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VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 
 
 

 
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TỈNH THỪA THIÊN HUẾ ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 52/2022/Qð-UBND Thừa Thiên Huế, ngày 03 tháng 11 năm 2022 
 

QUYẾT ðỊNH 
Ban hành Quy ñịnh quản lý trật tự xây dựng và phân cấp quản lý  

trật tự xây dựng trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 

 
ỦY BAN NHÂN NHÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

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

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

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

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

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

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

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

Căn cứ Nghị ñịnh số 16/2022/Nð-CP ngày 28 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ  
Quy ñịnh xử phạt vi phạm về xây dựng; 

Theo ñề nghị của Giám ñốc Sở Xây dựng. 

QUYẾT ðỊNH: 

ðiều 1. Ban hành kèm theo Quyết ñịnh này Quy ñịnh về quản lý trật tự 
xây dựng và phân cấp quản lý trật tự xây dựng trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 

ðiều 2. Hiệu lực thi hành 

Quyết ñịnh này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 13 tháng 11 năm 2022 và thay thế 
Quyết ñịnh số 76/2018/Qð-UBND ngày 29/12/2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân 
tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quy chế phối hợp quản lý trật tự xây dựng trên ñịa 
bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 
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ðiều 3. Tổ chức thực hiện  

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

 

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

 
 

Hoàng Hải Minh 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

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

  
QUY ðỊNH 

Quản lý trật tự xây dựng và phân cấp quản lý trật tự xây dựng  
trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 

 (Kèm theo Quyết ñịnh số 52/2022/Qð-UBND ngày 03/11/2022  
của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế) 

 

Chương I 

QUY ðỊNH CHUNG 

ðiều 1. Phạm vi ñiều chỉnh 
Quy ñịnh này quy ñịnh về quản lý trật tự xây dựng; phân cấp quản lý trật tự 

xây dựng và tiếp nhận hồ sơ thông báo khởi công xây dựng công trình; trách nhiệm 
của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc quản lý trật tự xây dựng. 

ðiều 2. ðối tượng áp dụng 
Sở Xây dựng; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố (gọi tắt là Ủy ban 

nhân dân cấp huyện); Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn (gọi tắt là Ủy ban 
nhân dân cấp xã) và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong công tác quản lý 
trật tự xây dựng trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 

ðiều 3. Quy ñịnh chung trong công tác quản lý trật tự xây dựng 
1. Tất cả công trình xây dựng trên ñịa bàn tỉnh (trừ các công trình thuộc bí mật 

nhà nước theo quy ñịnh) phải ñược thường xuyên kiểm tra, giám sát từ khi tiếp nhận 
thông báo khởi công, khởi công xây dựng công trình cho ñến khi hoàn thành và ñưa 
vào sử dụng. Vi phạm về trật tự xây dựng phải ñược phát hiện, ngăn chặn và xử lý 
kịp thời, dứt ñiểm ngay từ khi mới phát sinh, ñảm bảo ñúng quy trình, công khai, 
minh bạch. Mọi hậu quả do vi phạm hành chính gây ra phải ñược khắc phục triệt ñể 
theo quy ñịnh của pháp luật. 

2. Mọi thông tin phản ánh về công trình vi phạm trật tự xây dựng ñều phải 
ñược kiểm tra, xử lý theo quy ñịnh. 

3. Các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong quá trình phối hợp phải thực hiện một 
cách chặt chẽ, ñồng bộ, ñúng chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn theo quy ñịnh của 
pháp luật, ñảm bảo không chồng chéo, không ñùn ñẩy, né tránh trách nhiệm trong 
hoạt ñộng kiểm tra, xử lý vi phạm. 

4. Cơ quan, ñơn vị, cá nhân ñược giao nhiệm vụ quản lý trật tự xây dựng 
nhưng thiếu tinh thần trách nhiệm trong thực thi công vụ, buông lỏng quản lý hoặc có 
dấu hiệu bao che, dung túng, tiếp tay cho các hành vi vi phạm trật tự xây dựng thì tùy 
theo tính chất, mức ñộ sai phạm bị xử lý hành chính, bị xử lý kỷ luật theo quy ñịnh 
của pháp luật về cán bộ, công chức hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự, trường hợp 
gây thiệt hại vật chất phải bồi thường theo quy ñịnh của pháp luật. 
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Chương II 

QUY ðỊNH CỤ THỂ 

ðiều 4. Nội dung quản lý trật tự xây dựng 

1. Thực hiện quản lý trật tự xây dựng trên ñịa bàn tỉnh theo quy hoạch xây 
dựng; thiết kế xây dựng; các công trình ñược quy ñịnh tại khoản 2 ðiều 56 Nghị ñịnh 
số 15/2021/Nð-CP ngày 03 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ quy ñịnh chi tiết một số 
nội dung về quản lý dự án ñầu tư xây dựng (sau ñây gọi là Nghị ñịnh số 15/2021/Nð-CP). 

2. ðối với công trình xây dựng không thuộc quy ñịnh tại ñiểm 1 khoản này thì 
thực hiện quản lý theo các quy ñịnh của pháp luật liên quan. 

ðiều 5. Phân cấp quản lý trật tự xây dựng  

1. Ủy ban nhân dân tỉnh 

Tổ chức chỉ ñạo, ñiều hành công tác quản lý nhà nước về trật tự xây dựng 
trên ñịa bàn tỉnh theo quy ñịnh tại khoản 4 ðiều 56 Nghị ñịnh số 15/2021/Nð-CP. 

2. Ủy ban nhân dân cấp huyện 

a) Quản lý trật tự xây dựng ñối với tất cả các công trình xây dựng trên ñịa bàn 
quản lý trừ các công trình thuộc dự án do Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh 
ñược phân cấp quản lý; các công trình quy ñịnh tại ñiểm a, khoản 3 ðiều này. 

b) Tiếp nhận hồ sơ thông báo khởi công xây dựng ñối với các công trình ñược 
quy ñịnh tại ñiểm a khoản 2 ðiều này.  

3. Ủy ban nhân dân cấp xã 

a) Quản lý trật tự xây dựng ñối với các công trình xây dựng nhà ở riêng lẻ và 
các công trình khác ñược quy ñịnh tại khoản 1 ðiều 3 Nghị ñịnh số 16/2022/Nð-CP 
ngày 28/01/2022 của Chính phủ quy ñịnh xử phạt vi phạm hành chính về xây dựng 
trừ công trình quy ñịnh tại ñiểm a, Khoản 2 ðiều này. 

b) Tiếp nhận hồ sơ thông báo khởi công xây dựng ñối với các công trình ñược 
quy ñịnh tại ñiểm a khoản 3 ðiều này.  

ðiều 6. Trách nhiệm quản lý trật tự xây dựng  

1. Ủy ban nhân dân cấp xã 

a) Tổ chức thực hiện việc quản lý trật tự xây dựng, tiếp nhận hồ sơ thông báo 
khởi công xây dựng công trình ñối với các công trình; chịu trách nhiệm về quản lý 
trật tự xây dựng trên ñịa bàn theo phân cấp tại ñiểm a khoản 3 ðiều 5 của quy ñịnh này. 

b) Chịu trách nhiệm ñối với các hoạt ñộng xây dựng trên ñất không ñược phép 
xây dựng trong phạm vi quản lý. Khi phát hiện vi phạm, kịp thời chỉ ñạo cán bộ, công 
chức, viên chức ñược giao nhiệm vụ quản lý trật tự xây dựng thông báo, phối hợp với 
cơ quan chức năng kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực ñất ñai. 

c) Phân công và giao nhiệm vụ cho cán bộ, công chức, viên chức thường xuyên 
theo dõi, kiểm tra, thông tin kịp thời về tình hình thi công xây dựng các công trình trên 
ñịa bàn quản lý; kịp thời phát hiện, lập hồ sơ vi phạm về trật tự xây dựng. 
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d) Mở sổ theo dõi việc tiếp nhận hồ sơ thông báo khởi công xây dựng ñối với 
các công trình; tiếp nhận, lưu trữ hồ sơ vi phạm về trật tự xây dựng và ban hành các 
quyết ñịnh xử lý vi phạm theo thẩm quyền; kịp thời chuyển hồ sơ và kiến nghị 
Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện xử lý ñối với các trường hợp vượt thẩm quyền; 
thường xuyên kiểm tra, giám sát việc dừng thi công công trình sau khi lập biên bản vi 
phạm hành chính. Trường hợp chủ ñầu tư, nhà thầu, người vi phạm không chấp hành 
yêu cầu dừng thi công công trình thì phải lập biên bản tái vi phạm; kịp thời báo cáo, 
tham mưu, kiến nghị Ủy ban nhân dân cấp huyện ñể xử lý kịp thời theo quy ñịnh; 
thực hiện cưỡng chế công trình vi phạm trật tự xây dựng trên ñịa bàn theo quy ñịnh 
của pháp luật. 

ñ) Chỉ ñạo cán bộ, công chức, viên chức ñược giao nhiệm vụ, áp dụng các biện 
pháp cần thiết ñể kịp thời ngăn chặn ñối với các công trình xây dựng vi phạm trật tự 
xây dựng, không ñể vi phạm tiếp diễn sau khi ñã có biên bản vi phạm hành chính 
hoặc quyết ñịnh xử lý của cấp có thẩm quyền. 

e) Báo cáo ñầy ñủ và chính xác tình hình quản lý trật tự xây dựng trên ñịa bàn 
về Ủy ban nhân dân cấp huyện theo ñịnh kỳ hàng quý, 06 tháng, 01 năm hoặc ñột 
xuất khi có yêu cầu ñể tổng hợp, báo cáo Sở Xây dựng. 

2. Ủy ban nhân dân cấp huyện 
a) Chịu trách nhiệm về quản lý trật tự xây dựng trên ñịa bàn theo phân cấp tại 

ñiểm a khoản 2 ðiều 5 của quy ñịnh này; tổ chức, phân công giao nhiệm vụ thực hiện 
việc quản lý trật tự xây dựng; tiếp nhận hồ sơ thông báo khởi công xây dựng công 
trình ñối với các công trình ñược phân cấp theo quy ñịnh hiện hành. 

b) Chỉ ñạo, kiểm tra, giám sát, ñôn ñốc Ủy ban nhân dân cấp xã, các ñơn vị, 
phòng ban trực thuộc và các cơ quan liên quan phối hợp, thực hiện trách nhiệm quản lý 
trật tự xây dựng trên ñịa bàn theo quy ñịnh của pháp luật nhằm phát hiện, ngăn chặn và 
xử lý kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật về trật tự xây dựng. 

c) Chỉ ñạo, tổ chức kiểm tra, xử lý vi phạm trật tự xây dựng ñối với công trình 
xây dựng nằm trên ñịa giới hành chính từ hai xã, phường, thị trấn trở lên thuộc ñịa 
bàn quản lý.  

d) Ban hành quyết ñịnh xử phạt vi phạm hành chính; quyết ñịnh cưỡng chế 
buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả công trình, bộ phận công trình xây dựng vi 
phạm trật tự xây dựng theo thẩm quyền. Hoàn thiện hồ sơ, kịp thời trình Chủ tịch Ủy 
ban nhân dân tỉnh ban hành quyết ñịnh xử phạt vi phạm hành chính về trật tự xây 
dựng trong trường hợp vượt thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện; tổ 
chức, thực hiện cưỡng chế công trình vi phạm trật tự xây dựng trên ñịa bàn theo quy 
ñịnh của pháp luật. 

ñ) Kiểm tra, ñôn ñốc và tổ chức thực hiện các kết luận thanh tra, kiểm tra, 
quyết ñịnh xử lý vi phạm trật tự xây dựng của cấp thẩm quyền ñối với các công trình 
xây dựng trên ñịa bàn. 

e) Mở sổ theo dõi việc tiếp nhận hồ sơ thông báo khởi công xây dựng ñối với 
các công trình; sau khi tiếp nhận hồ sơ thông báo khởi công, kịp thời thông tin ñến Ủy ban 
nhân dân cấp xã nơi có công trình xây dựng ñể phối hợp quản lý. 



08 CÔNG BÁO/Số 50/Ngày 10-11-2022

g) Công bố, công khai nội dung giấy phép xây dựng do Ủy ban nhân dân cấp huyện 
cấp trên trang thông tin ñiện tử của Ủy ban nhân dân cấp huyện; thông tin nội dung 
giấy phép xây dựng do Sở Xây dựng, Ban Quản lý Khu Kinh tế, công nghiệp tỉnh, Ủy 
ban nhân dân cấp huyện cấp ñến Ủy ban nhân dân cấp xã và Ban Quản lý dự án ðầu 
tư xây dựng và Phát triển ñô thị tỉnh (ñối với ñịa bàn Khu ñô thị An Vân Dương) nơi 
có công trình ñược cấp phép ñể phối hợp quản lý. 

h) Tổng hợp, báo cáo tình hình quản lý trật tự xây dựng trên ñịa bàn quản lý 
gửi về Sở Xây dựng theo ñịnh kỳ hàng quý, 06 tháng, 01 năm hoặc ñột xuất khi có 
yêu cầu ñể tổng hợp, báo cáo cơ quan có thẩm quyền theo quy ñịnh. 

3. Sở Xây dựng 

a) Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ ñạo, ñiều hành công tác quản lý nhà 
nước về trật tự xây dựng trên ñịa bàn tỉnh; nắm bắt tình hình trật tự xây dựng, báo cáo 
và ñề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh các biện pháp ñể chấn chỉnh, khắc phục những tồn 
tại, hạn chế trong công tác quản lý trật tự xây dựng trên ñịa bàn tỉnh. 

b) ðôn ñốc, hướng dẫn Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện trách nhiệm quản 
lý trật tự xây dựng theo phân cấp; ñề nghị Ủy ban nhân dân cấp huyện kiểm tra, xử lý 
vi phạm trật tự xây dựng trên ñịa bàn khi tiếp nhận thông tin phản ánh của nhân dân, 
báo chí hoặc phát hiện trong quá trình giải quyết ñơn thư kiến nghị, khiếu nại, tố cáo 
và phản hồi bằng văn bản ñối với các trường hợp vi phạm trật tự xây dựng trên ñịa 
bàn mà Thanh tra Sở Xây dựng ñã có văn bản ñề nghị xử lý. 

c) Công bố, công khai nội dung giấy phép xây dựng do Sở Xây dựng cấp trên 
trang thông tin ñiện tử của Sở và thông tin ñến Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi có 
công trình ñược cấp phép ñể theo dõi và quản lý. 

d) Hằng năm, xây dựng kế hoạch và tổ chức thanh tra, kiểm tra trách nhiệm 
trong công tác quản lý trật tự xây dựng ñối với Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban 
nhân dân cấp xã. 

ñ) Chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi có công trình xây dựng 
ñể kiểm tra, xử lý vi phạm trật tự xây dựng ñối với các công trình nằm trên ñịa bàn 02 
huyện, thị xã, thành phố; tổ chức kiểm tra, xử lý hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý 
vi phạm trật tự xây dựng theo chỉ ñạo của Ủy ban nhân dân tỉnh. 

e) ðề xuất Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, xử lý trách nhiệm ñối với 
Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện, các tổ chức, cá nhân ñược phân công quản lý 
trật tự xây dựng mà buông lỏng quản lý, thiếu tinh thần trách nhiệm trong thực thi 
công vụ ñể xảy ra nhiều vi phạm hoặc vi phạm nghiêm trọng trên ñịa bàn ñược 
phân công quản lý. 

g) Chủ trì tổng hợp tình hình quản lý trật tự xây dựng trên ñịa bàn tỉnh, báo cáo 
Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Xây dựng theo ñịnh kỳ 6 tháng, năm hoặc ñột xuất khi có 
yêu cầu theo ñúng quy ñịnh của pháp luật. 
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4. Ủy ban nhân dân tỉnh 

Tổ chức chỉ ñạo, ñiều hành công tác quản lý nhà nước về trật tự xây dựng 
trên ñịa bàn tỉnh theo quy ñịnh tại khoản 4 ðiều 56 Nghị ñịnh số 15/2021/Nð-CP. 

ðiều 7. Trách nhiệm của các cơ quan, ñơn vị liên quan trong công tác quản lý 
trật tự xây dựng 

1. Ban Quản lý Khu Kinh tế, công nghiệp tỉnh 

a) Chủ trì theo dõi, kiểm tra các công trình thuộc dự án do Ban Quản lý trực 
tiếp quản lý vốn; các công trình thuộc dự án ñầu tư xây dựng của các tổ chức, nhà 
ñầu tư trong và ngoài nước và các dự án khác ñược phân cấp quản lý. 

b) Phối hợp với cơ quan chức năng có liên quan kiểm tra trật tự xây dựng trên 
ñịa bàn ñược phân cấp quản lý, trừ các công trình thuộc dự án ñược quy ñịnh tại ñiểm 
a khoản 1 ðiều này. 

c) ðình chỉ xây dựng, thu hồi giấy phép xây dựng theo thẩm quyền khi chủ ñầu 
tư xây dựng công trình vi phạm nghiêm trọng ñối với các dự án trên ñịa bàn quản lý 
của khu kinh tế, khu công nghiệp. 

d) Công bố, công khai nội dung giấy phép xây dựng do Ban Quản lý cấp và các 
thông tin quy hoạch trong ñịa bàn trên trang thông tin ñiện tử của Ban và thông tin ñến 
Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi có công trình ñược cấp phép ñể phối hợp quản lý. 

ñ) Phối hợp tổ chức thực hiện các quyết ñịnh xử phạt vi phạm hành chính, 
quyết ñịnh cưỡng chế trong lĩnh vực xây dựng trong ñịa bàn quản lý do cấp có thẩm 
quyền ban hành. 

2. Ban Quản lý dự án ðầu tư xây dựng và Phát triển ñô thị tỉnh 

a) Chủ trì và phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp 
xã trong công tác kiểm tra nhằm phát hiện và báo cáo cơ quan liên quan ñể phối hợp 
ngăn chặn kịp thời các hành vi vi phạm về trật tự xây dựng thuộc ñịa bàn quản lý. 

b) Kịp thời thông tin các hành vi vi phạm trật tự xây dựng và cung cấp hồ sơ 
quy hoạch cho UBND cấp huyện, UBND cấp xã ñể làm cơ sở xử lý các công trình vi 
phạm trật tự xây dựng trên ñịa bàn quản lý.  

c) Phối hợp tổ chức thực hiện các quyết ñịnh xử phạt vi phạm hành chính, 
quyết ñịnh cưỡng chế trong lĩnh vực xây dựng trong ñịa bàn quản lý do cấp có thẩm 
quyền ban hành. 

3. Công an tỉnh 

a) Chỉ ñạo Công an cấp huyện, cấp xã phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp 
huyện, cấp xã trong việc ñảm bảo an ninh trật tự trong quá trình xử lý vi phạm trật tự 
xây dựng; quá trình thực hiện các yêu cầu trong quyết ñịnh xử lý vi phạm trật tự xây 
dựng của cơ quan có thẩm quyền; cấm các phương tiện vận tải chuyên chở vật tư, vật 
liệu, công nhân vào thi công ñối với công trình xây dựng vi phạm. 
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b) Tạm dừng việc nghiệm thu về phòng cháy chữa cháy ñối với các công trình 
vi phạm trật tự xây dựng theo ñề nghị bằng văn bản của Ủy ban nhân dân cấp huyện 
hoặc Sở Xây dựng ñối với các trường hợp tổ chức, cá nhân vi phạm trật tự xây dựng 
nhưng chưa chấm dứt các hành vi vi phạm, chưa chấp hành các quyết ñịnh xử lý vi 
phạm hành chính hoặc chưa thực hiện xong các biện pháp khắc phục hậu quả do hành 
vi vi phạm trật tự xây dựng gây ra.  

c) Chủ trì, chỉ ñạo Công an cấp huyện, cấp xã xử lý các tổ chức, cá nhân có 
hành vi chống ñối hoặc cản trở người thực hiện nhiệm vụ xử lý vi phạm hành chính 
về trật tự xây dựng, người thi hành công vụ liên quan ñến công tác quản lý trật tự xây 
dựng trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế theo quy ñịnh. 

4. Sở Tài nguyên và Môi trường 

a) Yêu cầu Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện, cung cấp thông tin về 
thửa ñất ñể phục vụ kiểm tra xử lý vi phạm trật tự xây dựng, xem xét tham mưu khi 
cấp giấy chứng nhận liên quan ñến quyền sở hữu công trình của các cá nhân, tổ chức 
trường hợp cần xác minh thêm thông tin về mức ñộ công trình vi phạm trật tự xây 
dựng ñể dừng cấp giấy chứng nhận ñối với công trình vi phạm. 

b) Xem xét tạm dừng việc cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và tài sản 
khác gắn liền với ñất theo ñề nghị của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện ñối với 
các trường hợp tổ chức, cá nhân vi phạm trật tự xây dựng nhưng chưa chấm dứt hành vi 
vi phạm, chưa chấp hành các quyết ñịnh xử lý vi phạm hành chính hoặc chưa chấp hành 
xong các biện pháp khắc phục hậu quả do hành vi vi phạm trật tự xây dựng gây ra. 

5. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

Chỉ ñạo các phòng, ban chuyên môn và ñơn vị trực thuộc thường xuyên phối 
hợp với Ủy ban nhân dân cấp xã, Ủy ban nhân dân cấp huyện trong việc kiểm tra, xử 
lý các trường hợp xây dựng công trình vi phạm hành lang bảo vệ ñê ñiều, hành lang 
thoát lũ và phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi thuộc thẩm quyền quản lý. 

6. Sở Văn hóa và Thể thao 

a) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra và xử lý kịp thời những 
trường hợp lắp ñặt biển quảng cáo không ñúng quy ñịnh, gây mất an toàn và mỹ quan 
ñô thị. 

b) Chỉ ñạo các cơ quan ñược giao quản lý các khu di tích lịch sử - văn hóa 
kiểm tra, giám sát thường xuyên, ñịnh kỳ ñối với mọi hoạt ñộng có liên quan ñến xây 
dựng công trình thuộc phạm vi quản lý. Trường hợp kiểm tra, phát hiện công trình vi 
phạm trật tự xây dựng thì thông báo tới Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân 
cấp xã nơi có công trình vi phạm ñể xử lý theo quy ñịnh của pháp luật. 

7. Sở Giao thông vận tải, các cơ quan quản lý giao thông ñóng trên ñịa bàn tỉnh 

Thường xuyên phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp xã, Ủy ban nhân dân cấp 
huyện trong việc kiểm tra, xử lý các trường hợp xây dựng công trình vi phạm hành 
lang an toàn giao thông ñường bộ, ñường sắt, ñường thủy thuộc thẩm quyền quản lý. 
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8. Sở Nội vụ 

Phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã và Sở Xây dựng trong việc 
xử lý vi phạm trật tự xây dựng ñối với các công trình tôn giáo, tín ngưỡng... 

9. Kho bạc Nhà nước tỉnh  

Chỉ ñạo Kho bạc Nhà nước các huyện, thị xã, thành phố thực hiện việc thu tiền 
phạt vi phạm hành chính theo ñúng quy ñịnh của pháp luật; hỗ trợ Ủy ban nhân dân 
các cấp và Sở Xây dựng trong việc khấu trừ tiền thanh toán qua Kho bạc Nhà nước 
của các tổ chức, cá nhân vi phạm hành chính ñể thực hiện cưỡng chế thi hành quyết 
ñịnh xử phạt vi phạm hành chính nếu tổ chức, cá nhân bị xử phạt không tự nguyện 
chấp hành. 

10. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - Chi nhánh Thừa Thiên Huế  

Chỉ ñạo các ngân hàng thương mại trên ñịa bàn tỉnh thực hiện việc khấu trừ 
tiền gửi từ tài khoản của các tổ chức, cá nhân vi phạm hành chính ñể thực hiện cưỡng 
chế thi hành quyết ñịnh xử phạt vi phạm hành chính của Ủy ban nhân dân các cấp và 
Thanh tra Sở Xây dựng khi có yêu cầu theo quy ñịnh tại ðiều 16 Nghị ñịnh số 
166/2013/Nð-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ quy ñịnh về cưỡng chế thi hành 
quyết ñịnh xử phạt vi phạm hành chính. 

11. Thủ trưởng doanh nghiệp, cá nhân cung cấp dịch vụ ñiện, nước và các dịch 
vụ khác 

Có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan chức năng trong quá trình tổ chức 
cưỡng chế phá dỡ công trình vi phạm liên quan ñến công trình xây dựng vi phạm trật 
tự xây dựng khi có yêu cầu. 

Chương III 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

ðiều 8. Trách nhiệm thực hiện 

1. Giám ñốc Sở Xây dựng, Thủ trưởng các sở, ban ngành cấp tỉnh, Chủ tịch 
Ủy ban nhân dân cấp huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã và các cơ quan, ñơn 
vị, tổ chức, cá nhân liên quan tổ chức triển khai và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch 
Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện Quy ñịnh này. 

2. Sở Xây dựng chỉ ñạo Thanh tra Sở Xây dựng phối hợp với Ủy ban nhân dân 
cấp huyện và các cơ quan, ñơn vị có liên quan phổ biến và tổ chức triển khai thực 
hiện Quy ñịnh này. 

3. Ủy ban nhân dân cấp huyện chủ trì, phối hợp với Thanh tra Sở Xây dựng 
phổ biến và tổ chức triển khai nội dung Quy ñịnh này ñến các công chức, viên chức 
thuộc cấp mình quản lý, cán bộ lãnh ñạo và người ñược giao nhiệm vụ quản lý trật tự 
xây dựng cấp xã, công an cấp huyện, cấp xã và các tổ chức, cá nhân khác có liên 
quan ñóng trên ñịa bàn biết ñể thực hiện. 

Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm tuyên truyền phổ biến pháp luật về 
quản lý trật tự xây dựng ñến nhân dân trên ñịa bàn biết và thực hiện ñúng quy ñịnh.  
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4. Việc tiếp nhận thông tin, phản ánh hiện trường tình hình trật tự xây dựng 
ñược thực hiện theo Quy ñịnh tại Quyết ñịnh số 30/2022/Qð-UBND ngày 
05/7/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ban hành quy ñịnh triển khai hệ thống thông tin 
phản ánh hiện trường tỉnh Thừa Thiên Huế. 

5. Cán bộ, công chức, viên chức ñược phân công quản lý trật tự xây dựng căn 
cứ vào nhiệm vụ, quyền hạn ñược giao, phối hợp kiểm tra trật tự xây dựng, hướng 
dẫn các tổ chức và cá nhân thực hiện ñúng quy ñịnh pháp luật về trật tự xây dựng.  

6. Những nội dung về phân cấp quản lý trật tự xây dựng không quy ñịnh cụ thể 
tại Quyết ñịnh này thì thực hiện theo các quy ñịnh của Luật Xây dựng; Nghị ñịnh số 
15/2021/Nð-CP; Nghị ñịnh số 16/2022/Nð-CP và các văn bản quy phạm pháp luật 
khác có liên quan. Trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật ñược dẫn chiếu trong 
Quy ñịnh này ñược sửa ñổi, bổ sung hoặc thay thế thì áp dụng theo các văn bản quy 
phạm pháp luật mới. 

Quá trình tổ chức thực hiện Quyết ñịnh này, trường hợp gặp khó khăn, vướng 
mắc thì ñề nghị các sở, ban, ngành cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện có văn bản 
ñề xuất gửi về Sở Xây dựng ñể tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét ñiều 
chỉnh, sửa ñổi, bổ sung cho phù hợp./. 
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VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC 

HỘI ðỒNG NHÂN DÂN TỈNH 
 

HỘI ðỒNG NHÂN DÂN 
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

Số: 104/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 chủ trương ñầu tư dự án Nghĩa trang  

nhân dân phía Nam (mới) 
 

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 11262/TTr-UBND, ngày 25 tháng 10 năm 2022 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh về việc ñề nghị phê duyệt chủ trương ñầu tư dự án Nghĩa trang nhân dân 
phía Nam (mới); Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách và ý kiến thảo luận của 
các ñại biểu Hội ñồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp. 

QUYẾT NGHỊ: 

ðiều 1. Phê duyệt ñiều chỉnh chủ trương ñầu tư dự án Nghĩa trang nhân dân 
phía Nam (mới) với các nội dung chủ yếu sau: 

1. Diện tích sử dụng ñất ñiều chỉnh: 43,3 ha (tăng 1,88 ha). 
2. Tổng mức ñầu tư ñiều chỉnh: 40.882 triệu ñồng (tăng 2.797 triệu ñồng). 
ðiều 2. Các nội dung khác ñã ñược phê duyệt không trái với ðiều 1 của Nghị 

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

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

Nghị quyết này ñã ñược Hội ñồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế khóa VIII, 
Kỳ họp chuyên ñề lần thứ 7 thông qua ngày 26 tháng 10 năm 2022./. 

CHỦ TỊCH 
 

Lê Trường Lưu 
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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: 105/NQ-HðND Thừa Thiên Huế, ngày 26 tháng 10 năm 2022 
 

NGHỊ QUYẾT 
Về việc ñiều chỉnh kế hoạch vốn ñầu tư phát triển nguồn ngân sách  

nhà nước giai ñoạn 2021 - 2025, kế hoạch vốn ñầu tư phát triển  
nguồn ngân sách nhà nước năm 2022 thực hiện  

03 chương trình mục tiêu quốc gia 
 

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 2015; 

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

Căn cứ Nghị ñịnh số 27/2022/Nð-CP, ngày 19 năm 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 Nghị quyết số 63/NQ-HðND ngày 14 tháng 7 năm 2022 của Hội ñồng 
nhân dân tỉnh về kế hoạch vốn ñầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước giai ñoạn 
2021-2025, dự toán vốn ñầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước năm 2022 thực 
hiện 03 chương trình mục tiêu quốc gia; 

Xét Tờ trình số 11197/TTr-UBND, ngày 22 tháng 10 năm 2022 của Ủy ban 
nhân dân tỉnh về việc ñiều chỉnh kế hoạch vốn ñầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước 
giai ñoạn 2021-2025, kế hoạch vốn ñầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước 
năm 2022 thực hiện 03 chương trình mục tiêu quốc gia; 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 vốn ñầu tư phát triển nguồn ngân sách 
nhà nước giai ñoạn 2021 - 2025 thực hiện 03 chương trình mục tiêu quốc gia.  

(Chi tiết tại Phụ lục ñính kèm) 

ðiều 2. Thống nhất ñiều chỉnh kế hoạch vốn ñầu tư phát triển nguồn ngân sách 
nhà nước năm 2022 thực hiện 03 chương trình mục tiêu quốc gia. 

(Chi tiết tại Phụ lục ñính kèm) 

ðiều 3. Tổ chức thực hiện 

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức 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 I 

ðiều chỉnh kế hoạch trung hạn giai ñoạn 2021-2025 các chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Thừa Thiên Huế 

Nguồn vốn: ðầu tư phát triển thuộc ngân sách nhà nước 
(Kèm theo Nghị quyết số 105/NQ-HðND ngày 26 tháng 10 năm 2022 của Hội ñồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế) 

 
(ðVT: Triệu ñồng) 

TT ðịa phương 
Tổng 

cộng 03 
CTMTQG 

Trong ñó CTMTQG xây dựng nông thôn mới 
CTMTQG phát triển KT-XH vùng 

ñồng bào DTTS&MN 
CTMTQG giảm nghèo bền vững 

Ghi 
chú 

NSTW 

NSðP 

Tổng 
cộng 

Trong ñó 

Tổng 
cộng 

Trong ñó 

Tổng 
cộng 

Trong ñó 

Tổng 
cộng 

Tỉnh 
Huyện, 

xã 
NSTW 

NSðP (1,5 lần NSTW) 

NSTW 

NSðP (15% NSTW) 

NSTW 

NSðP (15% NSTW) 

Tổng 
cộng 

Tỉnh 
Huyện, 

xã 
Tổng 
cộng 

Tỉnh 
Huyện, 

xã 
Tổng 
cộng 

Tỉnh 
Huyện, 

xã 

 
Tổng cộng 1.863.653 1.206.881 656.772 288.005 368.767 881.000 352.400 528.600 192.263 336.337 528.847 459.867 68.980 53.260 15.720 453.806 394.614 59.192 42.482 16.710 

 
I Sở, ban 

ngành cấp 
tỉnh 

111.251 96.740 14.511 14.511 0 0 0 0 0   17.684 15.377 2.307 2.307   93.567 81.363 12.204 12.204     

II Cấp huyện, 
xã 

1.752.402 1.110.141 642.261 273.494 368.767 881.000 352.400 528.600 192.263 336.337 511.163 444.490 66.673 50.953 15.720 360.239 313.251 46.988 30.278 16.710   

1 Huyện Nam 
ðông 

224.025 165.026 58.999 41.299 17.700 107.724 63.895 43.829 30.680 13.149 116.301 101.131 15.170 10.619 4.551             

2 Huyện Quảng 
ðiền 

118.163 27.625 90.538 36.215 54.323 118.163 27.625 90.538 36.215 54.323                       

3 Huyện A Lưới 718.460 581.118 137.342 109.875 27.467 94.139 38.229 55.910 44.728 11.182 384.833 334.638 50.195 40.157 10.038 239.489 208.251 31.238 24.990 6.248   

4 Huyện Phong 
ðiền 

211.387 127.224 84.163 25.249 58.914 176.887 97.224 79.663 23.899 55.764           34.500 30.000 4.500 1.350 3.150   

5 Huyện Phú 
Vang 

137.276 63.462 73.814 25.835 47.979 102.776 33.462 69.314 24.260 45.054           34.500 30.000 4.500 1.575 2.925   

6 Huyện Phú 
Lộc 

173.175 82.973 90.202 31.571 58.631 117.544 34.598 82.946 29.031 53.915 3.881 3.375 506 177 329 51.750 45.000 6.750 2.363 4.388   

7 Thị xã Hương 
Trà 

54.443 25.174 29.269 650 28.619 48.295 19.828 28.467 650 27.817 6.148 5.346 802 0 802             

8 Thị xã Hương 
Thủy 

48.645 13.813 34.832 2.800 32.032 48.645 13.813 34.832 2.800 32.032                       

9 Thành phố 
Huế 

66.828 23.726 43.102 0 43.102 66.828 23.726 43.102 0 43.102                       
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Phụ lục II 
ðiều chỉnh kế hoạch năm 2022 các chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Thừa Thiên Huế 

Nguồn vốn: ðầu tư phát triển thuộc ngân sách nhà nước 
 (Kèm theo Nghị quyết số 105/NQ-HðND ngày 26 tháng 10 năm 2022 của Hội ñồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế) 

(ðVT: Triệu ñồng) 

TT ðịa phương 
Tổng 

cộng 03 
CTMTQG 

Trong ñó CTMTQG xây dựng nông thôn mới 
CTMTQG phát triển KT-XH vùng 

ñồng bào DTTS&MN 
CTMTQG giảm nghèo bền vững 

Ghi 
chú 

NSTW 

NSðP 

Tổng 
cộng 

Trong ñó 

Tổng 
cộng 

Trong ñó 

Tổng 
cộng 

Trong ñó 

Tổng 
cộng 

Tỉnh 
Huyện, 

xã 
NSTW 

NSðP (1,5 lần NSTW) 

NSTW 

NSðP (15% NSTW) 

NSTW 

NSðP (15% NSTW) 

Tổng 
cộng 

Tỉnh 
Huyện, 

xã 
Tổng 
cộng 

Tỉnh 
Huyện, 

xã 
Tổng 
cộng 

Tỉnh 
Huyện, 

xã 

  Tổng cộng 557.061 346.760 210.301 99.572 110.729 293.126 117.250 175.876 74.688 101.188 107.582 93.550 14.032 10.824 3.208 156.354 135.960 20.394 14.060 6.334   

I Sở, ban 
ngành cấp 
tỉnh 

29.059 25.269 3.790 3.790 0 0 0 0 0   3.382 2.941 441 441   25.677 22.328 3.349 3.349     

II Cấp huyện, 
xã 

528.002 321.491 206.511 95.782 110.729 293.126 117.250 175.876 74.688 101.188 104.200 90.609 13.591 10.383 3.208 130.677 113.632 17.045 10.711 6.334   

1 Huyện Nam 
ðông 

53.562 34.925 18.637 13.047 5.590 31.142 15.429 15.713 10.999 4.714 22.421 19.496 2.925 2.048 877             

2 Huyện Quảng 
ðiền 

31.201 9.675 21.526 8.610 12.916 31.201 9.675 21.526 8.610 12.916                       

3 Huyện A Lưới 216.827 162.810 54.017 43.214 10.803 54.979 22.073 32.906 26.325 6.581 79.471 69.105 10.366 8.293 2.073 82.377 71.632 10.745 8.596 2.149   

4 Huyện Phong 
ðiền 

63.415 35.627 27.788 8.336 19.452 49.615 23.627 25.988 7.796 18.192           13.800 12.000 1.800 540 1.260   

5 Huyện Phú 
Vang 

50.824 25.717 25.107 8.787 16.320 37.024 13.717 23.307 8.157 15.150           13.800 12.000 1.800 630 1.170   

6 Huyện Phú 
Lộc 

63.192 33.657 29.535 10.337 19.198 41.568 14.853 26.715 9.350 17.365 924 804 120 42 78 20.700 18.000 2.700 945 1.755   

7 Thị xã Hương 
Trà 

14.870 6.671 8.199 650 7.549 13.486 5.467 8.019 650 7.369 1.384 1.204 180 0 180             

8 Thị xã Hương 
Thuỷ 

14.110 4.838 9.272 2.800 6.472 14.110 4.838 9.272 2.800 6.472                       

9 Thành phố 
Huế 

20.001 7.571 12.430 0 12.430 20.001 7.571 12.430 0 12.430                       
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Phụ lục III 

ðiều chỉnh, bổ sung danh mục công trình/dự án năm 2022 chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Thừa Thiên Huế 

Nguồn vốn: ðầu tư phát triển thuộc ngân sách nhà nước 
(Kèm theo Nghị quyết số 105/NQ-HðND ngày 26 tháng 10 năm 2022 của Hội ñồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế) 

 

TT 

ðịa phương, danh mục dự án ñã giao tại Nghị quyết số 
63/NQ-HðND ngày 14/7/2022 của HðND tỉnh 

TT 

ðịa phương, danh mục dự án ñiều chỉnh, bổ sung 

ðịa phương, danh mục dự án 
Quy mô 
ñầu tư 
dự kiến 

Thời 
gian 
thực 
hiện 

ðịa phương, danh mục dự án 
Quy mô 

ñầu tư dự 
kiến 

Thời 
gian 
thực 
hiện 

I Huyện Quảng ðiền     I Huyện Quảng ðiền     
1 Kiên cố hoá kênh mương các trạm bơm 

ðội 4, 5, 7, xã Quảng Công 
1.0005 m 2022 1 Nâng cấp mở rộng ñường liên thôn từ 

thôn 1 ñến thôn 4, xã Quảng Công 
1 km 2022-2023 

2 Kiên cố hoá kênh mương các trạm bơm 
hồ ðội 5, kênh mẫu 8 ñội ðẹp thuộc ðội 3 

280 m + 
kiên cố 

nhà trạm 

2022 2 ðường liên thôn La Vân Hạ - Tân 
Xuân Lai, Niêm Phò - Phò Nam B, xã 
Quảng Thọ 

1,5 km 2022-2023 

II Huyện A Lưới     II Huyện A Lưới     
1 Nâng cấp nhà văn hóa ña chức năng xã 

Hương Phong 
1 CT 2022-2023 1 Xây mới nhà văn hóa ña chức năng xã 

Hương Phong 
1 CT 2022-2023 

2 03 tuyến ñường sản xuất xã Hồng Thượng 2 km 2022-2023 2 02 tuyến ñường sản xuất xã Hồng 
Thượng 

1,55 km 2022-2023 

        III Thị xã Hương Trà     
        1 Trường mầm non Bình Thành (khu 

hiệu bộ) 
 Khu hiệu 

bộ  
2022-2023 

        2 Trường TH&THCS Lê Quang Bính 
(khu hiệu bộ + 2 phòng học) 

Khu hiệu 
bộ + 2 

phòng học 

2022-2023 
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Phụ lục IV 

ðiều chỉnh, bổ sung danh mục công trình/dự án năm 2022 chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội 

vùng ñồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Thừa Thiên Huế 
Nguồn vốn: ðầu tư phát triển thuộc ngân sách nhà nước 

(Kèm theo Nghị quyết số 105/NQ-HðND ngày 26 tháng 10 năm 2022 của Hội ñồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế) 

 

TT 

ðịa phương, danh mục dự án ñã giao tại Nghị quyết số 
63/NQ-HðND ngày 14/7/2022 của HðND tỉnh 

TT 

ðịa phương, danh mục dự án ñiều chỉnh, bổ sung 

ðịa phương, danh mục dự án 
Quy mô 

ñầu tư dự 
kiến 

ðịa phương, danh mục dự án 
Quy mô 

ñầu tư dự 
kiến 

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

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

  

  Các xã ñặc biệt khó khăn     Các xã ñặc biệt khó khăn   
  Huyện A Lưới     Huyện A Lưới   
  Xã A Roàng     Xã A Roàng   
1 Nhà sinh hoạt cộng ñồng thôn Ka Rôông-A Ho, A 

Min-C9, A Roàng 2 
3 CT 1 Nhà sinh hoạt cộng ñồng thôn Ka Rôông-A Ho, 

A Min-C9 
2 CT 
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Phụ lục V 
ðiều chỉnh, bổ sung danh mục công trình/dự án năm 2022 chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững tỉnh Thừa Thiên Huế 

Nguồn vốn: ðầu tư phát triển thuộc ngân sách nhà nước 
(Kèm theo Nghị quyết số 105/NQ-HðND ngày 26 tháng 10 năm 2022 của Hội ñồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế) 

 

TT 

ðịa phương, danh mục dự án ñã giao tại Nghị quyết số 
63/NQ-HðND ngày 14/7/2022 của HðND tỉnh 

TT 

ðịa phương, danh mục dự án ñiều chỉnh, bổ sung 

ðịa phương, danh mục dự án 
Quy mô 
ñầu tư 
dự kiến 

ðịa phương, danh mục dự án 
Quy mô 
ñầu tư 
dự kiến 

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

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

  

  Hỗ trợ ñầu tư phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội 
huyện nghèo 

  1 Hỗ trợ ñầu tư phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội 
huyện nghèo 

  

  Huyện A Lưới     Huyện A Lưới   
1 Kè sông Tà Rình ñoạn Quảng Nhâm, Hồng Kim, 

Hồng Bắc 
1,8 km 1 Kè sông Tà Rình ñoạn Quảng Nhâm, Hồng Kim, 

Hồng Bắc 
2,56 km 

2 ðường giao thông liên xã từ xã Phú Vinh ñi xã Hồng 
Thượng 

3 km 2 ðường giao thông liên xã từ xã Phú Vinh ñi xã Hồng 
Thượng 

1,64 km 

II Dự án 4: Phát triển giáo dục nghề nghiệp, việc 
làm bền vững 

  II Dự án 4: Phát triển giáo dục nghề nghiệp, việc làm 
bền vững 

  

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

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

  

  Trường Cao ñẳng giao thông Huế Xây mới 
ký túc xá 
và trang 
thiết bị 

  Dự án ñầu tư nâng cấp, cải tạo Trường Cao ñẳng giao 
thông Huế 

Xây dựng 
cơ sở vật 
chất, trang 

thiết bị 
ñào tạo,… 
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TT 

ðịa phương, danh mục dự án ñã giao tại Nghị quyết số 
63/NQ-HðND ngày 14/7/2022 của HðND tỉnh 

TT 

ðịa phương, danh mục dự án ñiều chỉnh, bổ sung 

ðịa phương, danh mục dự án 
Quy mô 
ñầu tư 
dự kiến 

ðịa phương, danh mục dự án 
Quy mô 
ñầu tư 
dự kiến 

II.2 Tiểu dự án 3: Hỗ trợ việc làm bền vững   II.2 Tiểu dự án 3: Hỗ trợ việc làm bền vững   
  Sở Lao ñộng Thương binh và Xã hội Sàn giao 

dịch và 
cơ sở dữ 
liệu việc 

tìm người 
- người 
tìm việc 

  Dự án hỗ trợ việc làm bền vững Sàn giao 
dịch và 

cơ sở dữ 
liệu việc 

tìm 
người - 
người 

tìm việc 

 
 



22 CÔNG BÁO/Số 50/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 

Số: 107/NQ-HðND 
 

Thừa Thiên Huế, ngày 26 tháng 10 năm 2022 

 

NGHỊ QUYẾT 
Về ñiều chỉnh Nhiệm vụ Quy hoạch phân khu xây dựng Khu du lịch 
 sinh thái Bạch Mã thuộc Vườn Quốc gia Bạch Mã, huyện Phú Lộc,  

tỉnh Thừa Thiên Huế  
 

HỘI ðỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 
KHÓA VIII, KỲ 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 Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014;  

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

Căn cứ Luật 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 20 tháng 11 năm 2018; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 72/2019/Nð-CP ngày 30 tháng 8 năm 2019 của Chính phủ 
sửa ñổi bổ sung một số ñiều của Nghị ñịnh số 37/2010/Nð-CP, ngày 07 tháng 4 
năm 2010 về lập, thẩm ñịnh, phê duyệt và quản lý quy hoạch ñô thị và Nghị ñịnh số 
44/2015/Nð-CP ngày 06 tháng 5 năm 2015 quy ñịnh  chi tiết một số nội dung về 
quy hoạch xây dựng; 

Căn cứ Công văn số 86/HðND-THKT ngày 28 tháng 7 năm 2016 của Thường trực 
Hội ñồng nhân dân tỉnh về việc thống nhất nội dung Nhiệm vụ Quy hoạch phân khu 
xây dựng Khu du lịch sinh thái Bạch Mã thuộc Vườn Quốc gia Bạch Mã, huyện Phú Lộc, 
tỉnh Thừa Thiên Huế; 

Xét Tờ trình số 11185/TTr-UBND ngày 21 tháng 10 năm 2022 của Ủy ban 
nhân dân tỉnh về việc ñiều chỉnh Nhiệm vụ Quy hoạch phân khu xây dựng Khu du 
lịch sinh thái Bạch Mã thuộc Vườn Quốc gia Bạch Mã, huyện Phú Lộc, 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. ðiều chỉnh Nhiệm vụ Quy hoạch phân khu xây dựng Khu du lịch sinh 
thái Bạch Mã thuộc Vườn Quốc gia Bạch Mã, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế, 
cụ thể như sau: 
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1. Nguồn kinh phí thực hiện: Ngân sách nhà nước. 

2. Thời gian hoàn thành: Không quá 06 tháng kể từ ngày ký kết hợp ñồng tư vấn. 

3. Tổ chức thực hiện: 

a) Cơ quan phê duyệt: Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế. 

b) Cơ quan thẩm ñịnh: Sở Xây dựng Thừa Thiên Huế. 

c) Cơ quan trình thẩm ñịnh: Ban Quản lý dự án ðầu tư xây dựng và Phát triển 
ñô thị tỉnh. 

d) Cơ quan tổ chức lập quy hoạch: Ban Quản lý dự án ðầu tư xây dựng và Phát 
triển ñô thị tỉnh. 

ñ) Cơ quan quyết ñịnh: Hội ñồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế. 

e) Cơ quan thỏa thuận: Bộ Xây dựng. 
ðiều 2. Các nội dung khác tại Công văn số 86/HðND-THKT ngày 28 tháng 7 

năm 2016 của Thường trực Hội ñồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế không trái với 
ðiều 1 Nghị quyết này vẫn tiếp tục triển khai thực hiện.  

ðiều 3. Tổ chức thực hiện 

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

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

Nghị quyết này ñã ñược Hội ñồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế khóa VIII, 
Kỳ họp chuyên ñề lần thứ 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                    

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

Số: 108/NQ-HðND 
 

Thừa Thiên Huế, ngày 26 tháng 10 năm 2022 

 

NGHỊ QUYẾT 
Về ñiều chỉnh Nhiệm vụ Quy hoạch phân khu xây dựng Khu du lịch  

sinh thái Ngũ Hồ, huyện Phong ðiền, tỉnh Thừa Thiên Huế 
 

HỘI ðỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 
KHÓA VIII, KỲ 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 Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014;  

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

Căn cứ Luật 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 20 tháng 11 năm 2018; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 72/2019/Nð-CP ngày 30 tháng 8 năm 2019 của Chính phủ 
sửa ñổi bổ sung một số ñiều của Nghị ñịnh số 37/2010/Nð-CP ngày 07 tháng 4 năm 
2010 về lập, thẩm ñịnh, phê duyệt và quản lý quy hoạch  ñô thị và Nghị ñịnh số 
44/2015/Nð-CP ngày 06 tháng 5 năm 2015 quy ñịnh chi tiết một số nội dung về quy 
hoạch xây dựng; 

Căn cứ Nghị quyết số 23/NQ-HðND ngày 23 tháng 3 năm 2022 của Hội ñồng 
nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về Nhiệm vụ Quy hoạch phân khu xây dựng Khu du 
lịch sinh thái Ngũ Hồ, huyện Phong ðiền, tỉnh Thừa Thiên Huế; 

Xét Tờ trình số 11187/TTr-UBND ngày 21 tháng 10 năm 2022 của Ủy ban 
nhân dân tỉnh về việc thông qua nội dung sửa ñổi, bổ sung một số nội dung Nhiệm vụ 
Quy hoạch phân khu xây dựng Khu du lịch sinh thái Ngũ Hồ, huyện Phong ðiền, 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. ðiều chỉnh Nhiệm vụ Quy hoạch phân khu xây dựng Khu du lịch sinh 
thái Ngũ Hồ, huyện Phong ðiền, tỉnh Thừa Thiên Huế tại khoản 3, 10, 11, ðiều 1 
Nghị quyết số 23/NQ-HðND ngày 23 tháng 3 năm 2022 của Hội ñồng nhân dân tỉnh, 
cụ thể như sau: 

1. Quy mô lập quy hoạch: Khoảng 445ha (giảm 50ha). 
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2. Tiến ñộ thực hiện  

b) Thời gian hoàn thành: Không quá 06 tháng kể từ ngày ký hợp ñồng với tư vấn. 

3. Tổ chức thực hiện: 

a) Cơ quan phê duyệt: Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế. 

b) Cơ quan thẩm ñịnh: Sở Xây dựng Thừa Thiên Huế. 

c) Cơ quan trình thẩm ñịnh: Ủy ban nhân dân huyện Phong ðiền. 

d) Cơ quan tổ chức lập quy hoạch: Ban Quản lý dự án ñầu tư và xây dựng khu 
vực huyện Phong ðiền. 

ñ) Cơ quan quyết ñịnh: Hội ñồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế. 

e) Cơ quan thỏa thuận: Bộ Xây dựng. 

 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                    

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

Số: 109/NQ-HðND 
 

Thừa Thiên Huế, ngày 26 tháng 10 năm 2022 

 

 
NGHỊ QUYẾT 

Về ñiều chỉnh Nhiệm vụ thiết kế ñiều chỉnh Quy hoạch phân khu xây dựng 
 Khu quần thể sân golf - Làng du lịch sinh thái phong cảnh Việt Nam 

 

HỘI ðỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 
KHÓA VIII, KỲ 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 Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014;  

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

Căn cứ Luật 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 20 tháng 11 năm 2018;  

Căn cứ Nghị ñịnh số 72/2019/Nð-CP ngày 30 tháng 8 năm 2019 của Chính phủ 
sửa ñổi bổ sung một số ñiều của Nghị ñịnh số 37/2010/Nð-CP ngày 07 tháng 4 
năm 2010 về lập, thẩm ñịnh, phê duyệt và quản lý quy hoạch ñô thị và Nghị ñịnh số 
44/2015/Nð-CP ngày 06 tháng 5 năm 2015 quy ñịnh chi tiết một số nội dung về quy 
hoạch xây dựng; 

Căn cứ Công văn số 106/HðND-THKT ngày 12 tháng 9 năm 2016 của Thường trực 
Hội ñồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc thống nhất ñiều chỉnh Nhiệm vụ 
Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu quần thể sân golf - làng du lịch sinh thái phong cảnh 
Việt Nam; 

Căn cứ Nghị quyết số 24/NQ-HðND ngày 23 tháng 3 năm 2022 của Hội ñồng 
nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về ñiều chỉnh Nhiệm vụ Quy hoạch phân khu xây 
dựng Khu quần thể sân golf - Làng du lịch sinh thái phong cảnh Việt Nam; 

Xét Tờ trình số 11189/TTr-UBND ngày 21 tháng 10 năm 2022 của Ủy ban 
nhân dân tỉnh về việc ñiều chỉnh Nhiệm vụ thiết kế ñiều chỉnh Quy hoạch phân khu 
xây dựng Khu quần thể sân golf - Làng du lịch sinh thái phong cảnh Việt Nam; 
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. 
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QUYẾT NGHỊ: 

ðiều 1. ðiều chỉnh Nhiệm vụ Quy hoạch phân khu xây dựng Khu quần thể sân 
Golf - Làng du lịch sinh thái phong cảnh Việt Nam tại khoản 9, ðiều 1 Nghị quyết số 
24/NQ-HðND ngày 23 tháng 3 năm 2022 của Hội ñồng nhân dân tỉnh, cụ thể như sau: 

Tổ chức thực hiện: 
a) Cơ quan phê duyệt: Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế. 

b) Cơ quan thẩm ñịnh: Sở Xây dựng Thừa Thiên Huế. 

c) Cơ quan trình thẩm ñịnh: Ủy ban nhân dân thị xã Hương Thủy. 

d) Cơ quan tổ chức lập quy hoạch: Phòng Quản lý ñô thị thị xã Hương Thủy. 

ñ) Cơ quan quyết ñịnh: Hội ñồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế. 
e) Cơ quan thỏa thuận: Bộ Xây dựng. 

 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                    

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

Số: 110/NQ-HðND 
 

Thừa Thiên Huế, ngày 26 tháng 10 năm 2022 

 

NGHỊ QUYẾT 
Về ðồ án Quy hoạch xây dựng vùng huyện Nam ðông, tỉnh Thừa Thiên Huế  

ñến năm 2030, tầm nhìn ñến năm 2050 
 
 

HỘI ðỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 
KHÓA VIII, KỲ 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 Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014;  

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

Căn cứ Luật 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 20 tháng 11 năm 2018; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 44/2015/Nð-CP ngày 06 tháng 5 năm 2015 của Chính phủ 
về quy ñịnh chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng;  

Căn cứ Nghị ñịnh số 72/2019/Nð-CP ngày 30 tháng 8 năm 2019 của Chính phủ 
về Sửa ñổi bổ sung một số ñiều của Nghị ñịnh số 37/2010/Nð-CP ngày 07 tháng 4 
năm 2010 về lập, thẩm ñịnh, phê duyệt và quản lý quy hoạch  ñô thị và Nghị ñịnh số 
44/2015/Nð-CP ngày 06 tháng 5 năm 2015 quy ñịnh chi tiết một số nội dung về quy 
hoạch xây dựng; 

Xét Tờ trình số 11245/TTr-UBND ngày 24 tháng 10 năm 2022 của Ủy ban 
nhân dân tỉnh về việc thông qua ðồ án Quy hoạch xây dựng vùng huyện Nam ðông, 
tỉnh Thừa Thiên Huế ñến năm 2030, tầm nhìn ñến năm 2050; 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 ðồ án Quy hoạch xây dựng vùng huyện Nam ðông, tỉnh 
Thừa Thiên Huế ñến năm 2030, tầm nhìn ñến năm 2050 theo ñề xuất của Ủy ban 
nhân dân tỉnh tại Tờ trình số 11245/TTr-UBND ngày 24 tháng 10 năm 2022. 
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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                    

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

Số: 111/NQ-HðND 
 

Thừa Thiên Huế, ngày 26 tháng 10 năm 2022 

 

NGHỊ QUYẾT 
Về ñiều chỉnh Nhiệm vụ Quy hoạch chi tiết xây dựng (tỷ lệ 1/2000)  

Nghĩa trang nhân dân phía Nam thành phố Huế tại xã Phú Sơn,  
thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế 

 

HỘI ðỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 
KHÓA VIII, KỲ 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 Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014;  
Căn cứ Luật Sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Luật Xây dựng ngày 17 tháng 6 

năm 2020; 
Căn cứ Luật 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 20 tháng 11 năm 2018; 
Căn cứ Nghị ñịnh số 72/2019/Nð-CP ngày 30 tháng 8 năm 2019 của Chính phủ 

sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Nghị ñịnh số 37/2010/Nð-CP ngày 07 tháng 4 
năm 2010 về lập, thẩm ñịnh, phê duyệt và quản lý quy hoạch ñô thị và Nghị ñịnh số 
44/2015/Nð-CP ngày 06 tháng 5 năm 2015 quy ñịnh chi tiết một số nội dung về quy 
hoạch xây dựng; 

Căn cứ Nghị quyết số 16/NQ-HðND ngày 26 tháng 02 năm 2021 của Hội ñồng 
nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc thông qua Nhiệm vụ Quy hoạch chi tiết xây 
dựng (tỷ lệ 1/2000) Nghĩa trang nhân dân phía Nam thành phố Huế tại xã Phú Sơn, 
thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế; 

Xét Tờ trình số 11188/TTr-UBND ngày 21 tháng 10 năm 2022 của Ủy ban 
nhân dân tỉnh về việc ñiều chỉnh Nhiệm vụ Quy hoạch chi tiết xây dựng (tỷ lệ 1/2000) 
Nghĩa trang nhân dân phía Nam thành phố Huế tại xã Phú Sơn, thị xã Hương Thủy, 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. ðiều chỉnh Nhiệm vụ Quy hoạch chi tiết xây dựng (tỷ lệ 1/2000) 
Nghĩa trang nhân dân phía Nam thành phố Huế tại xã Phú Sơn, thị xã Hương Thủy, 
tỉnh Thừa Thiên Huế, cụ thể như sau: 

1. Thời gian hoàn thành: Không quá 06 tháng kể từ ngày ký hợp ñồng với tư vấn. 
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2. Tổ chức thực hiện: 
a) Cơ quan phê duyệt: Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế. 
b) Cơ quan thẩm ñịnh: Sở Xây dựng Thừa Thiên Huế. 
c) Cơ quan trình thẩm ñịnh: Ban quản lý dự án ðầu tư xây dựng và Phát triển ñô thị 

tỉnh Thừa Thiên Huế. 
d) Cơ quan tổ chức lập quy hoạch: Ban quản lý dự án ðầu tư xây dựng và 

Phát triển ñô thị tỉnh Thừa Thiên Huế. 
ñ) Cơ quan quyết ñịnh: Hội ñồng nhân dân tỉnh. 

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                    

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

Số: 112/NQ-HðND 
 

Thừa Thiên Huế, ngày 26 tháng 10 năm 2022 

 

NGHỊ QUYẾT 
Về ñiều chỉnh Nhiệm vụ Quy hoạch phân khu xây dựng (tỷ lệ 1/2000)  
Trung tâm Bảo tồn tài nguyên thiên nhiên Việt Nam và cứu hộ ñộng,  

thực vật thuộc Bảo tàng thiên nhiên Việt Nam 
 

HỘI ðỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 
KHÓA VIII, KỲ 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 Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014;  

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

Căn cứ Luật 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 20 tháng 11 năm 2018; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 72/2019/Nð-CP ngày 30 tháng 8 năm 2019 của Chính phủ 
sửa ñổi bổ sung một số ñiều của Nghị ñịnh số 37/2010/Nð-CP ngày 07 tháng 4 
năm 2010 về lập, thẩm ñịnh, phê duyệt và quản lý quy hoạch  ñô thị và Nghị ñịnh số 
44/2015/Nð-CP ngày 06 tháng 5 năm 2015 quy ñịnh chi tiết một số nội dung về quy 
hoạch xây dựng; 

Căn cứ    Nghị quyết số 05/NQ-HðND ngày 25 tháng 01 năm 2022 của Hội ñồng 
nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về Nhiệm vụ Quy hoạch phân khu xây dựng (tỷ lệ 
1/2000) Trung tâm Bảo tồn tài nguyên thiên nhiên Việt Nam và cứu hộ ñộng, thực vật 
thuộc Bảo tàng thiên nhiên Việt Nam; 

Xét Tờ trình số 11186/TTr-UBND ngày 21 tháng 10 năm 2022 của Ủy ban 
nhân dân tỉnh về việc ñiều chỉnh Nhiệm vụ Quy hoạch phân khu xây dựng (tỷ lệ 1/2000) 
Trung tâm Bảo tồn tài nguyên thiên nhiên Việt Nam và cứu hộ ñộng, thực vật thuộc 
Bảo tàng thiên nhiên Việt Nam; 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. ðiều chỉnh Nhiệm vụ Quy hoạch phân khu xây dựng (tỷ lệ 1/2000) 
Trung tâm Bảo tồn tài nguyên thiên nhiên Việt Nam và cứu hộ ñộng, thực vật thuộc 
Bảo tàng thiên nhiên Việt Nam tại khoản 12, ðiều 5 Nghị quyết số 05/NQ-HðND 
ngày 25 tháng 01 năm 2022 của Hội ñồng nhân dân tỉnh, cụ thể như sau: 
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Tổ chức thực hiện 

a) Cơ quan phê duyệt: Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế. 
b) Cơ quan thẩm ñịnh: Sở Xây dựng Thừa Thiên Huế. 
c) Cơ quan trình thẩm ñịnh: Ủy ban nhân dân huyện Phong ðiền. 
d) Cơ quan tổ chức lập quy hoạch: Ban Quản lý dự án ñầu tư và xây dựng khu 

vực huyện Phong ðiền. 
ñ) Cơ quan quyết ñịnh: Hội ñồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế. 
e) Cơ quan thỏa thuận: Bộ Xây dựng. 
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: 113/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 cục bộ Quy hoạch phát triển Giao thông Vận tải  
tỉnh Thừa Thiên Huế ñến năm 2020 ñịnh hướng ñến năm 2030 

 
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 Quy hoạch ñô thị ngày 17 tháng 6 năm 2009; 
Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014; 
Căn cứ Luật Quy hoạch ngày 24 tháng 11 năm 2017; 
Căn cứ Luật Sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Luật Xây dựng ngày 17 tháng 6 

năm 2020; 
Căn cứ Luật Sửa ñổi, bổ sung một số ðiều của 37 Luật có liên quan ñến 

quy hoạch ngày 20 tháng 11 năm 2018; 
Căn cứ Nghị quyết số 04/2015/NQ-HðND, ngày 25 tháng 4 năm 2015 của 

Hội ñồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc thông qua ðề án ñiều chỉnh Quy 
hoạch phát triển giao thông Vận tải tỉnh Thừa Thiên Huế ñến năm 2020 ñịnh hướng 
ñến năm 2030;   

Căn cứ Nghị quyết 161/NQ-HðND, ngày 07 tháng 12 năm 2020 của Hội ñồng 
nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc ñiều chỉnh ðề án Quy hoạch phát triển 
Giao thông Vận tải tỉnh Thừa Thiên Huế ñến năm 2020 ñịnh hướng ñến năm 2030;   

Xét Tờ trình số 9052/TTr-UBND, ngày 25 tháng 8 năm 2022 của Ủy ban 
nhân dân tỉnh về việc ñề nghị thông qua nội dung ñiều chỉnh cục bộ Quy hoạch 
phát triển Giao thông Vận tải tỉnh Thừa Thiên Huế ñến năm 2020 ñịnh hướng ñến 
năm 2030; 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 cục bộ Quy hoạch phát triển Giao thông Vận 
tải tỉnh Thừa Thiên Huế ñến năm 2020 ñịnh hướng ñến năm 2030, với các nội dung 
như sau: 

Bổ sung quy hoạch 02 tuyến ñường kết nối từ trung tâm thành phố Huế 
(Khu B - An Vân Dương) về trung tâm huyện Phú Vang (thị trấn Phú ða) và 01 
cầu qua phá Tam Giang nối từ thị trấn Phú ða ñi xã Vinh Xuân, huyện Phú Vang, 
tỉnh Thừa Thiên Huế thuộc Quy hoạch phát triển Giao thông Vận tải tỉnh Thừa Thiên 
Huế ñến năm 2020 ñịnh hướng ñến năm 2030, cụ thể như sau: 
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1. Tuyến ñường kết nối từ khu B - An Vân Dương ñến thị trấn Phú ða dài 9,6km. 
ðiểm ñầu tại nút giao ñường Tỉnh lộ 28 với ñường quy hoạch mặt cắt 60m khu B - An 
Vân Dương, ñiểm cuối tại ñường Nguyễn ðức Xuyên với Tỉnh lộ 10. Hướng tuyến: 
Tuyến nối từ Khu B - An Vân Dương - Giao Tỉnh lộ 3 - Trung tâm Phú Lương - Giao 
ñường Nguyễn ðức Xuyên với Tỉnh lộ 10. Quy mô mặt cắt ngang: ðoạn từ ñầu tuyến 
ñến hết phạm vi thành phố Huế (xã Thuỷ Vân) có mặt cắt ngang rộng 60m, ñoạn còn lại 
mặt cắt ngang rộng 36m.  

2. Tuyến ñường kết nối từ trung tâm thành phố Huế ñến thị trấn Phú ða dài 
3,9km. ðiểm ñầu tại nút giao ñường Tố Hữu nối dài ñi sân bay Phú Bài, ñiểm cuối 
giao tuyến ñường kết nối từ khu B - An Vân Dương ñến thị trấn Phú ða. Hướng 
tuyến: Tuyến nối từ nút giao ñường Tố Hữu nối dài ñi sân bay Phú Bài - Giao Tỉnh lộ 3 
tại Trung Chánh (Phú Hồ) - Giao với Tuyến ñường kết nối từ khu B - An Vân Dương 
ñến thị trấn Phú ða. Quy mô mặt cắt ngang toàn tuyến là 36m. 

3. Cầu qua phá Tam Giang nối Phú ða ñi xã Vinh Xuân dài 3,0km (trong ñó 
chiều dài cầu là 1,4km, chiều dài ñường dẫn là 1,6km). ðiểm ñầu tiếp nối ñường Võ 
Phi Trắng, ñiểm cuối giao QL49B. Hướng tuyến từ ñường Võ Phi Trắng (mặt cắt 
36m) ñi thẳng vượt qua Phá Tam Giang ñến giao quốc lộ 49B. Quy mô mặt cắt 
ngang ñường dẫn 36m, chiều rộng cầu ñược nghiên cứu ñề xuất trong quá trình thiết kế. 

ðiều 2. Các nội dung tại Nghị quyết số 04/2015/NQ-HðND, ngày 25 tháng 4 
năm 2015 và Nghị quyết số 161/NQ-HðND, ngày 07 tháng 12 năm 2020 của Hội ñồng 
nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế không trái với ðiều 1 của Nghị quyết này vẫn tiếp tục 
triển khai thực hiện. 

ðiều 3. Tổ chức thực hiện 

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

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

Nghị quyết này ñã ñược Hội ñồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế khóa VIII, 
Kỳ họp chuyên ñề lần thứ 7 thông qua ngày 26 tháng 10 năm 2022./. 

 

  
CHỦ TỊCH 

 
Lê Trường Lưu 

 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 
 




