A Lưới, tỉnh Thừa 

Thiên Huế ñược trao quyền ñể hướng tới cộng ñồng nông thôn hài hòa, an toàn, có 
khả năng thích ứng và thịnh vượng thông qua việc tiếp cận ñất ñai ñã ñược rà phá 
bom mìn, nâng cao năng lực và phát triển sinh kế.   

b) Mục tiêu cụ thể: 
- Hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội của các cộng ñồng ñịa phương, sinh sống tại 

các khu vực ñã ñược rà phá bom mìn thuộc huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế.  
- Tăng cường khả năng thích ứng của các cộng ñồng ñịa phương huyện A Lưới, 

tỉnh Thừa Thiên Huế ñối với bom mìn, vật liệu nổ, thiên tai và các rủi ro khác. 
6. Quy mô:  
a) Quy mô: Dự án sẽ thực hiện trên ñịa bàn 17 xã và 01 thị trấn của huyện A Lưới, 

tỉnh Thừa Thiên Huế. 
 b) Nội dung ñầu tư: Gồm có 4 hợp phần, cụ thể như sau: 
- Hợp phần 1: Cung cấp dịch vụ y tế toàn diện cho nạn nhân bom mìn sau tai 

nạn do vật liệu nổ. 
- Hợp phần 2: Nông nghiệp thích ứng với biến ñổi khí hậu cho người dân ở các 

khu vực mục tiêu. 
+ Tiểu hợp phần 2.1: Hỗ trợ nông dân triển khai, mở rộng và thực hành canh 

tác thích ứng với biến ñổi khí hậu. 
+ Tiểu hợp phần 2.2: Hỗ trợ nông dân nâng cao khả năng tiếp cận với tín dụng 

vi mô, thị trường và sau thu hoạch ñể tăng thu nhập nhờ ñược tham gia vào chuỗi giá trị. 
+ Tiểu hợp phần 2.3: Cùng phát triển và vận hành các trung tâm tư vấn về 

nông nghiệp-khí hậu ñịa phương cho nông dân nhằm cung cấp thông tin kịp thời và 
ñáng tin cậy về khí hậu/thời tiết và sản xuất cây trồng. 

+ Tiểu hợp phần 2.4: Thiết lập và hỗ trợ các cộng ñồng/tổ chức dựa vào cộng 
ñồng tại ñịa phương triển khai danh mục giải pháp ñổi mới sáng tạo dựa vào tự nhiên. 

- Hợp phần 3: Tăng cường khả năng thích ứng cho người dân ở các khu vực 
mục tiêu bằng cách xây dựng hạ tầng kinh tế - xã hội thích ứng tốt thông qua dự án 
xây nhà ở và trạm y tế xã chống bão lũ. 

+ Tiểu hợp phần 3.1: Thiết lập hồ sơ rủi ro và bản ñồ các khu vực mục tiêu, 
ñồng thời xác ñịnh ñối tượng hưởng lợi. 

+ Tiểu hợp phần 3.2: Thiết kế và xây dựng nhà chống bão lũ ở các khu vực 
mục tiêu. 

+ Tiểu hợp phần 3.3: Xây dựng, nâng cấp, sửa chữa trạm y tế (TYT) xã chống 
bão, lũ và thích ứng biến ñổi khí hậu (BðKH) ở các khu vực mục tiêu, bao gồm các 
hoạt ñộng: 

Hoạt ñộng 1: Xây dựng, nâng cấp, sửa chữa TYT xã chống bão, lũ và thích ứng 
với biến ñổi khí hậu ở các khu vực mục tiêu (10 TYT xã tại các xã vùng dự án ñược 
xây mới một phần hoặc sửa chữa, nâng cấp).     
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Hoạt ñộng 2: Hỗ trợ thiết lập và vận hành hệ thống tư vấn, khám, chữa bệnh 
(KBCB) từ xa tuyến y tế cơ sở (YTCS).  

Hoạt ñộng 3: Trang bị một số trang thiết bị, vật dụng cho việc ñảm bảo duy trì 
cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe (CSSK) khi xảy ra lũ lụt, thiên tai trên ñịa bàn. 

- Hợp phần 4: Quản lý Dự án   
+ Quản lý dự án (từ KOICA Hà Nội, Việt Nam). 
+ Hợp phần này nhằm hỗ trợ ñiều hành Dự án bao gồm quá trình thực hiện 

việc mua sắm theo hướng dẫn cụ thể, xử lý giám sát và ñánh giá, kiểm toán tài chính. 
7. Nhóm dự án: Nhóm B. 
8. Nguồn vốn ñầu tư: 3.617.025 USD (Ba triệu sáu trăm mười bảy nghìn 

không trăm hai mươi lăm ñô la Mỹ), tương ñương 83.842.650.000 VNð (Tám mươi 
ba tỷ, tám trăm bốn mươi hai triệu, sáu trăm năm mươi nghìn ñồng chẵn), (theo tỷ 
giá tạm quy ñổi giữa ñồng Việt Nam với ñôla Mỹ (USD) theo thông báo ngoại tệ 
tháng 01/2022 số 7270/TB-KBNN ngày 31/12/2021 là 1 USD = 23.180 ñồng), trong ñó: 

a) Vốn tài trợ KOICA: 3.229.246 USD (Ba triệu hai trăm hai mươi chín nghìn hai 
trăm bốn mươi sáu ñô la Mỹ), tương ñương 74.853.930.000 VNð (Bảy mươi bốn tỷ tám 
trăm năm mươi ba triệu chín trăm ba mươi nghìn ñồng chẵn). 

 b) Vốn ñối ứng từ nguồn ngân sách tỉnh: 387.779 USD (Ba trăm tám mươi bảy 
nghìn bảy trăm bảy mươi chín ñô la Mỹ), tương ñương 8.988.720.000 VNð (Tám tỷ 
chín trăm tám mươi tám triệu bảy trăm hai mươi nghìn ñồng chẵn). 

9. ðịa ñiểm thực hiện dự án: Huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế. 
10. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2022 - 2026. 

11. Cơ chế tài chính trong nước:  
- ðối với vốn viện trợ không hoàn lại của nhà tài trợ: KOICA quản lý tài chính 

thông qua UNDP. 
- ðối với vốn ñối ứng: ðược cam kết bố trí từ nguồn ngân sách của tỉnh ñể chi 

trả phí và lệ phí, công tác chuẩn bị ñầu tư và quản lý dự án chung. 
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 7 thông qua ngày 26 tháng 10 năm 2022./. 

 

 CHỦ TỊCH 
 

Lê Trường Lưu 
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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: 2575/Qð-UBND 

          

Thừa Thiên Huế, ngày 24 tháng 10 năm 2022 

 
QUYẾT ðỊNH 

Bãi bỏ ðiểm a Khoản 5 ðiều 2 Quyết ñịnh số 3216/Qð-UBND ngày 
21/12/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức lại tổ chức bộ máy 

 Trường Cao ñẳng Sư phạm Thừa Thiên Huế  
 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH  
 

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

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

Căn cứ Thông tư số 01/2015/TT-BGDðT ngày 15 tháng 01 năm 2015 của 
Bộ trưởng Bộ Giáo dục và ðào tạo ban hành ðiều lệ trường cao ñẳng; 

Theo ñề nghị của Giám ñốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 1173/TTr-SNV ngày 30 
tháng 9 năm 2022. 

QUYẾT ðỊNH: 

ðiều 1. Bãi bỏ ðiểm a Khoản 5 ðiều 2 Quyết ñịnh số 3216/Qð-UBND ngày 21 
tháng 12 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức lại tổ chức bộ máy Trường 
Cao ñẳng Sư phạm Thừa Thiên Huế. 

ðiều 2. Quyết ñịnh này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

ðiều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám ñốc Sở Nội vụ, Giám ñốc 
Sở Giáo dục và ðào tạo, Thủ trưởng các cơ quan liên quan và Hiệu trưởng Trường 
Cao ñẳng Sư phạm Thừa Thiên Huế chịu trách nhiệm thi hành Quyết ñịnh này./. 

  
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 
 

Nguyễn Văn Phương 
 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VĂN PHÒNG UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ XUẤT BẢN 

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

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

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




