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THỐNG KÊ SỐ LƯỢNG VĂN BẢN ðĂNG CÔNG BÁO NĂM 2018 
(Xếp theo thứ tự cơ quan ban hành) 

STT Tên cơ quan ban hành văn bản 
Số lượng 
văn bản 

Trang số 

1 Hội ñồng nhân dân tỉnh 53 03 

2 Ủy ban nhân dân tỉnh 175 12 

3 HðND huyện A Lưới 25 42 

4 HðND thị xã Hương Thủy 03 46 

5 HðND thị xã Hương Trà 07 47 

6 HðND huyện Nam ðông 01 48 

7 HðND huyện Phong ðiền 20 49 

8 UBND huyện Phong ðiền 04 52 

9 HðND huyện Phú Lộc 12 53 

10 HðND huyện Phú Vang 04 55 
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HỘI ðỒNG NHÂN DÂN TỈNH 

STT 
Ngày ban 

hành 
Tên/Số/Trích yếu  
nội dung văn bản 

Số 
Công 
báo  

Ngày 
ñăng 
Công 
báo 

Ngày có 
hiệu lực 

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT 

1 30-3-2018 Nghị quyết số 01/2018/NQ-HðND 
quy ñịnh mức thưởng và chế ñộ 
ñãi ngộ ñối với vận ñộng viên, 
huấn luyện viên lập thành tích tại 
các giải thể thao quốc gia và quốc tế 

16 23/4 15/4/2018 

2 30-3-2018 Nghị quyết số 02/2018/NQ-HðND 
quy ñịnh chế ñộ công tác phí, chế ñộ 
chi hội nghị ñối với các cơ quan, 
ñơn vị thuộc phạm vi quản lý trên 
ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 

16 23/4 15/4/2018 

3 30-3-2018 Nghị quyết số 03/2018/NQ-HðND 
quy ñịnh phân cấp quản lý tài sản 
công tại cơ quan, tổ chức, ñơn vị 
thuộc phạm vi quản lý của ñịa phương 
trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 

16 23/4 15/4/2018 

4 30-3-2018 Nghị quyết số 04/2018/NQ-HðND 
quy ñịnh một số chính sách hỗ trợ 
doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh 
Thừa Thiên Huế 

17 01/5 15/4/2018 

5 30-3-2018 Nghị quyết số 05/2018/NQ-HðND 
quy ñịnh nội dung, mức chi thực hiện 
công tác hỗ trợ pháp lý cho 
doanh nghiệp trên ñịa bàn tỉnh 
Thừa Thiên Huế 

16 23/4 15/4/2018 

6 30-3-2018 Nghị quyết số 06/2018/NQ-HðND 
quy ñịnh nội dung, mức chi cho 
công tác quản lý nhà nước về thi hành 
pháp luật xử lý vi phạm hành chính 
trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 

16 23/4 15/4/2018 

7 12-7-2018 Nghị quyết số 07/2018/NQ-HðND 
quy ñịnh mức thu học phí của cơ sở 
giáo dục mầm non và phổ thông 
công lập ñối với chương trình ñại trà 
trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 
năm học 2018 - 2019 

26 + 27 27/7 25/7/2018 
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STT 
Ngày ban 

hành 
Tên/Số/Trích yếu  
nội dung văn bản 

Số 
Công 
báo  

Ngày 
ñăng 
Công 
báo 

Ngày có 
hiệu lực 

8 12-7-2018 Nghị quyết số 08/2018/NQ-HðND 
quy ñịnh một số chính sách khuyến 
khích xã hội hóa thuộc lĩnh vực 
giáo dục - ñào tạo, dạy nghề, y tế, 
văn hóa, thể thao, môi trường, 
giám ñịnh tư pháp trên ñịa bàn tỉnh 
Thừa Thiên Huế 

26 + 27 27/7 25/7/2018 

9 12-7-2018 Nghị quyết số 09/2018/NQ-HðND 
quy ñịnh một số chính sách hỗ trợ, 
khuyến khích phát triển hợp tác xã 
trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 

26 + 27 27/7 25/7/2018 

10 12-7-2018 Nghị quyết số 10/2018/NQ-HðND 
về bổ sung danh mục các công trình, 
dự án cần thu hồi ñất; cho phép 
chuyển mục ñích sử dụng ñất trồng 
lúa, ñất rừng phòng hộ và ñất rừng 
ñặc dụng sang mục ñích khác trên 
ñịa bàn tỉnh năm 2018 

26 + 27 27/7 25/7/2018 

11 12-7-2018 Nghị quyết số 11/2018/NQ-HðND 
về các nhiệm vụ và giải pháp tiếp tục 
thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu 
kế hoạch kinh tế - xã hội năm 2018 

26 + 27 27/7 12/7/2018 

12 07-12-2018 Nghị quyết số 12/2018/NQ-HðND 
ñiều chỉnh, bổ sung kế hoạch 
ñầu tư công trung hạn giai ñoạn 
2016 - 2020 tỉnh Thừa Thiên Huế 

46 + 47 26/12 20/12/2018 

13 07-12-2018 Nghị quyết số 13/2018/NQ-HðND 
kế hoạch ñầu tư trung hạn các 
Chương trình mục tiêu quốc gia 
tỉnh Thừa Thiên Huế giai ñoạn 
2016 - 2020 

46 + 47 26/12 20/12/2018 

14 07-12-2018 Nghị quyết số 14/2018/NQ-HðND 
“Quy ñịnh cơ chế, chính sách huy ñộng 
nguồn lực hỗ trợ ñầu tư kết cấu hạ tầng 
cho phát triển hợp tác xã nông, 
lâm, ngư, diêm nghiệp trên ñịa bàn 
tỉnh Thừa Thiên Huế giai ñoạn 
2016 - 2020” 

46 + 47 26/12 20/12/2018 



MỤC LỤC CÔNG BÁO NĂM 2018 05

STT 
Ngày ban 

hành 
Tên/Số/Trích yếu  
nội dung văn bản 

Số 
Công 
báo  

Ngày 
ñăng 
Công 
báo 

Ngày có 
hiệu lực 

15 07-12-2018 Nghị quyết số 15/2018/NQ-HðND 
phân cấp thẩm quyền xác lập 
quyền sở hữu toàn dân về tài sản 
và phê duyệt phương án xử lý tài sản 
ñược xác lập quyền sở hữu toàn dân 
thuộc phạm vi quản lý của tỉnh 
Thừa Thiên Huế 

46 + 47 26/12 20/12/2018 

16 07-12-2018 Nghị quyết số 16/2018/NQ-HðND 
sửa ñổi, bổ sung Khoản 6 ðiều 1 
Nghị quyết 23/2017/NQ-HðND 
ngày 14 tháng 7 năm 2017 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 

48 27/12 20/12/2018 

17 07-12-2018 Nghị quyết số 17/2018/NQ-HðND 
quy ñịnh một số nội dung chi, mức chi 
và mức phân bổ kinh phí ñảm bảo 
trật tự an toàn giao thông trên ñịa bàn tỉnh 

48 27/12 20/12/2018 

18 07-12-2018 Nghị quyết số 18/2018/NQ-HðND 
về việc thông qua danh mục công trình, 
dự án cần thu hồi ñất; cho phép 
chuyển mục ñích sử dụng ñất trồng 
lúa, ñất rừng phòng hộ và ñất rừng 
ñặc dụng sang mục ñích khác trên 
ñịa bàn tỉnh năm 2019 

49 + 50 27/12 20/12/2018 

19 07-12-2018 Nghị quyết số 19/2018/NQ-HðND 
quy ñịnh mức thu, chế ñộ thu, nộp, 
quản lý và sử dụng phí thẩm ñịnh 
cấp Giấy chứng nhận ñủ ñiều kiện 
kinh doanh hoạt ñộng cơ sở thể thao, 
câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp 
trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 

48 27/12 20/12/2018 

20 07-12-2018 Nghị quyết số 20/2018/NQ-HðND 
quy ñịnh nội dung và mức chi 
thực hiện chế ñộ dinh dưỡng ñối với 
huấn luyện viên, vận ñộng viên thể thao 
thành tích cao tỉnh Thừa Thiên Huế 

48 27/12 20/12/2018 
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STT 
Ngày ban 

hành 
Tên/Số/Trích yếu  
nội dung văn bản 

Số 
Công 
báo  

Ngày 
ñăng 
Công 
báo 

Ngày có 
hiệu lực 

21 07-12-2018 Nghị quyết số 21/2018/NQ-HðND 
ñiều chỉnh và ñặt tên ñường phố tại 
thành phố Huế, ñợt IX năm 2018 

48 27/12 20/12/2018 

22 07-12-2018 Nghị quyết số 22/2018/NQ-HðND bãi bỏ 
Nghị quyết số 8d/2010/NQCð-HðND 
ngày 02 tháng 6 năm 2010 của Hội ñồng 
nhân dân tỉnh về việc ban hành quy ñịnh 
chế ñộ trợ cấp cho sinh viên là 
người dân tộc thiểu số học tại các 
trường ñại học, cao ñẳng thuộc hệ thống 
giáo dục quốc dân theo diện dự thi 
và trúng tuyển 

48 27/12 20/12/2018 

23 07-12-2018 Nghị quyết số 23/2018/NQ-HðND 
về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 
năm 2019 

48 27/12 17/12/2018 

VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC 

24 30-3-2018 Nghị quyết số 01/NQ-HðND về 
việc miễn nhiệm chức vụ Ủy viên 
Ủy ban nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 
2016 - 2021 ñối với ông Ngô Văn Tuân 

16 23/4 30/3/2018 

25 30-3-2018 Nghị quyết số 02/NQ-HðND về việc 
xác nhận kết quả bầu cử chức danh 
Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh, 
nhiệm kỳ 2016 - 2021 ñối với ông 
Bạch Chơn ðông, ông Lê Anh Tuấn 

16 23/4 30/3/2018 

26 30-3-2018 Nghị quyết số 03/NQ-HðND về 
giao biên chế công chức năm 2018 
trong các cơ quan hành chính nhà nước 
của tỉnh 

16 23/4 30/3/2018 

27 30-3-2018 Nghị quyết số 04/NQ-HðND về 
thông qua kết quả phối hợp giải 
quyết những vấn ñề phát sinh giữa 
hai kỳ họp 

16 23/4 30/3/2018 

28 04-6-2018 Nghị quyết số 05/NQ-HðND về 
việc xác nhận kết quả miễn nhiệm 
chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban 
nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2016 - 2021 
ñối với ông ðinh Khắc ðính 

22 21/6 04/6/2018 
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STT 
Ngày ban 

hành 
Tên/Số/Trích yếu  
nội dung văn bản 

Số 
Công 
báo  

Ngày 
ñăng 
Công 
báo 

Ngày có 
hiệu lực 

29 04-6-2018 Nghị quyết số 06/NQ-HðND về việc 
xác nhận kết quả miễn nhiệm chức vụ 
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, 
nhiệm kỳ 2016 - 2021 ñối với ông 
Nguyễn Văn Cao 

22 21/6 04/6/2018 

30 04-6-2018 Nghị quyết số 07/NQ-HðND về việc 
xác nhận kết quả bầu cử chức danh 
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, 
nhiệm kỳ 2016 - 2021 ñối với ông 
Phan Ngọc Thọ 

22 21/6 04/6/2018 

31 12-7-2018 Nghị quyết số 08/NQ-HðND về 
kết quả giám sát dự án Cải thiện 
môi trường nước thành phố Huế 

26 + 27 27/7 12/7/2018 

32 12-7-2018 Nghị quyết số 09/NQ-HðND về 
kết quả giám sát việc giải quyết 
kiến nghị cử tri tại kỳ họp thứ 3, 
thứ 4, Hội ñồng nhân dân tỉnh 
khóa VII 

26 + 27 27/7 12/7/2018 

33 12-7-2018 Nghị quyết số 10/NQ-HðND về 
thông qua kết quả phối hợp giải 
quyết những vấn ñề phát sinh giữa 
hai kỳ họp 

26 + 27 27/7 12/7/2018 

34 12-7-2018 Nghị quyết số 11/NQ-HðND về 
Chương trình giám sát của Hội ñồng 
nhân dân tỉnh năm 2019 

26 + 27 27/7 12/7/2018 

35 12-7-2018 Nghị quyết số 12/NQ-HðND về việc 
thông qua ðề án “Phát triển dịch vụ 
ñô thị thông minh trên ñịa bàn tỉnh 
Thừa Thiên Huế ñến năm 2020 
ñịnh hướng ñến năm 2025” 

26 + 27 27/7 12/7/2018 

36 07-12-2018 Nghị quyết số 13/NQ-HðND về việc 
xác nhận kết quả miễn nhiệm chức vụ 
Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh, 
nhiệm kỳ 2016 - 2021 ñối với 
ông Phạm Văn Hùng 

48 27/12 07/12/2018 
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STT 
Ngày ban 

hành 
Tên/Số/Trích yếu  
nội dung văn bản 

Số 
Công 
báo  

Ngày 
ñăng 
Công 
báo 

Ngày có 
hiệu lực 

37 07-12-2018 Nghị quyết số 14/NQ-HðND phê 
chuẩn tổng quyết toán ngân sách ñịa 
phương năm 2017 

48 27/12 07/12/2018 

38 07-12-2018 Nghị quyết số 15/NQ-HðND về việc 
xác nhận kết quả bầu cử chức vụ 
Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, 
nhiệm kỳ 2016 - 2021 ñối với 
ông Phan Thiên ðịnh 

48 27/12 07/12/2018 

39 07-12-2018 Nghị quyết số 16/NQ-HðND về 
dự toán ngân sách nhà nước năm 
2019 

48 27/12 07/12/2018 

40 07-12-2018 Nghị quyết số 17/NQ-HðND về 
việc xác nhận kết quả miễn nhiệm 
chức vụ Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh, 
nhiệm kỳ 2016 - 2021 ñối với 
ông Trần Ngọc Nam. 

48 27/12 07/12/2018 

41 07-12-2018 Nghị quyết số 18/NQ-HðND về 
việc xác nhận kết quả miễn nhiệm 
chức vụ Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh, 
nhiệm kỳ 2016 - 2021 ñối với 
ông Lê Quốc Hùng 

48 27/12 07/12/2018 

42 07-12-2018 Nghị quyết số 19/NQ-HðND về việc 
xác nhận kết quả bầu cử chức vụ 
Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh 
nhiệm kỳ 2016 - 2021 ñối với 
ông Nguyễn Quốc ðoàn 

48 27/12 07/12/2018 

43 07-12-2018 Nghị quyết số 20/NQ-HðND về 
giao biên chế công chức năm 2019 
trong các cơ quan hành chính nhà nước 
của tỉnh 

48 27/12 06/12/2018 

44 07-12-2018 Nghị quyết số 21/NQ-HðND về 
phê duyệt tổng số lượng người làm 
việc trong các ñơn vị sự nghiệp công 
lập tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2019 

48 27/12 06/12/2018 

45 07-12-2018 Nghị quyết số 22/NQ-HðND về 
việc sáp nhập và ñổi tên gọi các 
thôn, tổ dân phố trên ñịa bàn tỉnh 

48 27/12 07/12/2018 
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Ngày ban 
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Tên/Số/Trích yếu  
nội dung văn bản 
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Công 
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Ngày 
ñăng 
Công 
báo 

Ngày có 
hiệu lực 

46 07-12-2018 Nghị quyết số 23/NQ-HðND về 
thông qua kết quả phối hợp giải 
quyết những vấn ñề phát sinh giữa 
hai kỳ họp 

48 27/12 07/12/2018 

47 07-12-2018 Nghị quyết số 24/NQ-HðND về 
thành lập ðoàn giám sát việc 
chấp hành quy ñịnh của pháp luật 
trong công tác thi hành án dân sự 
trên ñịa bàn tỉnh 

48 27/12 07/12/2018 

48 07-12-2018 Nghị quyết số 25/NQ-HðND về 
thành lập ðoàn giám sát về tình hình, 
kết quả hoạt ñộng các ñơn vị sự nghiệp 
công lập trên ñịa bàn tỉnh giai ñoạn 
2015 - 2018 

48 27/12 07/12/2018 

49 07-12-2018 Nghị quyết số 26/NQ-HðND xác nhận 
kết quả lấy phiếu tín nhiệm ñối với 
người giữ chức vụ do Hội ñồng 
nhân dân bầu 

48 27/12 07/12/2018 

50 07-12-2018 Nghị quyết số 27/NQ-HðND về 
kết quả giám sát việc giải quyết 
kiến nghị cử tri tại kỳ họp thứ 6, 
Hội ñồng nhân dân tỉnh khóa VII 

48 27/12 07/12/2018 

51 07-12-2018 Nghị quyết số 28/NQ-HðND về 
kết quả giám sát việc thực hiện 
chính sách pháp luật về thu hồi ñất, 
giao ñất, bồi thường, hỗ trợ, tái ñịnh cư 
tại các dự án lớn trên ñịa bàn tỉnh 

48 27/12 07/12/2018 

52 07-12-2018 Nghị quyết số 29/NQ-HðND về việc 
ñiều chỉnh, bổ sung Nghị quyết số 
13/2014/NQ-HðND ngày 12 tháng 12 
năm 2014 của Hội ñồng nhân dân 
tỉnh Thừa Thiên Huế về việc thông 
qua ðề án thành lập Quỹ ðầu tư 
phát triển và bảo lãnh tín dụng cho 
doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh 
Thừa Thiên Huế 

48 27/12 07/12/2018 



10 MỤC LỤC CÔNG BÁO NĂM 2018

STT 
Ngày ban 
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Công 
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Ngày có 
hiệu lực 

53 07-12-2018 Nghị quyết số 30/NQ-HðND về việc 
thành lập Quỹ bảo lãnh tín dụng 
cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh 
Thừa Thiên Huế 

48 27/12 07/12/2018 
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Ngày ban 
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VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT  

1 22-12-2017 Quyết ñịnh số 103/2017/Qð-UBND 
về việc sửa ñổi, bổ sung Quyết ñịnh 
số 16/2015/Qð-UBND ngày 15/4/2015 
của UBND tỉnh về việc quy ñịnh 
chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và 
cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp 

01 02/01 15/01/2018 

2 28-12-2017 Quyết ñịnh số 105/2017/Qð-UBND 
ban hành Quy ñịnh tiêu chuẩn, 
ñiều kiện bổ nhiệm chức danh 
Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng 
và tương ñương thuộc Thanh tra tỉnh; 
Chánh Thanh tra, Phó Chánh Thanh tra 
sở, ban, ngành; Chánh Thanh tra, 
Phó Chánh Thanh tra huyện, thị xã, 
thành phố trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 

02 + 03 08/01 15/01/2018 

3 28-12-2017 Quyết ñịnh số 106/2017/Qð-UBND 
ban hành Quy chuẩn kỹ thuật ñịa phương 
ñối với sản phẩm mè xửng Huế 

02 + 03 08/01 01/01/2018 

4 08-01-2018 Quyết ñịnh số 01/2018/Qð-UBND 
quy hoạch Thủy lợi tỉnh Thừa Thiên 
Huế ñến năm 2025 và tầm nhìn ñến năm 
2035 

04 15/01 18/01/2018 

5 11-01-2018 Quyết ñịnh số 02/2018/Qð-UBND 
quy ñịnh mức trích từ các khoản thu hồi 
phát hiện qua công tác thanh tra ñã 
thực nộp vào ngân sách nhà nước 
trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 

05 20/01 25/01/2018 

6 11-01-2018 Quyết ñịnh số 03/2018/Qð-UBND 
quy ñịnh chế ñộ bồi dưỡng ñối với 
người làm nhiệm vụ tiếp công dân, 
xử lý ñơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, 
phản ánh trên ñịa bàn tỉnh Thừa 
Thiên Huế 

05 20/01 25/01/2018 
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7 11-01-2018 Quyết ñịnh số 04/2018/Qð-UBND 
bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật 
do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành 
liên quan ñến lĩnh vực Kế hoạch và 
ðầu tư trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 

05 20/01 22/01/2018 

8 12-01-2018 Quyết ñịnh số 05/2018/Qð-UBND 
ban hành giá dịch vụ xe ra, vào bến 
xe ô tô trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên 
Huế 

05 20/01 01/02/2018 

9 15-01-2018 Quyết ñịnh số 06/2018/Qð-UBND 
quy ñịnh thời hạn phê chuẩn quyết toán 
ngân sách cấp huyện, cấp xã và 
thời hạn Ủy ban nhân dân gửi 
báo cáo quyết toán ngân sách ñến 
các cơ quan liên quan trên ñịa bàn 
tỉnh Thừa Thiên Huế 

06 24/01 01/02/2018 

10 22-01-2018 Quyết ñịnh số 07/2018/Qð-UBND 
quy ñịnh mức hỗ trợ cho người làm 
nhiệm vụ trưng bày, bảo quản, 
phục vụ người ñọc và báo cáo 
tình hình người ñọc tại các ñiểm 
Bưu ñiện văn hóa xã trên ñịa bàn 
tỉnh Thừa Thiên Huế 

06 24/01 05/02/2018 

11 25-01-2018 Quyết ñịnh số 08/2018/Qð-UBND 
ban hành Quy ñịnh quản lý nhà nước 
ñối với hoạt ñộng ño ñạc và bản ñồ 
trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 

07 08/02 05/02/2018 

12 02-02-2018 Quyết ñịnh số 09/2018/Qð-UBND 
về việc quy ñịnh mức thu tiền bảo 
vệ và phát triển ñất trồng lúa trên 
ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 

07 08/02 15/02/2018 

13 02-02-2018 Quyết ñịnh số 10/2018/Qð-UBND 
ban hành Quy chế hoạt ñộng của 
hệ thống cán bộ, công chức làm 
ñầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát 
thủ tục hành chính trên ñịa bàn tỉnh 
Thừa Thiên Huế 

07 08/02 13/02/2018 
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14 09-02-2018 Quyết ñịnh số 11/2018/Qð-UBND 
ban hành Quy chế phối hợp giữa 
Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp 
tỉnh với các sở, ban ngành và UBND 
các huyện, thị xã trong công tác 
quản lý nhà nước tại Khu kinh tế, 
khu công nghiệp trên ñịa bàn tỉnh 
Thừa Thiên Huế 

08 26/02 22/02/2018 

15 09-02-2018 Quyết ñịnh số 12/2018/Qð-UBND 
về việc bãi bỏ Quyết ñịnh số 
35/2010/Qð-UBND ngày 16/9/2010 của 
Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế 
quy ñịnh mức thu, chế ñộ thu, nộp, 
quản lý và sử dụng phí thẩm ñịnh 
cấp phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp 

08 26/02 25/02/2018 

16 09-02-2018 Quyết ñịnh số 13/2018/Qð-UBND 
ban hành “Quy ñịnh một số chính sách 
hỗ trợ thực hiện Chương trình phát triển 
tài sản trí tuệ tỉnh Thừa Thiên Huế 
giai ñoạn 2017 - 2020” 

08 26/02 20/02/2018 

17 13-02-2018 Quyết ñịnh số 14/2018/Qð-UBND 
ban hành Quy chế thi ñua, khen thưởng 
tỉnh Thừa Thiên Huế 

09 01/3 01/3/2018 

18 05-3-2018 Quyết ñịnh số 15/2018/Qð-UBND 
ban hành Quy ñịnh về quản lý sử dụng 
cần trục tháp, máy vận thăng tại các 
công trình xây dựng trên ñịa bàn 
tỉnh Thừa Thiên Huế 

11 13/3 20/3/2018 

19 07-3-2018 Quyết ñịnh số 16/2018/Qð-UBND 
quy ñịnh Hệ số ñiều chỉnh giá ñất 
năm 2018 áp dụng trên ñịa bàn tỉnh 
Thừa Thiên Huế 

11 13/3 19/3/2018 

20 09-3-2018 Quyết ñịnh số 17/2018/Qð-UBND 
bãi bỏ 32 văn bản quy phạm 
pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh 
Thừa Thiên Huế ban hành 

12 19/3 20/3/2018 
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21 09-3-2018 Quyết ñịnh số 18/2018/Qð-UBND 
về việc ban hành ñơn giá dịch vụ 
hoạt ñộng quan trắc và phân tích 
môi trường trên ñịa bàn tỉnh Thừa 
Thiên Huế 

12 19/3 20/3/2018 

22 19-3-2018 Quyết ñịnh số 19/2018/Qð-UBND 
bãi bỏ Quyết ñịnh số 28/2015/Qð-UBND 
ngày 22/7/2015 của UBND tỉnh 
Quy ñịnh về ñấu giá quyền khai thác 
khoáng sản trên ñịa bàn tỉnh 
Thừa Thiên Huế 

13 03/4 29/3/2018 

23 26-3-2018 Quyết ñịnh số 20/2018/Qð-UBND 
sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của 
Quyết ñịnh số 09/2018/Qð-UBND 
ngày 02 tháng 02 năm 2018 của 
Ủy ban nhân dân tỉnh quy ñịnh mức thu 
tiền bảo vệ và phát triển ñất trồng lúa 
trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 

13 03/4 10/4/2018 

24 27-3-2018 Quyết ñịnh số 21/2018/Qð-UBND 
ban hành Quy chuẩn kỹ thuật ñịa phương 
ñối với sản phẩm tôm chua Huế 

13 03/4 15/4/2018 

25 03-4-2018 Quyết ñịnh số 22/2018/Qð-UBND 
ban hành quy ñịnh chức năng, 
nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức 
của Sở Nội vụ 

14 11/4 20/4/2018 

26 09-4-2018 Quyết ñịnh số 23/2018/Qð-UBND 
ban hành Quy ñịnh về quản lý 
hoạt ñộng kinh doanh du lịch bằng 
tàu biển quốc tế tại các cảng biển 
tỉnh Thừa Thiên Huế 

15 17/4 01/5/2018 

27 12-4-2018 Quyết ñịnh số 24/2018/Qð-UBND 
về việc tổ chức làm việc vào buổi 
sáng thứ bảy hàng tuần ñể tiếp nhận, 
giải quyết thủ tục hành chính 

16 23/4 25/4/2018 
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28 19-4-2018 Quyết ñịnh số 25/2018/Qð-UBND 
ban hành quy ñịnh về ñiều kiện, 
phương pháp ñánh giá, công nhận 
chợ an toàn thực phẩm trên ñịa bàn 
tỉnh Thừa Thiên Huế 

17 01/5 10/5/2018 

29 24-4-2018 Quyết ñịnh số 26/2018/Qð-UBND 
quy ñịnh nội dung chi, mức chi 
thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý 
cho doanh nghiệp trên ñịa bàn tỉnh 
Thừa Thiên Huế 

17 01/5 04/5/2018 

30 24-4-2018 Quyết ñịnh số 27/2018/Qð-UBND 
quy ñịnh nội dung, mức chi cho 
công tác quản lý nhà nước về thi hành 
pháp luật xử lý vi phạm hành chính 
và thẩm quyền, cách thức xác ñịnh 
hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính 
có nội dung phức tạp trên ñịa bàn 
tỉnh Thừa Thiên Huế 

17 01/5 04/5/2018 

31 08-5-2018 Quyết ñịnh số 28/2018/Qð-UBND 
quy ñịnh chế ñộ công tác phí, chế ñộ 
chi hội nghị ñối với các cơ quan, 
ñơn vị thuộc phạm vi quản lý trên 
ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 

18 16/5 20/5/2018 

32 15-5-2018 Quyết ñịnh số 30/2018/Qð-UBND 
ban hành quy ñịnh bảo vệ môi trường 
trong hoạt ñộng dệt may công nghiệp 
trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 

19 24/5 25/5/2018 

33 23-5-2018 Quyết ñịnh số 31/2018/Qð-UBND 
về việc sửa ñổi, bổ sung chế ñộ 
học bổng cho lưu học sinh Lào theo 
chỉ tiêu của tỉnh Thừa Thiên Huế 

20 01/6 05/6/2018 

34 31-5-2018 Quyết ñịnh số 32/2018/Qð-UBND 
quy ñịnh mức thưởng và chế ñộ 
ñãi ngộ ñối với vận ñộng viên, huấn 
luyện viên lập thành tích tại các giải 
thể thao quốc gia và quốc tế 

21 09/6 15/6/2018 
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35 13-6-2018 Quyết ñịnh số 36/2018/Qð-UBND 
quy ñịnh mức hỗ trợ kinh phí ñóng 
Bảo hiểm y tế và chi phí cùng chi 
trả ñối với thuốc kháng vi rút HIV 
(ARV) cho người nhiễm HIV/AIDS 
trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 

22 21/6 25/6/2018 

36 19-6-2018 Quyết ñịnh số 37/2018/Qð-UBND 
ban hành Quy ñịnh về bồi thường, 
hỗ trợ, tái ñịnh cư khi Nhà nước thu 
hồi ñất trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 

23 28/6 01/7/2018 

37 19-6-2018 Quyết ñịnh số 38/2018/Qð-UBND 
ban hành Quy chế cho phép sử dụng 
thẻ ñi lại của doanh nhân APEC 
trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 

23 28/6 29/6/2018 

38 28-6-2018 Quyết ñịnh số 39/2018/Qð-UBND 
ban hành Quy ñịnh một số chính sách 
hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh 
Thừa Thiên Huế 

24 07/7 09/7/2018 

39 02-7-2018 Quyết ñịnh số 40/2018/Qð-UBND 
ban hành Quy chế về công tác văn thư 
trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 

24 07/7 16/7/2018 

40 02-7-2018 Quyết ñịnh số 41/2018/Qð-UBND 
ban hành Quy chế về công tác lưu trữ 
trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 

24 07/7 16/7/2018 

41 08-8-2018 Quyết ñịnh số 42/2018/Qð-UBND 
về việc ban hành Quy ñịnh về phân cấp 
quản lý tài sản công tại cơ quan, 
tổ chức, ñơn vị thuộc phạm vi quản lý 
của ñịa phương trên ñịa bàn tỉnh 
Thừa Thiên Huế 

29 16/8 20/8/2018 

42 09-8-2018 Quyết ñịnh số 43/2018/Qð-UBND 
ban hành Quy ñịnh tiếp nhận, xử lý 
phản ánh, kiến nghị của cá nhân, 
tổ chức, doanh nghiệp về quy ñịnh 
hành chính thuộc phạm vi quản lý 
của UBND tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh 
trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 

29 16/8 31/8/2018 
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43 10-8-2018 Quyết ñịnh số 44/2018/Qð-UBND 
ban hành Quy chế phối hợp quản lý 
cụm công nghiệp trên ñịa bàn tỉnh 
Thừa Thiên Huế 

30 21/8 25/8/2018 

44 15-8-2018 Quyết ñịnh số 45/2018/Qð-UBND 
ban hành Quy chế thu thập, quản lý, 
khai thác, chia sẻ và sử dụng thông tin, 
dữ liệu tài nguyên và môi trường 
trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 

30 21/8 31/8/2018 

45 17-8-2018 Quyết ñịnh số 46/2018/Qð-UBND 
quy ñịnh một số chính sách trợ giúp 
xã hội ñột xuất ñối với các hộ gia ñình, 
cá nhân gặp khó khăn do thiên tai, 
hỏa hoạn hoặc lý do bất khả kháng khác 
gây ra trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 

31 25/8 01/9/2018 

46 27-8-2018 Quyết ñịnh số 47/2018/Qð-UBND 
quy ñịnh mức thu học phí của cơ sở 
giáo dục mầm non và phổ thông 
công lập ñối với chương trình ñại trà 
trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 
năm học 2018 - 2019 

32 + 33 05/9 01/9/2018 

47 31-8-2018 Quyết ñịnh số 48/2018/Qð-UBND 
ban hành Quy ñịnh về Quy tắc ứng xử 
của cán bộ, công chức, viên chức 
và người lao ñộng làm việc trong 
các cơ quan hành chính, ñơn vị 
sự nghiệp công lập trên ñịa bàn tỉnh 
Thừa Thiên Huế 

34 11/9 10/9/2018 

48 07-9-2018 Quyết ñịnh số 49/2018/Qð-UBND 
sửa ñổi ðiều 4 của Quyết ñịnh số 
47/2018/Qð-UBND ngày 27 tháng 8 
năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh 
Thừa Thiên Huế Quy ñịnh mức thu 
học phí của cơ sở giáo dục mầm non 
và phổ thông công lập ñối với 
chương trình ñại trà trên ñịa bàn tỉnh 
Thừa Thiên Huế năm học 2018 - 2019 

35 17/9 10/9/2018 
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49 14-9-2018 Quyết ñịnh số 50/2018/Qð-UBND 
ban hành quy ñịnh phạm vi vùng 
phụ cận công trình thủy lợi khác 
trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 

36 24/9 25/9/2018 

50 14-9-2018 Quyết ñịnh số 51/2018/Qð-UBND 
bãi bỏ ðiều 35 của Quy ñịnh quản lý, 
khai thác, sử dụng tài nguyên nước 
và xả nước thải vào nguồn nước 
trên ñịa bàn tỉnh ban hành kèm theo 
Quyết ñịnh số 71/2014/Qð-UBND 
ngày 26/11/2014 của Ủy ban 
nhân dân tỉnh 

36 24/9 25/9/2018 

51 27-9-2018 Quyết ñịnh số 52/2018/Qð-UBND 
ban hành Quy ñịnh một số chính 
sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển 
Hợp tác xã trên ñịa bàn tỉnh Thừa 
Thiên Huế 

37 04/10 15/10/2018 

52 03-10-2018 Quyết ñịnh số 53/2018/Qð-UBND 
bãi bỏ Quyết ñịnh số 07/2012/Qð-UBND 
ngày 10 tháng 5 năm 2012 của Ủy ban 
nhân dân tỉnh 

38 11/10 15/10/2018 

53 19-10-2018 Quyết ñịnh số 54/2018/Qð-UBND 
ban hành Quy ñịnh tổ chức họp báo 
của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế 
với các cơ quan thông tấn, báo chí 

39 29/10 30/10/2018 

54 22-10-2018 Quyết ñịnh số 55/2018/Qð-UBND 
ban hành Quy chế phối hợp trong 
việc thực hiện công tác kiểm soát 
thủ tục hành chính trên ñịa bàn tỉnh 
Thừa Thiên Huế 

39 29/10 05/11/2018 

55 24-10-2018 Quyết ñịnh số 56/2018/Qð-UBND 
quy ñịnh chế ñộ tiền thưởng ñối với 
vận ñộng viên, huấn luyện viên thể thao 
tỉnh Thừa Thiên Huế lập thành tích 
tại các giải thể thao trong nước 

41 12/11 05/11/2018 
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56 26-10-2018 Quyết ñịnh số 57/2018/Qð-UBND 
ban hành quy ñịnh về cưỡng chế thi hành 
quyết ñịnh giải quyết tranh chấp ñất ñai, 
quyết ñịnh công nhận hòa giải thành 
tranh chấp ñất ñai trên ñịa bàn tỉnh 
Thừa Thiên Huế 

40 01/11 05/11/2018 

57 26-10-2018 Quyết ñịnh số 58/2018/Qð-UBND 
ban hành Quy chế phối hợp hỗ trợ 
khách du lịch trên ñịa bàn tỉnh 
Thừa Thiên Huế 

40 01/11 05/11/2018 

58 26-10-2018 Quyết ñịnh số 59/2018/Qð-UBND 
ban hành Quy chế xét tặng Giải thưởng 
Văn học nghệ thuật Cố ñô tỉnh 
Thừa Thiên Huế 

40 01/11 05/11/2018 

59 29-10-2018 Quyết ñịnh số 60/2018/Qð-UBND 
sửa ñổi, bổ sung Phụ lục V ban 
hành kèm theo Quyết ñịnh số 
48/2017/Qð-UBND ngày 21 tháng 6 
năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh 
quy ñịnh giá dịch vụ sử dụng diện tích 
bán hàng tại chợ ñược ñầu tư bằng 
nguồn vốn ngân sách nhà nước trên 
ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 

40 01/11 08/11/2018 

60 01-11-2018 Quyết ñịnh số 61/2018/Qð-UBND 
ban hành Quy ñịnh về ñịnh mức ñất 
và chế ñộ quản lý việc xây dựng 
phần mộ, tượng ñài, bia tưởng niệm 
trong nghĩa trang trên ñịa bàn tỉnh 
Thừa Thiên Huế 

41 12/11 15/11/2018 

61 09-11-2018 Quyết ñịnh số 62/2018/Qð-UBND 
ban hành quy chế phối hợp trong 
công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát 
hoạt ñộng kinh doanh theo 
phương thức ña cấp trên ñịa bàn 
tỉnh Thừa Thiên Huế 

42 19/11 20/11/2018 
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62 09-11-2018 Quyết ñịnh số 63/2018/Qð-UBND 
ủy quyền phê duyệt giá khởi ñiểm 
ñể ñấu giá cho thuê quỹ ñất nông nghiệp 
sử dụng vào mục ñích công ích của 
các xã, phường, thị trấn trên ñịa bàn 
tỉnh Thừa Thiên Huế 

42 19/11 20/11/2018 

63 14-11-2018 Quyết ñịnh số 64/2018/Qð-UBND 
ban hành Quy chế phối hợp quản lý 
vật liệu nổ công nghiệp trên ñịa bàn 
tỉnh Thừa Thiên Huế 

42 19/11 01/12/2018 

64 16-11-2018 Quyết ñịnh số 65/2018/Qð-UBND 
ban hành Quy ñịnh sử dụng Hệ thống 
Thư ñiện tử công vụ trong hoạt ñộng 
của cơ quan nhà nước trên ñịa bàn 
tỉnh Thừa Thiên Huế 

43 26/11 01/12/2018 

65 22-11-2018 Quyết ñịnh số 66/2018/Qð-UBND 
ban hành Quy ñịnh ñánh giá, xếp loại 
chất lượng hoạt ñộng hàng năm của 
các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân 
các huyện, thị xã, thành phố và các 
ñơn vị sự nghiệp công lập thuộc 
Ủy ban nhân dân tỉnh 

44 03/12 05/12/2018 

66 26-11-2018 Quyết ñịnh số 67/2018/Qð-UBND 
ban hành Quy ñịnh về trình tự, thủ tục 
thực hiện xác ñịnh giá ñất cụ thể 
trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 

44 03/12 12/12/2018 

67 04-12-2018 Quyết ñịnh số 68/2018/Qð-UBND 
bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật 
do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành 
liên quan ñến lĩnh vực Tư pháp 

45 12/12 17/12/2018 

68 05-12-2018 Quyết ñịnh số 69/2018/Qð-UBND 
ban hành Quy chế phối hợp hỗ trợ 
khách du lịch trên ñịa bàn tỉnh 
Thừa Thiên Huế 

45 12/12 20/12/2018 
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69 06-12-2018 Quyết ñịnh số 70/2018/Qð-UBND 
ban hành Quy ñịnh quản lý, cập 
nhật và khai thác cơ sở dữ liệu Biểu 
mẫu văn bản hành chính tỉnh Thừa 
Thiên Huế 

45 12/12 20/12/2018 

70 14-12-2018 Quyết ñịnh số 71/2018/Qð-UBND 
ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên 
trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 

46 + 47 26/12 24/12/2018 

71 17-12-2018 Quyết ñịnh số 72/2018/Qð-UBND 
quy ñịnh chính sách hưởng lợi khi 
khai thác chính và tận dụng, tận thu 
gỗ rừng trồng thuộc nguồn vốn 
ngân sách ñầu tư trên ñịa bàn tỉnh 
Thừa Thiên Huế 

46 + 47 26/12 28/12/2018 

72 19-12-2018 Quyết ñịnh số 73/2018/Qð-UBND 
ban hành Quy chế thu gom, vận 
chuyển và xử lý bao gói thuốc bảo 
vệ thực vật sau sử dụng trên ñịa bàn 
tỉnh 

46 + 47 26/12 01/01/2019 

VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC 

73 27-12-2017 Quyết ñịnh số 3039/Qð-UBND về 
việc triển khai thực hiện kế hoạch 
phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 

02 + 03 08/01 27/12/2017 

74 28-12-2017 Quyết ñịnh số 3069/Qð-UBND về 
việc bổ nhiệm ông Bạch Chơn ðông 
giữ chức vụ Giám ñốc Sở Nội vụ 

02 + 03 08/01 29/12/2017 

75 28-12-2017 Quyết ñịnh số 3070/Qð-UBND về 
việc bổ nhiệm ông Nguyễn Phước 
Bửu Hùng giữ chức vụ Phó Giám ñốc 
Sở Xây dựng 

02 + 03 08/01 29/12/2017 

76 28-12-2017 Quyết ñịnh số 3074/Qð-UBND về việc 
sáp nhập ñể thành lập các thôn mới 
trên ñịa bàn huyện Quảng ðiền 

02 + 03 08/01 28/12/2017 

77 28-12-2017 Quyết ñịnh số 3075/Qð-UBND về 
việc sắp xếp, sáp nhập và ñổi tên 
gọi các tổ dân phố trên ñịa bàn 
thành phố Huế 

02 + 03 08/01 28/12/2017 
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78 29-12-2017 Quyết ñịnh số 3100/Qð-UBND về 
việc quy ñịnh tổ chức thực hiện 
ngân sách nhà nước ñịa phương 
năm 2018 

04 15/01 01/01/2018 

79 09-01-2018 Quyết ñịnh số 52/Qð-UBND về việc 
sáp nhập ñể thành lập các thôn mới 
trên ñịa bàn thị xã Hương Thủy 

05 20/01 09/01/2018 

80 25-01-2018 Quyết ñịnh số 236/Qð-UBND về 
việc ñính chính văn bản do Ủy ban 
nhân dân tỉnh ban hành (Quyết ñịnh 
số 04/2016/Qð-UBND ngày 20 tháng 01 
năm 2016; Quyết ñịnh số 75/2016-UBND 
ngày 20 tháng 10 năm 2016; Quyết 
ñịnh số 35/2016/Qð-UBND ngày 27 
tháng 5 năm 2016; Quyết ñịnh số 
14/2016/Qð-UBND ngày 04 tháng 02 
năm 2016) 

07 08/02 25/01/2018 

81 31-01-2018 Quyết ñịnh số 291/Qð-UBND hủy bỏ 
Quyết ñịnh số 2464/Qð-UBND 
ngày 19/11/2014 của UBND tỉnh về việc 
ban hành Quy ñịnh tính, mức thu tiền 
cấp quyền khai thác khoáng sản trên 
ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 

07 08/02 31/01/2018 

82 27-02-2018 Quyết ñịnh số 500/Qð-UBND về 
việc bổ nhiệm ông Lê Anh Tuấn, 
Phó Giám ñốc Sở Giao thông vận tải, 
giữ chức vụ Giám ñốc Sở Giao thông 
vận tải 

09 01/3 01/3/2018 

83 28-02-2018 Quyết ñịnh số 509/Qð-UBND công 
bố Danh mục văn bản quy phạm pháp 
luật do Hội ñồng nhân dân, Ủy ban 
nhân dân tỉnh ban hành hết hiệu 
lực, ngưng hiệu lực năm 2017 

10 08/3 28/02/2018 
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84 01-3-2018 Quyết ñịnh số 513/Qð-UBND ban 
hành quy ñịnh về trình tự, thủ tục 
thực hiện theo cơ chế một cửa liên 
thông ñối với các thủ tục hành chính 
ñề nghị tặng hoặc truy tặng danh hiệu 
vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam 
anh hùng” và thủ tục ñề nghị tặng hoặc 
truy tặng Huân chương ñộc lập áp dụng 
trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 

10 08/3 01/3/2018 

85 13-3-2018 Quyết ñịnh số 586/Qð-UBND về 
việc công bố số liệu tỷ lệ dân số nông 
thôn sử dụng nước hợp vệ sinh và nước 
sạch tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2017 

12 19/3 13/3/2018 

86 19-3-2018 Quyết ñịnh số 627/Qð-UBND về 
việc phê duyệt bổ sung Danh mục 
dự án kêu gọi ñầu tư của tỉnh 
Thừa Thiên Huế giai ñoạn 2017 - 2018 
và ñịnh hướng ñến năm 2020 

13 03/4 29/3/2018 

87 05-4-2018 Quyết ñịnh số 733/Qð-UBND về 
việc ban hành Chương trình thực hành 
tiết kiệm, chống lãng phí năm 2018 

14 11/4 05/4/2018 

88 06-4-2018 Quyết ñịnh số 741/Qð-UBND 
ban hành Bộ tiêu chí xã ñạt chuẩn 
nông thôn mới nâng cao trên ñịa bàn 
tỉnh Thừa Thiên Huế, giai ñoạn 
2018 - 2020 

15 17/4 06/4/2018 

89 09-4-2018 Quyết ñịnh số 760/Qð-UBND quy ñịnh 
Xây dựng, quản lý, vận hành và 
khai thác Hệ thống thông tin và thẻ 
ñiện tử cán bộ, công chức, viên chức 

15 17/4 09/4/2018 

90 12-4-2018 Quyết ñịnh số 789/Qð-UBND về 
việc phê chuẩn kết quả bầu bổ 
sung chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban 
nhân dân huyện Phú Vang, nhiệm kỳ 
2016 - 2021: ông Nguyễn Văn Chính 

16 23/4 12/4/2018 
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91 20-4-2018 Quyết ñịnh số 855/Qð-UBND về 
việc giao biên chế công chức năm 2018 
trong các cơ quan hành chính nhà nước 
của tỉnh 

17 01/5 20/4/2018 

92 25-5-2018 Quyết ñịnh số 1101/Qð-UBND về việc 
thành lập Trung tâm Xúc tiến ñầu tư 
và Hỗ trợ doanh nghiệp trực thuộc 
Sở Kế hoạch và ðầu tư 

20 01/6 05/6/2018 

93 25-5-2018 Quyết ñịnh số 1102/Qð-UBND về 
việc cử ông Phan Thiên ðịnh, Giám ñốc 
Sở Kế hoạch và ðầu tư kiêm giữ 
chức vụ Giám ñốc Trung tâm Xúc tiến 
ñầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp 

20 01/6 05/6/2018 

94 28-5-2018 Quyết ñịnh số 1113/Qð-UBND về 
việc ñiều chỉnh quy hoạch cơ sở 
giết mổ gia súc, gia cầm tập trung 
tỉnh Thừa Thiên Huế 

21 09/6 28/5/2018 

95 28-5-2018 Quyết ñịnh số 1132/Qð-UBND về việc 
ñổi tên Viện Quy hoạch xây dựng tỉnh 
thành Viện Nghiên cứu phát triển 
tỉnh Thừa Thiên Huế 

20 01/6 15/6/2018 

96 28-5-2018 Quyết ñịnh số 1133/Qð-UBND về việc 
thành lập Viện Quy hoạch xây dựng 
trực thuộc Sở Xây dựng 

20 01/6 15/6/2018 

97 29-5-2018 Quyết ñịnh số 1136/Qð-UBND về việc 
bãi bỏ Quyết ñịnh số 3019/Qð-UBND 
ngày 23/12/2015 của Ủy ban nhân dân 
tỉnh Thừa Thiên Huế quy ñịnh tạm thời 
về trình tự lập, phê duyệt kế hoạch 
thu, chi, nghiệm thu và thanh quyết toán 
tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng 
trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 

20 01/6 29/5/2018 

98 29-5-2018 Quyết ñịnh số 1142/Qð-UBND ban hành 
Bộ chỉ số và cách thức triển khai 
ñánh giá chỉ số năng lực cạnh tranh 
các sở ban ngành và ñịa phương 
thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế 

20 01/6 29/5/2018 
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99 04-6-2018 Quyết ñịnh số 1220/Qð-UBND về 
việc phân công nhiệm vụ liên quan 
ñến công tác quản lý an toàn thực phẩm 
trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 

21 09/6 04/6/2018 

100 04-6-2018 Quyết ñịnh số 1224/Qð-UBND về 
việc xếp hạng di tích lăng Trường 
Diên (xã Hương Thọ, thị xã Hương 
Trà) 

21 09/6 04/6/2018 

101 04-6-2018 Quyết ñịnh số 1225/Qð-UBND về 
việc xếp hạng di tích Tòa soạn 
Báo Tiếng Dân (phường Phú Hòa, 
thành phố Huế) 

21 09/6 04/6/2018 

102 04-6-2018 Quyết ñịnh số 1226/Qð-UBND về 
việc xếp hạng di tích ñịa ñiểm lưu niệm 
ñồng chí Hoàng Anh (xã Phong An, 
huyện Phong ðiền) 

21 09/6 04/6/2018 

103 04-6-2018 Quyết ñịnh số 1227/Qð-UBND về việc 
xếp hạng di tích lăng Trường Thanh 
(xã Hương Thọ, thị xã Hương Trà) 

21 09/6 04/6/2018 

104 04-6-2018 Quyết ñịnh số 1228/Qð-UBND về 
việc xếp hạng di tích lăng Trường Mậu 
(xã Hương Thọ, thị xã Hương Trà) 

21 09/6 04/6/2018 

105 04-6-2018 Quyết ñịnh số 1229/Qð-UBND về 
việc xếp hạng di tích ðền thờ 27 
liệt sỹ Ấp Tư - Mỹ Thủy (phường 
Thủy Phương, thị xã Hương Thủy) 

21 09/6 04/6/2018 

106 04-6-2018 Quyết ñịnh số 1230/Qð-UBND về việc 
xếp hạng di tích lăng Vĩnh Thanh 
(phường Hương Hồ, thị xã Hương Trà) 

21 09/6 04/6/2018 

107 11-6-2018 Quyết ñịnh số 1279/Qð-UBND về 
việc bổ nhiệm ông Nguyễn Lương Bảy 
giữ chức vụ Phó Giám ñốc Sở 
Công Thương 

22 21/6 11/6/2018 

108 18-6-2018 Quyết ñịnh số 1313/Qð-UBND về 
việc quy ñịnh giá thóc ñể thu thuế 
sử dụng ñất nông nghiệp năm 2018 

22 21/6 18/6/2018 
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109 18-6-2018 Quyết ñịnh số 1314/Qð-UBND về 
việc công bố danh sách giám ñịnh 
tư pháp xây dựng theo vụ việc trên 
ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 

22 21/6 18/6/2018 

110 26-6-2018 Quyết ñịnh số 1388/Qð-UBND sửa 
ñổi, bổ sung ñiểm b, khoản 4, Mục II, 
Phần B, ðiều 1 Quyết ñịnh số 
129/Qð-UBND ngày 20 tháng 01 
năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh 
Thừa Thiên Huế ban hành Quy hoạch 
quảng cáo ngoài trời trên ñịa bàn 
tỉnh Thừa Thiên Huế ñến năm 2020, 
ñịnh hướng ñến năm 2030 

24 07/7 26/6/2018 

111 28-6-2018 Quyết ñịnh số 1418/Qð-UBND về 
việc phê chuẩn kết quả miễn nhiệm 
chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân 
huyện Nam ðông, nhiệm kỳ 2016 - 2021 
ñối với bà Lê Thị Thu Hương 

24 07/7 28/6/2018 

112 28-6-2018 Quyết ñịnh số 1419/Qð-UBND về 
việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung 
chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân 
huyện Nam ðông, nhiệm kỳ 2016 - 2021 

24 07/7 28/6/2018 

113 04-7-2018 Quyết ñịnh số 1473/Qð-UBND về việc 
bổ sung Danh mục dự án kêu gọi 
ñầu tư của tỉnh Thừa Thiên Huế 
giai ñoạn 2017 - 2018 và ñịnh hướng 
ñến năm 2020 ban hành kèm theo 
Quyết ñịnh số 942/Qð-UBND 
ngày 08/05/2017 của UBND tỉnh 
Thừa Thiên Huế 

25 19/7 04/7/2018 

114 10-7-2018 Quyết ñịnh số 1512/Qð-UBND về việc 
sáp nhập Trung tâm Dân số - Kế 
hoạch hóa gia ñình trực thuộc Chi 
cục Dân số - Kế hoạch hóa gia ñình 
vào Trung tâm Y tế cấp huyện trực 
thuộc Sở Y tế 

25 19/7 25/7/2018 
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115 17-7-2018 Quyết ñịnh số 1572/Qð-UBND ban 
hành Bộ tiêu chí thôn, bản nông 
thôn mới kiểu mẫu trên ñịa bàn tỉnh Thừa 
Thiên Huế giai ñoạn 2018 - 2020 

25 19/7 17/7/2018 

116 26-7-2018 Quyết ñịnh số 1639/Qð-UBND về 
việc bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Lập 
giữ chức vụ Trưởng ban Ban Tôn giáo 
trực thuộc Sở Nội vụ 

28 11/8 01/8/2018 

117 13-8-2018 Quyết ñịnh số 1784/Qð-UBND về 
việc ban hành bộ tiêu chí và phương 
pháp ñánh giá mức ñộ chính quyền 
ñiện tử các cấp tại tỉnh Thừa Thiên 
Huế 

30 21/8 13/8/2018 

118 14-8-2018 Quyết ñịnh số 1799/Qð-UBND ban 
hành Bộ tiêu chí xây dựng vườn mẫu 
trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 
giai ñoạn 2018 - 2020 

30 21/8 14/8/2018 

119 25-8-2018 Quyết ñịnh số 1889/Qð-UBND phê 
duyệt ðề án nâng cao chất lượng 
giống cây trồng lâm nghiệp trên ñịa 
bàn tỉnh Thừa Thiên Huế giai ñoạn 
2018 - 2025 

32 + 33 05/9 25/8/2018 

120 28-8-2018 Quyết ñịnh số 1907/Qð-UBND ban 
hành Quy ñịnh về cơ chế phối hợp 
liên thông trong giải quyết thủ tục 
hành chính thuộc lĩnh vực ñất ñai 
trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 

32 + 33 05/9 28/8/2018 

121 31-8-2018 Quyết ñịnh số 1945/Qð-UBND về việc 
phân công công tác của Chủ tịch và 
các Phó Chủ tịch UBND tỉnh, 
nhiệm kỳ 2016 - 2021 

34 11/9 31/8/2018 

122 04-9-2018 Quyết ñịnh số 1949/Qð-UBND về 
việc bổ sung Danh mục dự án kêu 
gọi ñầu tư của tỉnh Thừa Thiên Huế 
2018 và ñịnh hướng ñến năm 2020 ban 
hành kèm theo Quyết ñịnh số 942/Qð-
UBND ngày 08/5/2017 của Ủy ban 
nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế 

34 11/9 04/9/2018 
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123 06-9-2018 Quyết ñịnh số 1962/Qð-UBND về 
việc thành lập Quỹ phòng, chống 
thiên tai tỉnh Thừa Thiên Huế 

35 17/9 06/9/2018 

124 06-9-2018 Quyết ñịnh số 1963/Qð-UBND ban 
hành Quy chế tổ chức và hoạt ñộng 
Quỹ phòng, chống thiên tai tỉnh 
Thừa Thiên Huế 

35 17/9 06/9/2018 

125 14-9-2018 Quyết ñịnh số 2051/Qð-UBND về 
việc công bố thông tin các dự án 
ưu tiên kêu gọi ñầu tư của tỉnh 
Thừa Thiên Huế 2018 và ñịnh hướng 
ñến năm 2020 

36 24/9 14/9/2018 

126 17-9-2018 Quyết ñịnh số 2066/Qð-UBND về việc 
thành lập Trung tâm Văn hóa - Thông tin 
và Thể thao thị xã Hương Thủy 
trực thuộc Ủy ban nhân dân thị xã 
Hương Thủy 

36 24/9 25/9/2018 

127 18-9-2018 Quyết ñịnh số 2072/Qð-UBND về 
việc thành lập Trung tâm Văn hóa - 
Thông tin và Thể thao huyện Nam 
ðông trực thuộc Ủy ban nhân dân 
huyện Nam ðông 

36 24/9 25/9/2018 

128 26-9-2018 Quyết ñịnh số 2127/Qð-UBND về 
việc thành lập Trung tâm Thông tin 
và Ứng dụng tiến bộ khoa học và 
công nghệ trực thuộc Sở Khoa học 
và Công nghệ 

37 04/10 01/10/2018 

129 26-9-2018 Quyết ñịnh số 2130/Qð-UBND về 
việc sáp nhập Trung tâm Tin học và 
Trung tâm Giáo dục năng khiếu 
Văn thể mỹ vào Trung tâm Giáo dục 
thường xuyên tỉnh trực thuộc Sở 
Giáo dục và ðào tạo 

37 04/10 01/10/2018 
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130 27-9-2018 Quyết ñịnh số 2143/Qð-UBND 
ban hành Quy chế phối hợp giữa 
chính quyền ñịa phương các cấp và 
các cơ quan chức năng có liên quan 
trong công tác bảo ñảm trật tự, 
an toàn giao thông trên ñịa bàn tỉnh 
Thừa Thiên Huế 

37 04/10 27/9/2018 

131 03-10-2018 Quyết ñịnh số 2179/Qð-UBND 
ban hành Danh mục dịch vụ công 
trực tuyến mức ñộ 3, mức ñộ 4 
thực hiện tại tỉnh Thừa Thiên Huế 
các năm 2018 - 2019 

38 11/10 03/10/2018 

132 04-10-2018 Quyết ñịnh số 2186/Qð-UBND về 
việc ñổi tên Trung tâm Hành chính công 
tỉnh thành Trung tâm Phục vụ hành 
chính công tỉnh 

38 11/10 15/10/2018 

133 15-10-2018 Quyết ñịnh số 2291/Qð-UBND về 
việc bổ sung danh mục và công bố 
thông tin dự án kêu gọi ñầu tư của 
tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2018 và 
ñịnh hướng ñến năm 2020 

39 29/10 15/10/2018 

134 16-10-2018 Quyết ñịnh số 2307/Qð-UBND 
công bố kết quả rà soát, hệ thống hóa 
văn bản quy phạm pháp luật của 
Hội ñồng nhân dân, Ủy ban nhân dân 
tỉnh Thừa Thiên Huế ñến hết ngày 
31/12/2017 

39 29/10 16/10/2018 

135 19-10-2018 Quyết ñịnh số 2336/Qð-UBND về 
việc bổ nhiệm bà Phan Thùy Dương 
giữ chức vụ Phó Giám ñốc Sở Tư pháp 

39 29/10 01/11/2018 

136 09-11-2018 Quyết ñịnh số 2637/Qð-UBND về 
việc bổ nhiệm ông Nguyễn Kim Tùng 
giữ chức vụ Phó Giám ñốc Trung 
tâm Phục vụ hành chính công tỉnh 

42 19/11 09/11/2018 
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137 09-11-2018 Quyết ñịnh số 2638/Qð-UBND về 
việc cử ông Nguyễn Ngọc Cường, 
Trưởng phòng Kiểm soát thủ tục 
hành chính kiêm giữ chức vụ Phó 
Giám ñốc Trung tâm Phục vụ 
hành chính công tỉnh 

42 19/11 09/11/2018 

138 09-11-2018 Quyết ñịnh số 2639/Qð-UBND về 
việc cử bà Trần Thị Hoài Trâm, Phó 
Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh 
kiêm giữ chức vụ Giám ñốc Trung tâm 
Phục vụ hành chính công tỉnh 

42 19/11 09/11/2018 

139 15-11-2018 Quyết ñịnh số 2695/Qð-UBND về 
việc phê duyệt danh mục dự án 
phục vụ phát triển kinh tế - xã hội 
tỉnh trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 
năm 2018, ñịnh hướng giai ñoạn 
2019 - 2020  

43 26/11 15/11/2018 

140 20-11-2018 Quyết ñịnh số 2741/Qð-UBND 
ban hành Quy chế phối hợp trong 
công tác quản lý nhập cảnh, xuất cảnh, 
cư trú và hoạt ñộng của người nước ngoài 
tại tỉnh Thừa Thiên Huế 

43 26/11 01/12/2018 

141 27-11-2018 Quyết ñịnh số 2788/Qð-UBND về 
việc Quy ñịnh chức năng, nhiệm vụ, 
quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 
Viện nghiên cứu phát triển tỉnh 
Thừa Thiên Huế 

44 03/12 27/11/2018 

142 07-12-2018 Quyết ñịnh số 2847/Qð-UBND phê 
duyệt Kế hoạch cải cách hành chính 
năm 2019 

51 + 52 31/12 07/12/2018 

143 25-12-2017 Chỉ thị số 27/CT-UBND về việc 
phát ñộng phong trào thi ñua thực 
hiện thắng lợi kế hoạch phát triển 
kinh tế - xã hội năm 2018 

02 + 03 08/01 25/12/2017 

144 26-12-2017 Chỉ thị số 28/CT-UBND về thực 
hiện ñầu tư công năm 2018 

02 + 03 08/01 26/12/2017 
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145 29-12-2017 Chỉ thị số 29/CT-UBND về việc 
tăng cường công tác ñảm bảo an ninh, 
trật tự, bảo vệ an toàn tuyệt ñối tết 
Nguyên ñán Mậu Tuất, các sự kiện 
chính trị, lễ hội lớn và Festival Huế 2018 

02 + 03 08/01 29/12/2017 

146 05-01-2018 Chỉ thị số 01/CT-UBND về các 
nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm ñể 
tiếp tục ñẩy mạnh và nâng cao chất lượng 
thực hiện Chương trình mục tiêu 
quốc gia Xây dựng nông thôn mới 
từ nay ñến năm 2020 

04 15/01 05/01/2018 

147 09-01-2018 Chỉ thị số 02/CT-UBND về việc 
tăng cường công tác quản lý ñiều hành, 
thực hiện các giải pháp bảo ñảm 
cân ñối cung cầu, bình ổn thị trường 
dịp Tết Nguyên ñán Mậu Tuất 2018 

05 20/01 09/01/2018 

148 22-01-2018 Chỉ thị số 03/CT-UBND về ñẩy mạnh 
thực hiện nếp sống văn minh ñô thị 
và nông thôn trên ñịa bàn tỉnh 
Thừa Thiên Huế 

06 24/01 22/01/2018 

149 02-02-2018 Chỉ thị số 04/CT-UBND về việc 
thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, 
quân sự ñịa phương năm 2018 

07 08/02 02/02/2018 

150 07-02-2018 Chỉ thị số 05/CT-UBND về việc 
chấn chỉnh công tác ñấu thầu trong 
các dự án ñầu tư phát triển và hoạt ñộng 
mua sắm thường xuyên sử dụng vốn 
nhà nước 

08 26/02 07/02/2018 

151 02-3-2018 Chỉ thị số 06/CT-UBND về việc 
triển khai thi hành Bộ luật Hình sự 
năm 2015 

10 08/3 02/3/2018 

152 04-4-2018 Chỉ thị số 07/CT-UBND triển khai 
các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả 
thực hiện quy ñịnh bắt buộc ñội mũ 
bảo hiểm ñối với người ñi mô tô, xe 
gắn máy, xe máy ñiện 

14 11/4 04/4/2018 
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153 16-4-2018 Chỉ thị số 08/CT-UBND về việc 
tăng cường bảo ñảm trật tự an toàn 
giao thông dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5, 
Festival 2018 và kỳ thi Trung học 
phổ thông quốc gia trên ñịa bàn tỉnh 

16 23/4 16/4/2018 

154 21-5-2018 Chỉ thị số 09/CT-UBND về việc 
tăng cường các biện pháp quản lý 
bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa 
cháy rừng 

19 24/5 21/5/2018 

155 22-5-2018 Chỉ thị số 10/CT-UBND về việc tổ chức 
kỳ thi trung học phổ thông quốc gia 
năm 2018 và tuyển sinh vào các lớp 
ñầu cấp năm học 2018 - 2019 

19 24/5 22/5/2018 

156 14-6-2018 Chỉ thị số 11/CT-UBND về việc 
tăng cường công tác kiểm tra, 
giám sát ñối với phương tiện thủy 
nội ñịa không ñăng ký, ñăng kiểm 
trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 

22 21/6 14/6/2018 

157 28-6-2018 Chỉ thị số 12/CT-UBND về việc 
tăng cường chỉ ñạo ñiều hành thực 
hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách 
nhà nước năm 2018 

24 07/7 28/6/2018 

158 30-7-2018 Chỉ thị số 13/CT-UBND về việc 
tăng cường quản lý các loại hình 
kinh doanh dịch vụ văn hóa, hoạt ñộng 
văn hóa gây tiếng ồn, làm mất an ninh 
trật tự tại khu dân cư trên ñịa bàn 
tỉnh Thừa Thiên Huế 

28 11/8 30/7/2018 

159 30-7-2018 Chỉ thị số 14/CT-UBND về việc 
tăng cường công tác quản lý loại hình 
kinh doanh karaoke di ñộng 

28 11/8 30/7/2018 

160 24-8-2018 Chỉ thị số 15/CT-UBND về triển khai 
thực hiện nhiệm vụ năm học 2018 - 2019 
trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 

32 + 33 05/9 24/8/2018 

161 25-8-2018 Chỉ thị số 16/CT-UBND về việc 
tăng cường chỉ ñạo ñiều hành 
thực hiện nhiệm vụ từ nguồn thu 
tiền sử dụng ñất năm 2018 

32 + 33 05/9 25/8/2018 
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162 25-8-2018 Chỉ thị số 17/CT-UBND về tăng cường 
quản lý công tác tổ chức bộ máy và 
siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính 
trên ñịa bàn tỉnh 

32 + 33 05/9 25/8/2018 

163 05-9-2018 Chỉ thị số 18/CT-UBND về việc 
tăng cường công tác quản lý thu thuế 
của các ñơn vị ngoại tỉnh hoạt ñộng 
kinh doanh vãng lai trên ñịa bàn 
tỉnh Thừa Thiên Huế 

34 11/9 05/9/2018 

164 04-10-2018 Chỉ thị số 19/CT-UBND về việc 
cán bộ, công chức, viên chức nêu 
gương thực hiện quy ñịnh không 
uống rượu, bia trong giờ làm việc 
và khi lái xe 

38 11/10 04/10/2018 

165 05-10-2018 Chỉ thị số 20/CT-UBND về việc 
tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý 
nhà nước, chấn chỉnh hoạt ñộng 
quảng cáo ngoài trời trên ñịa bàn tỉnh 

38 11/10 05/10/2018 

166 15-10-2018 Chỉ thị số 21/CT-UBND về việc 
tăng cường trách nhiệm thực thi 
pháp luật về quản lý và bảo vệ rừng 

39 29/10 15/10/2018 

167 23-10-2018 Chỉ thị số 22/CT-UBND về việc 
tuyển chọn và gọi công dân vào 
phục vụ tại ngũ trong Quân ñội 
nhân dân và thực hiện nghĩa vụ 
tham gia Công an nhân dân năm 2019 

40 01/11 23/10/2018 

168 26-10-2018 Chỉ thị số 23/CT-UBND về ñẩy 
mạnh bồi dưỡng trước khi bổ nhiệm 
chức vụ lãnh ñạo, quản lý ñối với 
cán bộ, công chức, viên chức trên ñịa 
bàn tỉnh 

40 01/11 26/10/2018 

169 15-11-2018 Chỉ thị số 24/CT-UBND về tổ chức 
Tổng ñiều tra dân số và nhà ở năm 2019 
trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 

43 26/11 15/11/2018 
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STT 
Ngày ban 

hành 
Tên/Số/Trích yếu  
nội dung văn bản 

Số 
Công 
báo  

Ngày 
ñăng 
Công 
báo 

Ngày có 
hiệu lực 

170 20-11-2018 Chỉ thị số 25/CT-UBND về việc tổ chức 
thực hiện ñồng bộ các giải pháp 
phòng và ngăn chặn nguy cơ xâm 
nhiễm bệnh Dịch tả lợn Châu Phi vào 
ñịa bàn tỉnh 

43 26/11 20/11/2018 

171 20-11-2018 Chỉ thị số 26/CT-UBND về việc 
tăng cường thực hiện các giải pháp 
thủy lợi phòng, chống hạn hán, 
thiếu nước, xâm nhập mặn, phục vụ 
sản xuất nông nghiệp và dân sinh, 
mùa khô năm 2018 - 2019 

43 26/11 20/11/2018 

172 13-12-2018 Chỉ thị số 27/CT-UBND về việc 
tăng cường công tác ñảm bảo an ninh, 
trật tự, bảo vệ an toàn tuyệt ñối tết 
Nguyên ñán Kỷ Hợi và các sự kiện 
chính trị, lễ hội lớn năm 2019 

46 + 47 26/12 13/12/2018 

173 14-12-2018 Chỉ thị số 28/CT-UBND về việc 
tăng cường công tác quản lý, giám sát 
thực hiện các chế ñộ, chính sách 
ñảm bảo an sinh xã hội năm 2019 

46 + 47 26/12 14/12/2018 

174 21-12-2018 Chỉ thị số 29/CT-UBND về việc 
phát ñộng phong trào thi ñua thực 
hiện thắng lợi kế hoạch phát triển 
kinh tế - xã hội năm 2019 

51 + 52 31/12 21/12/2018 

175 07-11-2018 Công văn số 8611/UBND-GD về 
việc ñính chính Quyết ñịnh số 
56/2018/Qð-UBND ngày 24 tháng 10 
năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh 

41 12/11 07/11/2018 
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HỘI ðỒNG NHÂN DÂN HUYỆN A LƯỚI

STT 
Ngày ban 

hành 
Tên/Số/Trích yếu  
nội dung văn bản 

Số 
Công 
báo  

Ngày 
ñăng 
Công 
báo 

Ngày có 
hiệu lực 

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT 

1 15-12-2017 Nghị quyết số 04/2017/NQ-HðND 
về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 
năm 2018   

01 02/01 22/12/2017 

2 15-12-2017 Nghị quyết số 05/2017/NQ-HðND 
về việc xử lý kết quả rà soát văn bản 
quy phạm pháp luật do Hội ñồng 
nhân dân huyện ban hành ñến 01 
tháng 01 năm 2017 

01 02/01 22/12/2017 

3 11-7-2018 Nghị quyết số 01/2018/NQ-HðND 
về phát triển kinh tế tập thể huyện 
A Lưới ñến năm 2025 

26 + 27 27/7 18/7/2018 

4 11-7-2018 Nghị quyết số 02/2018/NQ-HðND 
về công tác phòng, chống ma túy 
trên ñịa bàn huyện A Lưới ñến năm 2020 

26 + 27 27/7 18/7/2018 

5 11-7-2018 Nghị quyết số 03/2018/NQ-HðND 
về việc ñẩy mạnh các giải pháp 
thực hiện hoàn thành các mục tiêu 
phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 

26 + 27 27/7 18/7/2018 

6 19-12-2018 Nghị quyết số 04/2018/NQ-HðND 
về kế hoạch phát triển kinh tế - xã 
hội năm 2019 

51 + 52 31/12 26/12/2018 

7 19-12-2018 Nghị quyết số 05/2018/NQ-HðND 
ñiều chỉnh Kế hoạch ñầu tư công 
trung hạn giai ñoạn 2016 - 2020 của 
huyện A Lưới thuộc nguồn vốn 
ngân sách huyện quản lý 

51 + 52 31/12 26/12/2018 

VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC 
8 15-12-2017 Nghị quyết số 04/NQ-HðND về 

dự toán ngân sách huyện năm 2018 
01 02/01 15/12/2017 

9 15-12-2017 Nghị quyết số 05/NQ-HðND về kế hoạch 
tổ chức các kỳ họp thường lệ của 
Hội ñồng nhân dân huyện A Lưới 
năm 2018 

01 02/01 15/12/2017 



36 MỤC LỤC CÔNG BÁO NĂM 2018

STT 
Ngày ban 

hành 
Tên/Số/Trích yếu  
nội dung văn bản 

Số 
Công 
báo  

Ngày 
ñăng 
Công 
báo 

Ngày có 
hiệu lực 

10 15-12-2017 Nghị quyết số 06/NQ-HðND về 
việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của 
cử tri tại kỳ họp thứ 4 Hội ñồng 
nhân dân huyện khóa XI 

01 02/01 15/12/2017 

11 26-01-2018 Nghị quyết số 01/NQ-HðND về việc 
ñiều chỉnh quyết toán ngân sách 
huyện năm 2016 

07 08/02 26/01/2018 

12 26-01-2018 Nghị quyết số 02/NQ-HðND về 
việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch 
Hội ñồng nhân dân huyện A Lưới 
khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021 
ñối với ông Hồ Xuân Trăng 

07 08/02 26/01/2018 

13 26-01-2018 Nghị quyết số 03/NQ-HðND về việc 
xác nhận kết quả bầu cử Chủ tịch 
Hội ñồng nhân dân huyện A Lưới 
khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021: 
Ông Hồ ðàm Giang 

07 08/02 26/01/2018 

14 26-01-2018 Nghị quyết số 04/NQ-HðND về 
việc miễn nhiệm chức vụ Trưởng 
Ban Dân tộc Hội ñồng nhân dân 
huyện A Lưới khóa XI, nhiệm kỳ 
2016 - 2021 ñối với ông Hồ ðàm Giang 

07 08/02 26/01/2018 

15 26-01-2018 Nghị quyết số 05/NQ-HðND về 
xác nhận kết quả bầu Trưởng Ban 
Dân tộc của Hội ñồng nhân dân 
huyện A Lưới khóa XI, nhiệm kỳ 
2016 - 2021: Ông Pi Loong Mái 

07 08/02 26/01/2018 

16 26-01-2018 Nghị quyết số 06/NQ-HðND về việc 
xác nhận kết quả bầu cử bổ sung 
Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện A Lưới 
khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021: 
Ông Phan Duy Khanh 

07 08/02 26/01/2018 

17 26-01-2018 Nghị quyết số 07/NQ-HðND về 
việc cho thôi làm nhiệm vụ ðại biểu 
Hội ñồng nhân dân huyện A Lưới 
khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021: 
ông Hồ Xuân Trăng 

07 08/02 26/01/2018 
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STT 
Ngày ban 

hành 
Tên/Số/Trích yếu  
nội dung văn bản 

Số 
Công 
báo  

Ngày 
ñăng 
Công 
báo 

Ngày có 
hiệu lực 

18 11-7-2018 Nghị quyết số 08/NQ-HðND về 
chương trình giám sát năm 2019 của 
Hội ñồng nhân dân huyện 

26 + 27 27/7 11/7/2018 

19 11-7-2018 Nghị quyết số 09/NQ-HðND về 
việc cho thôi làm nhiệm vụ ðại biểu 
Hội ñồng nhân dân huyện A Lưới 
khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021: 
ông Hồ Sỹ Hòa 

26 + 27 27/7 11/7/2018 

20 11-7-2018 Nghị quyết số 10/NQ-HðND về 
việc giải quyết kiến nghị của cử tri 
tại kỳ họp thứ 5 Hội ñồng nhân dân 
huyện khóa XI 

26 + 27 27/7 11/7/2018 

21 11-7-2018 Nghị quyết số 11/NQ-HðND phê 
chuẩn quyết toán ngân sách huyện 
năm 2017 

26 + 27 27/7 11/7/2018 

22 19-12-2018 Nghị quyết số 12/NQ-HðND xác nhận 
kết quả lấy phiếu tín nhiệm ñối với 
người giữ chức vụ do Hội ñồng 
nhân dân huyện bầu 

51 + 52 31/12 19/12/2018 

23 19-12-2018 Nghị quyết số 13/NQ-HðND về 
dự toán ngân sách huyện năm 2019 

51 + 52 31/12 19/12/2018 

24 19-12-2018 Nghị quyết số 14/NQ-HðND về kế 
hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ 
của Hội ñồng nhân dân huyện A Lưới 
năm 2019 

51 + 52 31/12 19/12/2018 

25 22-01-2018 Công văn số 04/HðND về việc ñính chính 
nội dung nghị quyết về kế hoạch 
phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 
(Nghị quyết số 04/2017/NQ-HðND 
ngày 15 tháng 12 năm 2017 của 
Hội ñồng nhân dân huyện A Lưới) 

07 08/02 22/01/2018 
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HỘI ðỒNG NHÂN DÂN THỊ XÃ HƯƠNG THỦY

STT 
Ngày ban 

hành 
Tên/Số/Trích yếu  
nội dung văn bản 

Số 
Công 
báo  

Ngày 
ñăng 
Công 
báo 

Ngày có 
hiệu lực 

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT 

1 15-12-2017 Nghị quyết số 07/2017/NQ-HðND 
về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 
năm 2018 

02 + 03 08/01 22/12/2017 

2 10-7-2018 Nghị quyết số 01/2018/NQ-HðND 
về nhiệm vụ và giải pháp tiếp tục 
thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu 
phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 

26 + 27 27/7 17/7/2018 

3 10-7-2018 Nghị quyết số 02/2018/NQ-HðND 
về việc thông qua Kế hoạch ñầu tư công 
trung hạn giai ñoạn 2017 - 2020 
ñiều chỉnh, bổ sung nguồn vốn 
ngân sách thị xã quản lý 

26 + 27 27/7 17/7/2018 
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HỘI ðỒNG NHÂN DÂN THỊ XÃ HƯƠNG TRÀ

STT 
Ngày ban 

hành 
Tên/Số/Trích yếu  
nội dung văn bản 

Số 
Công 
báo  

Ngày 
ñăng 
Công 
báo 

Ngày có 
hiệu lực 

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT 

1 14-12-2018 Nghị quyết số 33/2018/NQ-HðND 
về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 
năm 2019     

51 + 52 31/12            

2 14-12-2018 Nghị quyết số 36/2018/NQ-HðND 
về việc thông qua ðiều chỉnh 
quy hoạch sử dụng ñất ñến năm 2020 
thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế 

51 + 52 31/12 26/12/2018 

VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC 

3 14-12-2018 Nghị quyết số 31/NQ-HðND về 
việc miễn nhiệm chức danh Ủy viên 
UBND thị xã Hương Trà khóa VI, 
nhiệm kỳ 2016 - 2021 

51 + 52 31/12 14/12/2018 

4 14-12-2018 Nghị quyết số 32/NQ-HðND về 
việc xác nhận kết quả bầu bổ sung 
Ủy viên Ủy ban nhân dân thị xã, 
khóa VI, nhiệm kỳ 2016 - 2021 

51 + 52 31/12 14/12/2018 

5 14-12-2018 Nghị quyết số 34/NQ-HðND về 
dự toán ngân sách nhà nước thị xã 
năm 2019 

51 + 52 31/12 14/12/2018 

6 14-12-2018 Nghị quyết số 35/NQ-HðND về 
kế hoạch phân bổ vốn ñầu tư công 
năm 2019 

51 + 52 31/12 14/12/2018 

7 14-12-2018 Nghị quyết số 37/NQ-HðND xác nhận 
kết quả lấy phiếu tín nhiệm ñối với 
người giữ chức vụ do Hội ñồng 
nhân dân bầu 

51 + 52 31/12 14/12/2018 



40 MỤC LỤC CÔNG BÁO NĂM 2018

HỘI ðỒNG NHÂN DÂN HUYỆN NAM ðÔNG

STT 
Ngày ban 

hành 
Tên/Số/Trích yếu  
nội dung văn bản 

Số 
Công    
báo  

Ngày 
ñăng 
Công 
báo 

Ngày có 
hiệu lực 

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT 

1 12-12-2018 Nghị quyết số 01/2018/NQ-HðND 
về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 
năm 2019 

51 + 52 31/12 19/12/2018 
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HỘI ðỒNG NHÂN DÂN HUYỆN PHONG ðIỀN

STT 
Ngày ban 

hành 
Tên/Số/Trích yếu  
nội dung văn bản 

Số 
Công 
báo  

Ngày 
ñăng 
Công 
báo 

Ngày có 
hiệu lực 

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT 

1 15-12-2017 Nghị quyết số 07/2017/NQ-HðND 
về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 
năm 2018 

02 + 03 08/01 22/12/2017 

2 15-12-2017 Nghị quyết số 11/2017/NQ-HðND 
về việc thông qua “ðề án ñẩy mạnh 
phong trào toàn dân bảo vệ an ninh 
Tổ quốc trong tình hình mới 
giai ñoạn 2017 - 2020” 

02 + 03 08/01 22/12/2017 

3 15-12-2017 Nghị quyết số 12/2017/NQ-HðND 
về việc thông qua “ðề án phát huy 
sức mạnh tổng hợp xây dựng nền 
quốc phòng toàn dân vững mạnh 
toàn diện, ñáp ứng yêu cầu nhiệm vụ 
bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới” 

02 + 03 08/01 22/12/2017 

4 15-12-2017 Nghị quyết số 14/2017/NQ-HðND 
về việc thông qua ðề án phát triển 
du lịch, dịch vụ trên ñịa bàn huyện 
giai ñoạn 2017 - 2020 

05 20/01 22/12/2017 

5 15-12-2017 Nghị quyết số 15/2017/NQ-HðND 
về việc thông qua ðề án Nâng cao 
chất lượng làng, thôn, bản, tổ dân phố, 
cơ quan, gia ñình văn hóa trên 
ñịa bàn huyện Phong ðiền giai ñoạn 
2017 - 2020 

05 20/01 22/12/2017 

6 18-7-2018 Nghị quyết số 05/2018/NQ-HðND 
về giao rừng, ñất rừng do UBND tỉnh 
chuyển giao cho UBND huyện 
Phong ðiền quản lý ñể giao cho 
người dân các xã quản lý, bảo vệ 
và sử dụng 

31 25/8 26/7/2018 

7 14-12-2018 Nghị quyết số 09/2018/NQ-HðND 
về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 
năm 2019 

51 + 52 31/12 21/12/2018 



42 MỤC LỤC CÔNG BÁO NĂM 2018

STT 
Ngày ban 

hành 
Tên/Số/Trích yếu  
nội dung văn bản 

Số 
Công 
báo  

Ngày 
ñăng 
Công 
báo 

Ngày có 
hiệu lực 

VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC 

8 15-12-2017 Nghị quyết số 09/NQ-HðND về 
phê chuẩn dự toán ngân sách Nhà nước 
huyện năm 2018 

02 + 03 08/01 15/12/2017 

9 18-7-2018 Nghị quyết số 01/NQ-HðND về 
việc thông qua kết quả phối hợp 
giải quyết những vấn ñề phát sinh 
giữa hai kỳ họp 

31 25/8 18/7/2018 

10 18-7-2018 Nghị quyết số 02/NQ-HðND về 
Chương trình giám sát của Hội ñồng 
nhân dân huyện năm 2019 

31 25/8 18/7/2018 

11 18-7-2018 Nghị quyết số 03/NQ-HðND về 
nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh 
tế xã hội 6 tháng cuối năm 2018 

31 25/8 18/7/2018 

12 18-7-2018 Nghị quyết số 04/NQ-HðND về việc 
phê chuẩn quyết toán ngân sách 
huyện, xã, thị trấn năm 2017 

31 25/8 18/7/2018 

13 18-7-2018 Nghị quyết số 06/NQ-HðND về 
việc xác nhận kết quả miễn nhiệm 
Hội thẩm nhân dân Tòa án nhân dân 
huyện Phong ðiền, nhiệm kỳ 2016 - 2021 

31 25/8 18/7/2018 

14 18-7-2018 Nghị quyết số 07/NQ-HðND về 
việc xác nhận kết quả bầu cử bổ 
sung Hội thẩm nhân dân Tòa án 
nhân dân huyện Phong ðiền, 
nhiệm kỳ 2016 - 2021 

31 25/8 18/7/2018 

15 14-12-2018 Nghị quyết số 10/NQ-HðND về 
phê chuẩn dự toán ngân sách Nhà nước 
huyện năm 2019 

51 + 52 31/12 14/12/2018 

16 14-12-2018 Nghị quyết số 11/NQ-HðND về 
việc thông qua ñiều chỉnh số liệu 
quyết toán ngân sách huyện, xã, thị trấn 
năm 2017 

51 + 52 31/12 14/12/2018 

17 14-12-2018 Nghị quyết số 15/NQ-HðND về 
thông qua kết quả phối hợp giải 
quyết những vấn ñề phát sinh giữa hai 
kỳ họp 

51 + 52 31/12 14/12/2018 
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STT 
Ngày ban 

hành 
Tên/Số/Trích yếu  
nội dung văn bản 

Số 
Công 
báo  

Ngày 
ñăng 
Công 
báo 

Ngày có 
hiệu lực 

18 14-12-2018 Nghị quyết số 16/NQ-HðND về 
kết quả giám sát tình hình tổ chức 
triển khai thực hiện dồn ñiền ñổi thửa 
trong phát triển sản xuất nông nghiệp 
trên ñịa bàn huyện 

51 + 52 31/12 14/12/2018 

19 30-01-2018 Công văn số 82/HðND-VP về 
việc ñính chính Nghị quyết số 
14/2017/NQ-HðND ngày 15/12/2017 
của HðND huyện 

08 26/02 30/01/2018 

20 30-01-2018 Công văn số 83/HðND-VP về 
việc ñính chính Nghị quyết số 
16/2017/NQ-HðND ngày 15/12/2017 
của HðND huyện 

08 26/02 30/01/2018 
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ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN PHONG ðIỀN

STT 
Ngày ban 

hành 
Tên/Số/Trích yếu  
nội dung văn bản 

Số 
Công 
báo  

Ngày 
ñăng 
Công 
báo 

Ngày có 
hiệu lực 

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT 

1 29-12-2017 Quyết ñịnh số 04/2017/Qð-UBND 
về việc sửa ñổi, bãi bỏ một số nội dung 
tại Quyết ñịnh số 04/2015/Qð-UBND 
ngày 28/7/2015 của UBND huyện 
về việc quy ñịnh chức năng, nhiệm vụ, 
quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 
Phòng Tư pháp huyện 

13 03/4 05/01/2018 

2 05-02-2018 Quyết ñịnh số 01/2018/Qð-UBND 
ban hành Quy chế làm việc của 
Ủy ban nhân dân huyện Phong ðiền 
nhiệm kỳ 2016 - 2021 

08 26/02 12/02/2018 

3 26-02-2018 Quyết ñịnh số 02/2018/Qð-UBND 
ban hành Quy chế tuyển dụng, sử dụng 
và quản lý công chức, viên chức 
trong các ñơn vị sự nghiệp giáo dục 
trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện 

09 01/3 07/3/2018 

4 23-3-2018 Quyết ñịnh số 03/2018/Qð-UBND 
về việc bãi bỏ văn bản quy phạm 
pháp luật (Quyết ñịnh số 02/2018/Qð-UBND 
ngày 26/02/2018 của Ủy ban nhân dân 
huyện Phong ðiền ban hành quy chế 
tuyển dụng, sử dụng và quản lý 
công chức, viên chức trong các ñơn vị 
sự nghiệp giáo dục trực thuộc Ủy ban 
nhân dân huyện) 

13 03/4 30/3/2018 
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HỘI ðỒNG NHÂN DÂN HUYỆN PHÚ LỘC

STT 
Ngày ban 

hành 
Tên/Số/Trích yếu  
nội dung văn bản 

Số 
Công 
báo  

Ngày 
ñăng 
Công 
báo 

Ngày có 
hiệu lực 

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT 

1 19-12-2017 Nghị quyết số 29/2017/NQ-HðND 
về nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 
2018 

01 02/01 27/12/2017 

2 16-7-2018 Nghị quyết số 37/2018/NQ-HðND 
về việc ñẩy mạnh các giải pháp ñể 
thực hiện hoàn thành nhiệm vụ 
kinh tế - xã hội năm 2018 

28 11/8 24/7/2018 

VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC 

3 19-12-2017 Nghị quyết số 30/NQ-HðND về 
việc thông qua dự toán và phân bổ 
dự toán thu - chi ngân sách huyện 
năm 2018 

01 02/01 19/12/2017 

4 19-12-2017 Nghị quyết số 34/NQ-HðND về 
việc ñiều chỉnh Nghị quyết số 
16/NQ-HðND ngày 15/8/2016 của 
HðND huyện về việc xây dựng 
trường ñạt chuẩn quốc gia giai ñoạn 
2016 - 2020 

01 02/01 19/12/2017 

5 19-12-2017 Nghị quyết số 35/NQ-HðND về 
việc ñẩy mạnh các giải pháp nhằm 
tăng cường công tác quản lý trật tự 
xây dựng trên ñịa bàn huyện giai ñoạn 
2018 - 2020 

01 02/01 19/12/2017 

6 19-12-2017 Nghị quyết số 36/NQ-HðND về 
việc ñẩy mạnh công tác bảo vệ, 
chăm sóc trẻ em trên ñịa bàn huyện 
giai ñoạn 2017 - 2020 

01 02/01 19/12/2017 

7 16-7-2018 Nghị quyết số 38/NQ-HðND về 
việc phê chuẩn tổng quyết toán 
ngân sách huyện Phú Lộc năm 2017 

28 11/8 16/7/2018 

8 16-7-2018 Nghị quyết số 39/NQ-HðND về 
Chương trình giám sát của Hội ñồng 
nhân dân huyện năm 2019 

28 11/8 16/7/2018 
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STT 
Ngày ban 

hành 
Tên/Số/Trích yếu  
nội dung văn bản 

Số 
Công 
báo  

Ngày 
ñăng 
Công 
báo 

Ngày có 
hiệu lực 

9 16-7-2018 Nghị quyết số 40/NQ-HðND về 
việc thông qua ðề án xây dựng 
cánh ñồng mẫu vùng lúa trọng ñiểm 
và phát triển một số sản phẩm 
nông nghiệp sạch trên ñịa bàn 
huyện Phú Lộc giai ñoạn 2018 - 2020, 
ñịnh hướng ñến năm 2025 

28 11/8 16/7/2018 

10 16-7-2018 Nghị quyết số 41/NQ-HðND về 
kết quả giám sát việc thực hiện các 
kết luận sau thanh tra của Thanh tra 
các cấp từ năm 2015 - 2017 

28 11/8 16/7/2018 

11 16-7-2018 Nghị quyết số 42/NQ-HðND về 
việc miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban 
nhân dân huyện Phú Lộc, nhiệm kỳ 
2016 - 2021 ñối với ông Nguyễn Văn Vĩnh 

28 11/8 16/7/2018 

12 16-7-2018 Nghị quyết số 43/NQ-HðND về việc 
xác nhận kết quả bầu cử bổ sung 
Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện 
Phú Lộc, nhiệm kỳ 2016 - 2021 ñối với 
ông Nguyễn Trường. 

28 11/8 16/7/2018 
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HỘI ðỒNG NHÂN DÂN HUYỆN PHÚ VANG

ST
T 

Ngày ban 
hành 

Tên/Số/Trích yếu  
nội dung văn bản 

Số 
Công 
báo  

Ngày 
ñăng 
Công 
báo 

Ngày có 
hiệu lực 

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT 

1 15-12-2017 Nghị quyết số 02/2017/NQ-HðND 
về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 
năm 2018 

02 + 03 08/01 22/12/2017 

2 05-7-2018 Nghị quyết số 01/2018/NQ-HðND 
về một số giải pháp ñẩy mạnh việc 
thực hiện nhiệm vụ phát triển 
kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2018 

25 19/7 12/7/2018 

3 13-12-2018 Nghị quyết số 02/2018/NQ-HðND 
về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 
năm 2019 

51 + 52 31/12 21/12/2018 

4 13-12-2018 Nghị quyết số 03/2018/NQ-HðND 
ñiều chỉnh, bổ sung Kế hoạch 
ñầu tư công trung hạn giai ñoạn 
2016 - 2020 huyện Phú Vang 

51 + 52 31/12 21/12/2018 

 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 
 




