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Ngày 08 tháng 3 năm 2018

MỤC LỤC
VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Trang

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.

02

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.

29

02-3-2018

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

46
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VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 509/Qð-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 28 tháng 02 năm 2018

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc

QUYẾT ðỊNH
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
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền ñịa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Nghị ñịnh số 34/2016/Nð-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ
quy ñịnh chi tiết một số ñiều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm
pháp luật;
Xét ñề nghị của Giám ñốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 09/TTr-STP ngày 25
tháng 01 năm 2018,
QUYẾT ðỊNH:
ðiều 1. Công bố kèm theo Quyết ñịnh này 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
ñến 31/12/2017 (có Danh mục kèm theo), bao gồm:
1. Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Hội ñồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh
hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ: 79 văn bản (23 Nghị quyết, 53 Quyết ñịnh và
03 Chỉ thị).
2. Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Hội ñồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh
hết hiệu lực, ngưng hiệu lực một phần: 21 văn bản (03 Nghị quyết và 18 Quyết ñịnh).
ðiều 2. Quyết ñịnh này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
ðiều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám ñốc Sở Tư pháp;
Giám ñốc các Sở, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành có liên quan; Chủ tịch Ủy ban nhân dân
các huyện, thị xã, thành phố Huế chịu trách nhiệm thi hành Quyết ñịnh này./.
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
ðinh Khắc ðính

DANH MỤC
VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA HỘI ðỒNG NHÂN DÂN, ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ HẾT HIỆU LỰC, NGƯNG HIỆU LỰC TOÀN BỘ
ðẾN HẾT NGÀY 31/12/2017
(Ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 509/Qð-UBND ngày 28/02/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế)

STT

Tên loại
văn bản

Số, ký hiệu; ngày,
tháng, năm ban hành
văn bản

Tên gọi của văn bản

Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

Ngày hết
hiệu lực,
ngưng
hiệu lực

1.

2.

3.

4.
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I. Lĩnh vực: Tài nguyên và Môi trường
Do Nghị quyết số 37/2017/NQ-HðND
ngày 08/12/2017 của Hội ñồng nhân dân
Về việc thông qua Quy hoạch sử dụng ñất
01/2012/NQ-HðND
tỉnh Thừa Thiên Huế ñiều chỉnh quy hoạch 20/12/2017
Nghị quyết
ñến năm 2020 và kế hoạch sử dụng ñất
sử dụng ñất ñến năm 2020 và kế hoạch
Ngày 10/4/2012
5 năm (2011 - 2015) tỉnh Thừa Thiên Huế
sử dụng ñất kỳ cuối (2016 - 2020) tỉnh
Thừa Thiên Huế thay thế
Thông qua danh mục các công trình, dự án
14/2016/NQ-HðND cần thu hồi ñất; chuyển mục ñích sử dụng Hết thời hạn có hiệu lực ñã ñược quy ñịnh
31/12/2017
Nghị quyết
ñất trồng lúa, ñất rừng phòng hộ và ñất
trong văn bản.
Ngày 09/12/2016
rừng ñặc dụng sang mục ñích khác trên
ñịa bàn tỉnh năm 2017.
Do Quyết ñịnh số 08/2018/Qð-UBND
ngày 25/01/2018 của Ủy ban nhân dân
Về
việc
ban
hành
quy
ñịnh
về
hoạt
ñộng
2661/2007/Qð-UBND
ño ñạc và bản ñồ trên ñịa bàn tỉnh tỉnh Quy ñịnh quản lý nhà nước ñối với 05/02/2018
Quyết ñịnh
Ngày 03/12/2007
hoạt ñộng ño ñạc và bản ñồ trên ñịa bàn
Thừa Thiên Huế.
tỉnh Thừa Thiên Huế thay thế.
Do Quyết ñịnh số 47/2017/Qð-UBND
Về việc quy ñịnh mức thu, quản lý và ngày 21/6/2017 của Ủy ban nhân dân
28/2012/Qð-UBND sử dụng phí bảo vệ môi trường ñối với tỉnh quy ñịnh mức thu, quản lý và sử
01/7/2017
Quyết ñịnh
khai thác khoáng sản trên ñịa bàn tỉnh dụng phí bảo vệ môi trường ñối với khai
Ngày 31/8/2012
thác khoáng sản trên ñịa bàn tỉnh Thừa
Thừa Thiên Huế.
Thiên Huế thay thế
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A. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ

5.

7.

Quyết ñịnh

29/2013/Qð-UBND
ngày 29/7/2013

Do Quyết ñịnh số 61/2017/Qð-UBND
Về việc ban hành quy ñịnh về quản lý và
ngày 11/8/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh
bảo vệ tài nguyên khoáng sản trên ñịa bàn
Quy ñịnh quản lý hoạt ñộng khoáng sản
tỉnh Thừa Thiên Huế.
trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế thay thế

15/8/2017

Quyết ñịnh

19/2016/Qð-UBND
Ngày 18/3/2016

Về việc ban hành Quy chế ñấu giá quyền
Do Quyết ñịnh số 78/2017/Qð-UBND
sử dụng ñất ñể giao ñất có thu tiền sử dụng
ngày 11/9/2017 của Ủy ban nhân dân
ñất hoặc cho thuê ñất thực hiện dự án ñầu tư
tỉnh Thừa Thiên Huế bãi bỏ.
trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

25/9/2017

66/2015/CT-UBND
Ngày 05/12/2015

Do Chỉ thị số 07/CT-UBND ngày
25/3/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về
Về tăng cường quản lý nhà nước ñối với
tăng cường quản lý nhà nước ñối với
hoạt ñộng khai thác cát, sỏi lòng sông
hoạt ñộng khai thác, vận chuyển cát,
trái phép trên ñịa bàn tỉnh.
sỏi lòng sông, bãi bồi trái phép trên
ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế thay thế

25/3/2017

Chỉ thị

Tên gọi của văn bản

Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

II. Lĩnh vực: Tài chính

8.

Nghị quyết

9. Nghị quyết

8c/2003/NQ-HðND4
Ngày 27/01/2003

Về thu, quản lý, sử dụng các loại phí

3h/2004/NQ-HðND5
Về phí chợ.
Ngày 10/12/2004

Do Nghị quyết số 34/2017/NQ-HðND
ngày 07/12/2017 của Hội ñồng nhân dân
tỉnh bãi bỏ các nghị quyết quy phạm
pháp luật do Hội ñồng nhân dân tỉnh
ban hành trong ñó có Nghị quyết số
8c/2003/NQ-HðND4

20/12/2017

Do Nghị quyết số 34/2017/NQ-HðND
ngày 07/12/2017 của Hội ñồng nhân dân
tỉnh bãi bỏ các nghị quyết quy phạm
pháp luật do Hội ñồng nhân dân tỉnh
ban hành trong ñó có Nghị quyết số
3h/2004/NQ-HðND5

20/12/2017
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6.

Số, ký hiệu; ngày,
tháng, năm ban hành
văn bản
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STT

Ngày hết
hiệu lực,
ngưng
hiệu lực

Tên loại
văn bản

STT

Tên loại
văn bản

Số, ký hiệu; ngày,
tháng, năm ban hành
văn bản

Tên gọi của văn bản

15m/2010/NQ-HðND Về mức thu, quản lý và sử dụng phí
trông giữ xe ñạp, xe máy.
Ngày 09/12/2010

11. Nghị quyết

08/2013/NQ-HðND
Ngày 19/7/2013

Về ñiều chỉnh mức thu, chế ñộ thu, nộp,
quản lý và sử dụng phí vệ sinh trên ñịa bàn
tỉnh Thừa Thiên Huế.

12. Nghị quyết

16/2013/NQ-HðND
Ngày 12/12/2013

Về việc quy ñịnh mức thu, chế ñộ thu,
nộp, quản lý và sử dụng phí trông giữ xe
ô tô trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

13. Nghị quyết

17/2013/NQ-HðND
Ngày 12/12/2013

Về quy ñịnh mức thu, chế ñộ thu, nộp,
quản lý và sử dụng bến thuyền du lịch
trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

14. Nghị quyết

18/2013/NQ-HðND
Ngày 12/12/2013

Về quy ñịnh mức thu, chế ñộ thu, nộp,
quản lý và sử dụng phí cầu phao dân sinh
trên sông Tả Trạch.

20/12/2017

20/12/2017

20/12/2017

20/12/2017

20/12/2017
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Do Nghị quyết số 34/2017/NQ-HðND
ngày 07/12/2017 của Hội ñồng nhân dân
tỉnh bãi bỏ các nghị quyết quy phạm
pháp luật do Hội ñồng nhân dân tỉnh
ban hành trong ñó có Nghị quyết số
15m/2010/NQ-HðND
Do Nghị quyết số 34/2017/NQ-HðND
ngày 07/12/2017 của Hội ñồng nhân dân
tỉnh bãi bỏ các nghị quyết quy phạm
pháp luật do Hội ñồng nhân dân tỉnh
ban hành trong ñó có Nghị quyết số
08/2013//NQ-HðND
Do Nghị quyết số 34/2017/NQ-HðND
ngày 07/12/2017 của Hội ñồng nhân dân
tỉnh bãi bỏ các nghị quyết quy phạm
pháp luật do Hội ñồng nhân dân tỉnh
ban hành trong ñó có Nghị quyết số
16/2013/NQ-HðND
Do Nghị quyết số 34/2017/NQ-HðND
ngày 07/12/2017 của Hội ñồng nhân dân
tỉnh bãi bỏ các nghị quyết quy phạm
pháp luật do Hội ñồng nhân dân tỉnh
ban hành trong ñó có Nghị quyết số
17/2013/NQ-HðND
Do Nghị quyết số 34/2017/NQ-HðND
ngày 07/12/2017 của Hội ñồng nhân dân
tỉnh bãi bỏ các nghị quyết quy phạm
pháp luật do Hội ñồng nhân dân tỉnh
ban hành trong ñó có Nghị quyết số
18/2013/NQ-HðND

CÔNG BÁO/Số 10/Ngày 08-3-2018

10. Nghị quyết

Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

Ngày hết
hiệu lực,
ngưng
hiệu lực

15. Nghị quyết

17. Quyết ñịnh

18. Quyết ñịnh

Tên gọi của văn bản

Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

Ngày hết
hiệu lực,
ngưng
hiệu lực

06/2014/NQ-HðND
Ngày 18/7/2014

Về việc quy ñịnh mức thu phí sử dụng hè
ñường, lề ñường, lòng ñường, bến, bãi,
mặt nước trên ñịa bàn thành phố Huế,
tỉnh Thừa Thiên Huế.

Do Nghị quyết số 24/2017/NQ-HðND
ngày 14/7/2017 của Hội ñồng nhân dân
tỉnh về việc quy ñịnh mức thu, chế ñộ
thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử
dụng tạm thời lòng ñường, hè phố trên
ñịa bàn thành phố Huế thay thế

01/8/2017

08/2014/NQ-HðND
Ngày 24/10/2014

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, tỉnh Thừa Thiên Huế

Do Nghị quyết số 23/2017/NQ-HðND
ngày 14/7/2017 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 thay thế

01/9/2017

4582/2004/Qð-UB
Ngày 30/12/2004

Về quy ñịnh mức thu phí chợ

Do Quyết ñịnh số 48/2017/Qð-UBND
ngày 21/6/2017 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 thay thế

15/7/2017

04/2010/Qð-UBND
ngày 20/01/2010

Do Quyết ñịnh số 102/2017/Qð-UBND
ngày 15/12/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh
ban hành Quy chế quản lý và sử dụng
Ban hành Quy chế Quản lý và sử dụng nguồn vốn ngân sách ñịa phương ủy thác
Quỹ giải quyết việc làm tỉnh Thừa Thiên Huế qua Ngân hàng Chính sách xã hội ñể
cho vay ñối với người nghèo và các
ñối tượng chính sách khác trên ñịa bàn
tỉnh Thừa Thiên Huế thay thế

25/12/2017
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16. Nghị quyết

Số, ký hiệu; ngày,
tháng, năm ban hành
văn bản
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STT

Tên loại
văn bản

STT

Tên loại
văn bản

19. Quyết ñịnh

21. Quyết ñịnh

22. Quyết ñịnh

Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

43/2011/Qð-UBND
Ngày 19/12/2011

Ban hành quy ñịnh trách nhiệm, thẩm quyền
trong công tác quyết toán dự án hoàn thành
và xử lý vi phạm chế ñộ quyết toán dự án
hoàn thành ñối với dự án sử dụng vốn
nhà nước của tỉnh Thừa Thiên Huế

Do Quyết ñịnh số 54/2017/Qð-UBND
ngày 27/7/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh
ban hành Quy ñịnh về trách nhiệm,
thẩm quyền trong công tác quyết toán
dự án hoàn thành ñối với các dự án sử dụng
vốn nhà nước tỉnh Thừa Thiên Huế thay thế

31/8/2017

35/2013/Qð-UBND
Ngày 06/9/2013

Ban hành mức thu thủy lợi phí ñối với
vùng ñược tạo nguồn nước tưới, mở ñường
nước tiêu, ngăn mặn giữ ngọt và tưới tiêu
chủ ñộng một phần từ các công trình
thủy lợi

Do Quyết ñịnh số 95/2017/Qð-UBND
ngày 17/11/2017 của Ủy ban nhân dân
tỉnh quy ñịnh giá dịch vụ thủy lợi ñối
với vùng ñược tạo nguồn nước tưới,
mở ñường nước tiêu, ngăn mặn giữ
ngọt và tưới tiêu chủ ñộng một phần
từ các công trình thủy lợi trên ñịa bàn
tỉnh Thừa Thiên Huế thay thế

01/12/2017

58/2014/Qð-UBND
Ngày 28/08/2014

Về việc Quy ñịnh mức thu, chế ñộ thu,
nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng hè
ñường, lòng ñường, lề ñường, bến, bãi,
mặt nước trên ñịa bàn thành phố Huế,
tỉnh Thừa Thiên Huế.

Do Quyết ñịnh số 79/2017/Qð-UBND
ngày 14/9/2017 của Ủy ban nhân dân
tỉnh về việc quy ñịnh mức thu, chế ñộ
thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử
dụng tạm thời lòng ñường, hè phố trên
ñịa bàn thành phố Huế thay thế

01/10/2017

Do Quyết ñịnh số 09/2018/Qð-UBND
Về việc kinh phí ñể tổ chức thực hiện
ngày 02/02/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh
khai hoang, phục hóa, cải tạo các vùng
Về việc quy ñịnh mức thu tiền bảo vệ và
ñất trồng lúa kém chất lượng, ñất trồng trọt
phát triển ñất trồng lúa trên ñịa bàn tỉnh
khác trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
Thừa Thiên Huế thay thế

15/02/2018

2044/Qð-UBND
Ngày 14/10/2014

07

Tên gọi của văn bản

Ngày hết
hiệu lực,
ngưng
hiệu lực
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20. Quyết ñịnh

Số, ký hiệu; ngày,
tháng, năm ban hành
văn bản

Số, ký hiệu; ngày,
tháng, năm ban hành
văn bản

Tên gọi của văn bản

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

24. Quyết ñịnh

78/2014/Qð-UBND
Ngày 29/12/2014

Về việc ban hành giá dịch vụ xe ra vào
bến xe ô tô trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

25. Quyết ñịnh

2016/Qð-UBND
ngày 05/10/2015

Về việc ban hành Quy chế tạo lập, quản lý
và sử dụng nguồn vốn từ ngân sách tỉnh
ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội
ñể cho vay ñối với hộ nghèo, cận nghèo
và các ñối tượng chính sách khác trên ñịa bàn

26. Quyết ñịnh

241/Qð-UBND
ngày 04/02/2017

Về việc ban hành tạm thời mức giá tối ña
dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải
sinh hoạt trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

27. Quyết ñịnh

10/2017/Qð-UBND
Ngày 21/02/2017

Quy ñịnh hệ số ñiều chỉnh giá ñất
năm 2017 áp dụng trên ñịa bàn tỉnh
Thừa Thiên Huế.

Do Quyết ñịnh số 66/2017/Qð-UBND
ngày 16/8/2017 của Ủy ban 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 thay thế
Do Quyết ñịnh số 05/2018/Qð-UBND
ngày 12/01/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh
Ban hành giá dịch vụ xe ra, vào bến xe
ô tô trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
thay thế
Do Quyết ñịnh số 102/2017/Qð-UBND
ngày 15/12/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh
ban hành Quy chế quản lý và sử dụng
nguồn vốn ngân sách ñịa phương ủy thác
qua Ngân hàng Chính sách xã hội ñể
cho vay ñối với người nghèo và các
ñối tượng chính sách khác trên ñịa bàn
tỉnh Thừa Thiên Huế thay thế
Do Quyết ñịnh số 94/2017/Qð-UBND
ngày 15/11/2017 của Ủy ban nhân dân
tỉnh quy ñịnh giá tối ña dịch vụ thu gom,
vận chuyển rác thải sinh hoạt sử dụng
nguồn vốn ngân sách nhà nước trên
ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế thay thế
Hết thời gian có hiệu lực ñã ñược
quy ñịnh tại ðiều 3 Quyết ñịnh số
10/2017/Qð-UBND

01/9/2017

01/02/2018

25/12/2017

01/01/2018

01/01/2018
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23. Quyết ñịnh

69/2014/Qð-UBND
Ngày 20/11/2014

Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

Ngày hết
hiệu lực,
ngưng
hiệu lực
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STT

Tên loại
văn bản

STT

Tên loại
văn bản

28. Quyết ñịnh

Số, ký hiệu; ngày,
tháng, năm ban hành
văn bản

20/2017/Qð-UBND
Ngày 21/4/2017

Tên gọi của văn bản

Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

01/9/2017

III. Lĩnh vực: Y tế

29. Nghị quyết

30. Nghị quyết

31. Quyết ñịnh

17/2012/NQ-HðND
Ngày 10/12/2012

Do Nghị quyết số 20/2017/NQ-HðND
ngày 13/7/2017 của Hội ñồng nhân dân
Quy ñịnh mức giá một số dịch vụ khám tỉnh quy ñịnh giá dịch vụ khám bệnh, chữa
bệnh không thuộc phạm vi thanh toán
bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở khám
bệnh, chữa bệnh của Nhà nước thuộc tỉnh của Quỹ bảo hiểm y tế tại các cơ sở
khám bệnh, chữa bệnh công lập thuộc
Thừa Thiên Huế quản lý.
tỉnh Thừa Thiên Huế thay thế

01/8/2017

02/2014/NQ-HðND
Ngày 18/07/2014

Sửa ñổi, bổ sung Nghị quyết số
17/2012/NQ-HðND ngày 10 tháng 12
năm 2012 của Hội ñồng nhân dân tỉnh
quy ñịnh mức giá một số dịch vụ khám bệnh,
chữa bệnh trong các cơ sở khám bệnh,
chữa bệnh của Nhà nước thuộc tỉnh
Thừa Thiên Huế quản lý

Do Nghị quyết số 20/2017/NQ-HðND
ngày 13/7/2017 của Hội ñồng nhân dân
tỉnh quy ñịnh giá dịch vụ khám bệnh,
chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán
của Quỹ bảo hiểm y tế tại các cơ sở
khám bệnh, chữa bệnh công lập thuộc
tỉnh Thừa Thiên Huế thay thế

01/8/2017

41/2012/Qð-UBND
Ngày 21/12/2012

Do Quyết ñịnh số 74/2017/Qð-UBND
Về việc Quy ñịnh mức giá một số dịch vụ ngày 01/9/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh
khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở quy ñịnh mức giá dịch vụ khám bệnh,
khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán
của Quỹ bảo hiểm y tế tại các cơ sở y tế
thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế quản lý.
công lập thuộc tỉnh thay thế

01/10/2017
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Do Quyết ñịnh số 66/2017/Qð-UBND
Quy ñịnh tạm thời mức thu, chế ñộ thu, ngày 16/8/2017 của Ủy ban nhân dân
nộp, quản lý và sử dụng phí tham quan tỉnh quy ñịnh mức thu, chế ñộ thu, nộp,
ðại Nội về ñêm thuộc quần thể di tích quản lý và sử dụng phí tham quan di tích
lịch sử văn hóa Huế thuộc quần thể
Cố ñô Huế
di tích Cố ñô Huế thay thế

Ngày hết
hiệu lực,
ngưng
hiệu lực
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32. Quyết ñịnh

Số, ký hiệu; ngày,
tháng, năm ban hành
văn bản

28/2014/Qð-UBND
Ngày 30/5/2014

Tên gọi của văn bản

Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

Do Quyết ñịnh số 84/2017/Qð-UBND
ngày 29/9/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh
Ban hành Quy ñịnh một số chính sách về
ban hành Quy ñịnh một số chính sách
Dân số và kế hoạch hóa gia ñình
về dân số và kế hoạch hóa gia ñình trên
ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế thay thế

Ngày hết
hiệu lực,
ngưng
hiệu lực

20/10/2017

33. Quyết ñịnh

34. Quyết ñịnh

Về việc ban hành quy chế tạm thời về
phối hợp quản lý, tổ chức tiếp ñón, phục vụ
khách du lịch quốc tế bằng tàu biển
cập cảng Chân Mây

56/2014/Qð-UBND
Ngày 21/8/2014

Về việc ban hành quy ñịnh một số vấn ñề
trong việc thực hiện nếp sống văn minh
ñô thị và nông thôn trên ñịa bàn tỉnh
giai ñoạn 2014 - 2015, ñịnh hướng ñến
năm 2020

Do Quyết ñịnh số 92/2017/Qð-UBND
ngày 01/11/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh
bãi bỏ Quyết ñịnh số 14/2011/Qð-UBND
ngày 29 tháng 4 năm 2011 của Ủy ban
25/11/2017
nhân dân tỉnh về ban hành Quy chế
tạm thời phối hợp, quản lý, tiếp ñón,
phục vụ khách du lịch Quốc tế bằng
tàu biển cập cảng Chân Mây
Do Quyết ñịnh số 60/2017/Qð-UBND
ngày 11/8/2017 của Ủy ban nhân dân
01/9/2017
tỉnh ban hành Quy ñịnh một số vấn ñề
(Theo Công
trong việc thực hiện nếp sống văn minh
văn số
ñô thị và nông thôn trên ñịa bàn tỉnh
5978/UBND-VH)
Thừa Thiên Huế giai ñoạn 2017 - 2020
thay thế

V. Lĩnh vực: Kế hoạch và ðầu tư
35. Nghị quyết

17/2016/NQ-HðND
Ngày 09/12/2016

Do Hội ñồng nhân dân tỉnh ñã ban hành
Về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội Nghị quyết số 42/2017/NQ-HðND
năm 2017
ngày 09/12/2017 về kế hoạch phát triển
kinh tế - xã hội năm 2018

19/12/2017
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IV. Lĩnh vực: Văn hóa, Thể thao và Du lịch

14/2011/Qð-UBND
Ngày 29/4/2011

10

STT

Tên loại
văn bản

STT

Tên loại
văn bản

36. Nghị quyết

38. Quyết ñính

39. Quyết ñịnh

40. Quyết ñịnh

41. Quyết ñịnh

Tên gọi của văn bản

Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

Về các nhiệm vụ và giải pháp tiếp tục Hết thời hạn có hiệu lực ñã ñược quy
thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch ñịnh tại ðiều 1 Nghị quyết số
30/2017/NQ-HðND.
kinh tế - xã hội năm 2017.
Do Quyết ñịnh số 01/2018/Qð-UBND
Về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể ngày 08/01/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh
3033/Qð-UBND
phát triển Thủy lợi tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quy hoạch Thủy lợi tỉnh
Ngày 31/12/2007
ñến năm 2015, ñịnh hướng ñến năm 2020 Thừa Thiên Huế ñến năm 2025 và tầm nhìn
ñến năm 2035 thay thế
Do Quyết ñịnh số 04/2018/Qð-UBND
Về việc ban hành Quy ñịnh cấp, ñiều chỉnh, ngày 11/01/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh
1175/2007/Qð-UBND ñăng ký lại, chuyển ñổi và ñăng ký ñổi bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do
Ngày 22/5/2007
Giấy chứng nhận ñầu tư ñối với các dự án Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành liên quan
ñầu tư vào ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. ñến lĩnh vực Kế hoạch và ðầu tư trong ñó
có Quyết ñịnh số 1175/2007/Qð-UBND
Do Quyết ñịnh số 04/2018/Qð-UBND
Về việc ủy quyền giải quyết một số thủ tục ngày 11/01/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh
2866/2008/Qð-UBND trong công tác ñầu tư xây dựng công trình bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do
Ngày 18/12/2008
thuộc ðề án kiên cố hóa trường, lớp học Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành liên quan
ñến lĩnh vực Kế hoạch và ðầu tư trong ñó
và nhà công vụ giáo viên.
có Quyết ñịnh số 2866/2008/Qð-UBND
Do Quyết ñịnh số 04/2018/Qð-UBND
ngày 11/01/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh
01/2014/Qð-UBND Về việc ban hành Ban hành quy ñịnh về bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do
Ngày 10/01/2014
Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành liên quan
ñăng ký hộ kinh doanh trên ñịa bàn
ñến lĩnh vực Kế hoạch và ðầu tư trong ñó
có Quyết ñịnh số 01/2014/Qð-UBND
30/2017/NQ-HðND
Ngày 14/7/2017

62/2014/Qð-UBND
Ngày 18/9/2014

01/01/2018

18/01/2018

25/01/2018

25/01/2018

25/01/2018

31/10/2017

11

Ban hành Quy chế tiếp nhận hồ sơ, quản lý Do Quyết ñịnh số 90/2017/Qð-UBND
và xét cho phép sử dụng thẻ ñi lại của ngày 20/10/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh
doanh nhân APEC thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế bãi bỏ Quyết ñịnh số 62/2014/Qð-UBND.

Ngày hết
hiệu lực,
ngưng
hiệu lực
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37. Quyết ñịnh

Số, ký hiệu; ngày,
tháng, năm ban hành
văn bản

Số, ký hiệu; ngày,
tháng, năm ban hành
văn bản

Tên gọi của văn bản

Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

Ngày hết
hiệu lực,
ngưng
hiệu lực

12

STT

Tên loại
văn bản

VI. Lĩnh vực: Giao thông vận tải

42. Quyết ñịnh

19/4/2017

VII. Lĩnh vực: Giáo dục và ñào tạo

43. Nghị quyết

44. Quyết ñịnh

05/2016/NQ-HðND
Ngày 31/8/2016

Hết thời hạn có hiệu lực ñã ñược quy ñịnh
tại ðiều 1 Nghị quyết số 05/2016/NQ-HðND
quy ñịnh thời hạn thực hiện năm
Quy ñịnh mức thu học phí của cơ sở giáo 2016 - 2017 và ngày 13/7/2017, Hội ñồng
dục mầm non và phổ thông công lập với nhân dân tỉnh ñã ban hành Nghị quyết
chương trình ñại trà trên ñịa bàn tỉnh số 17/2017/NQ-HðND quy ñịnh mức
Thừa Thiên Huế năm học 2016 - 2017
thu học phí của cơ sở giáo dục mầm non
và phổ thông công lập với chương trình
ñại trà trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
năm học 2017 - 2018

66/2016/Qð-UBND
Ngày 22/9/2016

Do Quyết ñịnh số 72/2017/Qð-UBND
ngày 31/8/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh
Quy ñịnh mức thu học phí của các cơ sở
Quy ñịnh mức thu học phí của cơ sở
giáo dục mầm non và phổ thông công lập
giáo dục mầm non và phổ thông công lập
ñối với chương trình ñại trà trên ñịa bàn
ñối với chương trình ñại trà trên ñịa bàn
tỉnh Thừa Thiên Huế năm học 2016 - 2017
tỉnh Thừa Thiên Huế năm học 2017 - 2018
thay thế

01/9/2017

01/9/2017
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21/2014/Qð-UBND
Ngày 13/5/2014

Do Quyết ñịnh số 790/Qð-UBND ngày
Về việc xếp loại ñường bộ ñể xác ñịnh 19/4/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về
cước vận tải năm 2014 trên ñịa bàn tỉnh xếp loại ñường bộ ñể xác ñịnh cước
Thừa Thiên Huế
vận tải năm 2017 trên ñịa bàn tỉnh
Thừa Thiên Huế thay thế

STT

Tên loại
văn bản

Số, ký hiệu; ngày,
tháng, năm ban hành
văn bản

Tên gọi của văn bản

Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

Ngày hết
hiệu lực,
ngưng
hiệu lực

VIII. Lĩnh vực: Nông nghiệp và phát triển nông thôn

46. Quyết ñịnh

47. Quyết ñịnh

48. Quyết ñịnh

1683/Qð-UBND
Ngày 18/8/2014

01/01/2018

67/2015/Qð-UBND
Ngày 22/12/2015

Do Quyết ñịnh số 82/2017/Qð-UBND
Quy ñịnh ñơn giá cây trồng, vật nuôi làm ngày 22/9/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh
cơ sở xác ñịnh giá trị bồi thường, hỗ trợ về quy ñịnh ñơn giá cây trồng, vật nuôi
khi nhà nước thu hồi ñất trên ñịa bàn tỉnh làm cơ sở xác ñịnh giá trị bồi thường,
hỗ trợ khi nhà nước thu hồi ñất trên
Thừa Thiên Huế
ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế thay thế

01/01/2018

Quy ñịnh ñơn giá cây sen làm cơ sở
xác ñịnh giá trị bồi thường, hỗ trợ khi
nhà nước thu hồi ñất trên ñịa bàn tỉnh
Thừa Thiên Huế

Do Quyết ñịnh số 82/2017/Qð-UBND
ngày 22/9/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh
về quy ñịnh ñơn giá cây trồng, vật nuôi
làm cơ sở xác ñịnh giá trị bồi thường,
hỗ trợ khi nhà nước thu hồi ñất trên
ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế thay thế

01/01/2018

Quy ñịnh về ñơn giá cây trồng, vật nuôi
làm cơ sở xác ñịnh giá trị bồi thường, hỗ
trợ khi nhà nước thu hồi ñất trên ñịa bàn
tỉnh Thừa Thiên Huế.

Do Quyết ñịnh số 82/2017/Qð-UBND
ngày 22/9/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh
về quy ñịnh ñơn giá cây trồng, vật nuôi
làm cơ sở xác ñịnh giá trị bồi thường,
hỗ trợ khi nhà nước thu hồi ñất trên
ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế thay thế

01/01/2018

2500/Qð-UBND
Ngày 20/10/2016

2079/Qð-UBND
Ngày 11/9/2017
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45. Quyết ñịnh

Do Quyết ñịnh số 82/2017/Qð-UBND
Quy ñịnh ñơn giá cây cao su làm cơ sở ngày 22/9/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh
xác ñịnh giá trị bồi thường, hỗ trợ và về quy ñịnh ñơn giá cây trồng, vật nuôi
tái ñịnh cư khi nhà nước thu hồi ñất trên làm cơ sở xác ñịnh giá trị bồi thường,
hỗ trợ khi nhà nước thu hồi ñất trên
ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế thay thế

13

Số, ký hiệu; ngày,
tháng, năm ban hành
văn bản

Tên gọi của văn bản

Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

Ngày hết
hiệu lực,
ngưng
hiệu lực

14

STT

Tên loại
văn bản

IX. Lĩnh vực: Xây dựng - Nhà ở

01/8/2017

50. Quyết ñịnh

Do Quyết ñịnh số 83/2017/Qð-UBND
ngày 26/9/2017 của Ủy ban nhân dân
Về việc phê duyệt ñề án bán nhà ở thuộc
tỉnh ban hành Quy ñịnh việc bán nhà ở
sở hữu nhà nước cho người ñang thuê nhà ở
cũ thuộc sở hữu nhà nước cho người
tại tỉnh Thừa Thiên Huế
ñang thuê trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
thay thế

15/10/2017

51. Quyết ñịnh

Do Quyết ñịnh số 77/2017/Qð-UBND
Về việc quy ñịnh mức thu, chế ñộ thu, ngày 07/9/2017 của Ủy ban nhân dân
2811/2009/Qð-UBND
nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép tỉnh quy ñịnh mức thu, nộp lệ phí cấp
Ngày 22/12/2009
xây dựng
giấy phép xây dựng trên ñịa bàn tỉnh
Thừa Thiên Huế thay thế

20/9/2017

52. Quyết ñịnh

36/2010/Qð-UBND
Ngày 28/09/2010

Do Quyết ñịnh số 51/2017/Qð-UBND
Về việc ban hành Quy ñịnh ñấu nối vào ngày 06/7/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh
hệ thống thoát nước các ñô thị trên ñịa bàn ban hành Quy ñịnh quản lý hoạt ñộng
thoát nước và xử lý nước thải trên
tỉnh Thừa Thiên Huế
ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế thay thế

20/7/2017

25/2014/Qð-UBND
Ngày 23/5/2014

Do ngày 06/9/2017 của Ủy ban nhân dân
tỉnh Quyết ñịnh số 76/2017/Qð-UBND
Quy ñịnh mức thu tối ña giá dịch vụ nhà
về việc Quy ñịnh mức thu tối ña giá
chung cư trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.
dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư
trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế thay thế

20/9/2017

53. Quyết ñịnh

2656/Qð-UBND
Ngày 25/12/1995
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49. Nghị quyết

Do Nghị quyết số 27/2017/NQ-HðND
12c/2009/NQ-HðND Về lệ phí cấp giấy phép xây dựng và lệ phí ngày 14/7/2017 của Hội ñồng nhân dân
tỉnh quy ñịnh mức thu, nộp lệ phí cấp
cấp biển số nhà
Ngày 24/7/2009
giấy phép xây dựng trên ñịa bàn tỉnh
Thừa Thiên Huế thay thế

STT

Tên loại
văn bản

54. Quyết ñịnh

Số, ký hiệu; ngày,
tháng, năm ban hành
văn bản

57/2014/Qð-UBND
Ngày 27/8/2014

Tên gọi của văn bản

Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

Do Quyết ñịnh số 65/2017/Qð-UBND
Ban hành Quy ñịnh một số nội dung về ngày 15/8/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh
cấp phép xây dựng trên ñịa bàn tỉnh ban hành Quy ñịnh một số nội dung về
cấp giấy phép xây dựng trên ñịa bàn
Thừa Thiên Huế.
tỉnh Thừa Thiên Huế thay thế

Ngày hết
hiệu lực,
ngưng
hiệu lực

25/8/2017

Quy ñịnh mức thu, chế ñộ thu, nộp, quản lý
và sử dụng phí ñấu giá, phí tham gia ñấu giá
tài sản, phí tham gia ñấu giá quyền sử dụng
ñất trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

55. Nghị quyết

10/2012/NQ-HðND
Ngày 11/7/2012

56. Quyết ñịnh

Quy ñịnh tạm thời về quản lý và sử dụng
kinh phí bảo ñảm cho công tác xây dựng
245/2008/Qð-UBND
văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban
Ngày 25/01/2008
nhân dân các cấp và Hội ñồng nhân dân
cấp huyện, xã

57. Quyết ñịnh

24/2012/Qð-UBND
Ngày 27/8/2012

Quy ñịnh mức thu, chế ñộ thu, nộp, quản lý
và sử dụng phí ñấu giá, phí tham gia ñấu
giá tài sản, phí tham gia ñấu giá quyền sử dụng
ñất trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

58. Quyết ñịnh

62/2014/Qð-UBND
Ngày 18/9/2014

Ban hành Quy chế tiếp nhận hồ sơ, quản lý
và xét cho phép sử dụng thẻ ñi lại của
doanh nhân APEC thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế.

20/12/2017

15/10/2017

15/10/2017

31/10/2017

15

Do Nghị quyết số 34/2017/NQ-HðND
ngày 07/12/2017 của Hội ñồng nhân dân tỉnh
bãi bỏ các nghị quyết quy phạm
pháp luật do Hội ñồng nhân dân tỉnh
ban hành trong ñó có Nghị quyết số
10/2012/NQ-HðND
Do Quyết ñịnh số 86/2017/Qð-UBND
ngày 03/10/2017 của Ủy ban nhân dân
tỉnh bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do
Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành liên
quan ñến lĩnh vực Tư pháp trong ñó có
Quyết ñịnh số 245/2008/Qð-UBND
Do Quyết ñịnh số 86/2017/Qð-UBND
ngày 03/10/2017 của Ủy ban nhân dân
tỉnh bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do
Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành liên
quan ñến lĩnh vực Tư pháp trong ñó có
Quyết ñịnh số 24/2012/Qð-UBND
Do Quyết ñịnh số 90/2017/Qð-UBND
ngày 20/10/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh
bãi bỏ Quyết ñịnh số 62/2014/Qð-UBND
ngày 18/9/2014 của UBND tỉnh
Thừa Thiên Huế.
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X. Lĩnh vực: Tư pháp

Số, ký hiệu; ngày,
tháng, năm ban hành
văn bản

Chỉ thị

60.

Chỉ thị

18/2012/CT-UBND
Ngày 22/6 /2012

Về việc triển khai thực hiện Nghị ñịnh
số 17/2010/Nð-CP của Chính phủ về
bán ñấu giá tài sản trên ñịa bàn tỉnh
Thừa Thiên Huế

Về việc tăng cường công tác trợ giúp
pháp lý trên ñịa bàn tỉnh

Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu lực
Do Quyết ñịnh số 86/2017/Qð-UBND
ngày 03/10/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh
bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do
Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành liên quan
ñến lĩnh vực Tư pháp trong ñó có
Chỉ thị số 33/2010/CT-UBND
Do Quyết ñịnh số 86/2017/Qð-UBND
ngày 03/10/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh
bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do
Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành liên quan
ñến lĩnh vực Tư pháp trong ñó có
Chỉ thị số 18/2012/CT-UBND

15/10/2017

15/10/2017

XI. Lĩnh vực: Công Thương

61. Nghị quyết

62. Quyết ñịnh

Về việc quy ñịnh mức thu, chế ñộ thu
14m/2010/NQ-HðND
nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm ñịnh
Ngày 23/7/2010
cấp phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp.
35/2010/Qð-UBND
Ngày 16/9/2010

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

Do Nghị quyết số 34/2017/NQ-HðND
ngày 07/12/2017 của Hội ñồng nhân dân tỉnh
bãi bỏ các nghị quyết quy phạm pháp luật
do Hội ñồng nhân dân tỉnh ban hành trong
ñó có Nghị quyết số 14m/2010/NQ-HðND
Do Quyết ñịnh số 12/2018/Qð-UBND
ngày 09/02/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh
ñã bãi bỏ Quyết ñịnh số 35/2010/Qð-UBND

20/12/2017

25/02/2018

XII. Lĩnh vực: Tổ chức - cán bộ

63. Quyết ñịnh

10/2012/Qð-UBND
Ngày 05/6/2012

Ban hành Quy chế xét, tôn vinh danh
hiệu và trao giải thưởng cho doanh nhân,
doanh nghiệp hoạt ñộng trên ñịa bàn tỉnh
Thừa Thiên Huế

Do Quyết ñịnh số 100/2017/Qð-UBND
ngày 09/12/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh
ban hành Quy chế xét, tuyên dương,
khen thưởng cho doanh nghiệp,
doanh nhân hoạt ñộng trên ñịa bàn tỉnh
Thừa Thiên Huế thay thế

20/12/2017
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59.

33/2010/CT-UBND
Ngày 20/10/2010

Tên gọi của văn bản

Ngày hết
hiệu lực,
ngưng
hiệu lực

16

STT

Tên loại
văn bản

STT

Tên loại
văn bản

Số, ký hiệu; ngày,
tháng, năm ban hành
văn bản

13/2016/Qð-UBND
Ngày 04/02/2016

65. Quyết ñịnh

55/2016/Qð-UBND
Ngày 20/8/2016

66. Nghị quyết

13/2012/NQ-HðND
Ngày 08/12/2012

67. Nghị quyết

14/2012/NQ-HðND
Ngày 08/12/2012

68. Quyết ñịnh

43/2012/Qð-UBND
Ngày 21/12/2012

Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

15/10/2017

16/11/2017

20/12/2017

20/12/2017

25/01/2018
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Do Quyết ñịnh số 87/2017/Qð-UBND
ngày 04/10/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh
Về việc quy ñịnh chức năng, nhiệm vụ,
quy ñịnh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn
quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục
và cơ cấu tổ chức của Chi cục Tiêu chuẩn
Tiêu chuẩn ðo lường Chất lượng.
ðo lường Chất lượng trực thuộc Sở
Khoa học và Công nghệ thay thế.
Do Quyết ñịnh số 93/2017/Qð-UBND
Ban hành quy ñịnh chức năng, nhiệm vụ, ngày 06/11/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh
quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng ban hành quy ñịnh chức năng, nhiệm vụ,
quyền hạn và cơ cấu tổ chức của
Ủy ban nhân dân tỉnh
Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh thay thế
XIII. Lĩnh vực: Khiếu nại, tố cáo
Do Nghị quyết số 33/2017/NQ-HðND
Quy ñịnh mức trích từ các khoản thu hồi ngày 07/12/2017 của Hội ñồng nhân dân tỉnh
phát hiện qua công tác thanh tra ñã thực quy ñịnh mức trích từ các khoản thu hồi
nộp vào ngân sách nhà nước trên ñịa bàn phát hiện qua công tác thanh tra ñã
tỉnh Thừa Thiên Huế
thực nộp vào ngân sách nhà nước trên
ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế thay thế.
Do Nghị quyết số 32/2017/NQ-HðND
Quy ñịnh mức chi bồi dưỡng ñối với cán bộ, ngày 07/12/2017 của Hội ñồng nhân dân tỉnh
công chức làm công tác tiếp công dân, quy ñịnh chế ñộ bồi dưỡng ñối với
xử lý ñơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, người làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý
phản ánh trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế ñơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh
trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế thay thế.
Do Quyết ñịnh số 02/2018/Qð-UBND
ngày 11/01/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh
Quy ñịnh mức trích từ các khoản thu hồi
quy ñịnh mức trích từ các khoản thu hồi
phát hiện qua công tác thanh tra ñã thực nộp
phát hiện qua công tác thanh tra ñã thực nộp
vào ngân sách nhà nước.
vào ngân sách nhà nước trên ñịa bàn
tỉnh Thừa Thiên Huế thay thế
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64. Quyết ñịnh

Tên gọi của văn bản

Ngày hết
hiệu lực,
ngưng
hiệu lực

69. Quyết ñịnh

Số, ký hiệu; ngày,
tháng, năm ban hành
văn bản

05/2013/Qð-UBND
Ngày 29/01/2013

Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

Quy ñịnh mức chi bồi dưỡng ñối với cán bộ,
công chức làm công tác tiếp công dân,
xử lý ñơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị,
phản ánh trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Do Quyết ñịnh số 03/2018/Qð-UBND
ngày 11/01/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh
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

25/01/2018

XIV. Lĩnh vực: Dân tộc

70. Quyết ñịnh

71. Nghị quyết

72. Quyết ñịnh

Do Quyết ñịnh số 73/2017/Qð-UBND
ngày 01/9/2017 của Ủy ban nhân dân
Về việc quy ñịnh mức bình quân diện tích tỉnh về việc Quy ñịnh mức bình quân
ñất sản xuất ñối với hộ ñồng bào dân tộc diện tích ñất sản xuất ñối với hộ ñồng bào
thiểu số nghèo và hộ nghèo ở các xã, dân tộc thiểu số nghèo và hộ nghèo ở các
60/2014/Qð-UBND
thôn, bản ñặc biệt khó khăn sống bằng xã, thôn, bản ñặc biệt khó khăn thuộc
Ngày 09/9/2014
nghề lâm nghiệp, nông nghiệp trên ñịa bàn vùng dân tộc thiểu số và miền núi, sống
tỉnh theo Quyết ñịnh số 755/Qð-TTg bằng nghề lâm nghiệp, nông nghiệp trên
ngày 20/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ. ñịa bàn tỉnh theo Quyết ñịnh số
2085/Qð-TTg ngày 31/10/2016 của
Thủ tướng Chính phủ thay thế
XV. Lĩnh vực: Quốc phòng - An Ninh
Do Nghị quyết số 29/2017/NQ-HðND
ngày 14/7/2017 của Hội ñồng nhân dân tỉnh
12d/2009/NQ-HðND Quy ñịnh về lệ phí ñăng ký cư trú và lệ phí
Quy ñịnh mức thu, nộp lệ phí ñăng ký
Ngày 24/7/2009
cấp giấy chứng minh nhân dân
cư trú và lệ phí cấp chứng minh nhân dân
trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế thay thế
Do Quyết ñịnh số 71/2017/Qð-UBND
Quy ñịnh mức thu và chế ñộ thu, nộp, ngày 31/8/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh
20/2010/Qð-UBND
quản lý và sử dụng lệ phí ñăng ký cư trú Quy ñịnh mức thu, nộp lệ phí ñăng ký
Ngày 31/5/2010
và lệ phí cấp chứng minh nhân dân
cư trú và lệ phí cấp chứng minh nhân dân
trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế thay thế

11/9/2017

01/8/2017

15/9/2017
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Tên gọi của văn bản

Ngày hết
hiệu lực,
ngưng
hiệu lực

18

STT

Tên loại
văn bản

STT

Tên loại
văn bản

Số, ký hiệu; ngày,
tháng, năm ban hành
văn bản

Tên gọi của văn bản

Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

Ngày hết
hiệu lực,
ngưng
hiệu lực

XVI. Lĩnh vực: Lao ñộng, Thương binh và Xã hội

73. Nghị quyết

75. Quyết ñịnh

01/8/2017

16/8/2017

01/9/2017

XVII. Lĩnh vực: Thông tin và Truyền thông

76. Quyết ñịnh

77. Quyết ñịnh

Ban hành quy ñịnh quản lý và hoạt ñộng
báo chí trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

04/2013/Qð-UBND
Ngày 22/01/2013

Về việc sửa ñổi, bổ sung khoản 1, ðiều 7
Quy ñịnh quản lý và hoạt ñộng báo chí
trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành
kèm theo Quyết ñịnh số 34/2012/Qð-UBND
ngày 19/10/2012.

26/12/2017

26/12/2017
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34/2012/Qð-UBND
Ngày 19/10/2012

Do Quyết ñịnh số 101/2017/Qð-UBND
ngày 15/12/2017 của Ủy ban nhân dân
tỉnh Ban hành Quy ñịnh quản lý nhà
nước về báo chí trên ñịa bàn tỉnh Thừa
Thiên Huế thay thế
Do Quyết ñịnh số 101/2017/Qð-UBND
ngày 15/12/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh
Ban hành Quy ñịnh quản lý nhà nước
về báo chí trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
thay thế
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74. Quyết ñịnh

Do Nghị quyết số 26/2017/NQ-HðND
Về quy ñịnh mức thu, quản lý và sử dụng
ngày 14/7/2017 của Hội ñồng nhân dân tỉnh
14l/2010/NQ-HðND lệ phí cấp giấy phép lao ñộng cho người
quy ñịnh mức thu, nộp lệ phí cấp giấy phép
Ngày 23/7/2010
nước ngoài làm việc trên ñịa bàn tỉnh
lao ñộng cho người nước ngoài làm việc
Thừa Thiên Huế
tại tỉnh Thừa Thiên Huế thay thế
Do Quyết ñịnh số 55/2017/Qð-UBND
ngày 03/8/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh
1298/2008/Qð-UBND Về việc tập trung nuôi dưỡng người quy ñịnh tập trung người lang thang
lang thang xin ăn, cơ nhỡ, người tâm thần trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế vào
Ngày 02/6/2008
lang thang trên ñịa bàn tỉnh.
nuôi dưỡng tại các cơ sở Bảo trợ xã hội
công lập thay thế
Do Quyết ñịnh số 62/2017/Qð-UBND
Về việc quy ñịnh mức thu, quản lý và
ngày 14/8/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh
31/2010/Qð-UBND sử dụng lệ phí cấp giấy phép lao ñộng
quy ñịnh mức thu, nộp lệ phí cấp giấy phép
Ngày 27/8/2010
cho người nước ngoài làm việc trên ñịa bàn
lao ñộng cho người nước ngoài làm việc
tỉnh Thừa Thiên Huế.
tại tỉnh Thừa Thiên Huế thay thế

78. Quyết ñịnh

Số, ký hiệu; ngày,
tháng, năm ban hành
văn bản

90/2016/Qð-UBND
Ngày 20/12/2016

Tên gọi của văn bản

Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

Do Quyết ñịnh số 88/2017/Qð-UBND
Ban hành Quy ñịnh tạo lập và sử dụng
ngày 09/10/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh
hồ sơ ñiện tử, thẻ ñiện tử trong giao dịch
ban hành Quy ñịnh về cung cấp dịch vụ
thủ tục hành chính trên ñịa bàn tỉnh
công trực tuyến tại tỉnh Thừa Thiên Huế
Thừa Thiên Huế.
thay thế

Ngày hết
hiệu lực,
ngưng
hiệu lực
20/10/2017

79. Quyết ñịnh

07/2014/Qð-UBND
Ngày 10/02/2014

B. VĂN BẢN NGƯNG HIỆU LỰC TOÀN BỘ: 0 văn bản
Tổng cộng: 79 văn bản

Do Quyết ñịnh số 10/2018/Qð-UBND
ngày 02/02/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh
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 thay thế

13/02/2018
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XVIII. Lĩnh vực: Hành chính - Văn phòng
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.
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STT

Tên loại
văn bản

DANH MỤC
Văn bản quy phạm pháp luật của Hội ñồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế
hết hiệu lực, ngưng hiệu lực một phần ñến hết ngày 31/12/2017
(Ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 509/Qð-UBND ngày 28/02/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế)
A. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC, NGƯNG HIỆU LỰC MỘT PHẦN
Tên loại
văn bản

Nội dung, quy ñịnh hết
hiệu lực, ngưng hiệu lực

Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

Ngày hết
hiệu lực,
ngưng
hiệu lực

A. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC MỘT PHẦN
I. Lĩnh vực: Tài nguyên và Môi trường

1.

2.

Khoản 1 ðiều 1 Quyết ñịnh số 58/2017/Qð-UBND
Ngày 10/8/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh sửa ñổi,
bổ sung một số ñiều của Quy ñịnh quản lý, khai thác,
sử dụng tài nguyên nước và xả nước thải vào nguồn nước
trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành kèm theo
Quyết ñịnh số 71/2014/Qð-UBND ngày 26 tháng 11
năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh sửa ñổi, bổ sung.

Quyết ñịnh

- Tại các Phường sau ñây
của Thành phố Huế: Phú Hiệp,
Phú Hậu, Kim Long,
Hương Long, Thủy Xuân,
Phường ðúc.
- Tại Huyện Phú Lộc: Xã
Lộc Tiến, Xã Lộc Vĩnh,
Xã Lộc Thủy, Thị trấn
Lăng Cô.

Ngày 01/06/2016, UBND tỉnh ñã ban hành Quyết
ñịnh số 37/2016/Qð-UBND sửa ñổi, bổ sung Bảng
giá ñất trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế áp dụng
trong thời gian 5 năm (2015 - 2019).

75/2014/Qð-UBND
Ngày 22/12/2014
Ban hành Bảng giá ñất
trên ñịa bàn tỉnh Thừa
Thiên Huế áp dụng
trong thời gian 5 năm
(2015 - 2019)

15/8/2017

11/6/2016
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Quyết ñịnh

71/2014/Qð-UBND
Ngày 26/11/2014
Quy ñịnh quản lý, khai Khoản 3 ðiểu 13, khoản 2
thác, sử dụng tài ðiều 14, khoản 1 ðiều 22
nguyên nước và xả
và ðiều 39
nước thải vào nguồn
nước trên ñịa bàn tỉnh
Thừa Thiên Huế
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STT

Số, ký hiệu; ngày,
tháng, năm ban hành
văn bản; tên gọi của
văn bản

Tên loại
văn bản

Nội dung, quy ñịnh hết
hiệu lực, ngưng hiệu lực

Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

Ngày hết
hiệu lực,
ngưng
hiệu lực

II. Lĩnh vực: Tài chính
- ðiểm d Khoản 1.2 Mục
I ðiều 1 của Nghị quyết
số 14n/2010/NQ-HðND.

3.

Nghị quyết

14n/2010/NQ-HðND
Ngày 23/7/2010
- ðiểm g, khoản 1.2, mục I,
Về chế ñộ chi tiêu ñón
ðiều 1 của Nghị quyết
tiếp khách nước ngoài,
số 14n/2010/NQ-HðND.
chi tiêu tổ chức các hội
nghị, hội thảo quốc tế
và chi tiêu tiếp khách
- ðiểm a, ñiểm b, khoản 4,
trong nước trên ñịa bàn
mục I, ðiều 1 của Nghị quyết
tỉnh Thừa Thiên Huế
số 14n/2010/NQ-HðND

- Khoản 2 ðiều 1 Nghị quyết số 02/2013/NQ-HðND
ngày 17/4/2013 của Hội ñồng nhân dân tỉnh sửa ñổi
Nghị quyết số 14n/2010/NQ-HðND về chế ñộ chi tiêu
ñón tiếp khách nước ngoài, tổ chức hội nghị, hội thảo
quốc tế và tiếp khách trong nước trên ñịa bàn tỉnh
Thừa Thiên Huế sửa ñổi, bổ sung.
- Khoản 1 ðiều 1 Nghị quyết số 02/2013/NQ-HðND
17/4/2013 của Hội ñồng nhân dân tỉnh sửa ñổi ñiểm g,
khoản 1.2, mục I, ðiều 1 của Nghị quyết số
14n/2010/NQ-HðND
- Khoản 3, khoản 4 ðiều 1 Nghị quyết số
02/2013/NQ-HðND sửa ñổi ñiểm a, ñiểm b, khoản 4,
mục I, ðiều 1 của Nghị quyết số 14n/2010/NQ-HðND

- ðiểm a, khoản 3, mục III, - Khoản 4 ðiều 1 Nghị quyết số 02/2013/NQ-HðND
ðiều 1 của Nghị quyết số sửa ñổi ñiểm a, khoản 3, mục III, ðiều 1 của Nghị quyết
số 14n/2010/NQ-HðND
14n/2010/NQ-HðND

01/05/2013
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- Thị xã Hương Trà: Khu
quy hoạch Khu dân cư tổ
dân phố 4 phường Tứ Hạ;
Khu quy hoạch dân cư
Tổ dân phố 1, phường
Hương Văn; Khu quy
hoạch tái ñịnh cư phục vụ
GPMB mở rộng Quốc lộ
1A qua phường Hương Xuân.
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STT

Số, ký hiệu; ngày,
tháng, năm ban hành
văn bản; tên gọi của
văn bản

STT

4.

6.

Nội dung, quy ñịnh hết
hiệu lực, ngưng hiệu lực

Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

Ngày hết
hiệu lực,
ngưng
hiệu lực

Nghị quyết

04/2013/NQ-HðND
Ngày 17/4/2013
Về việc quy ñịnh một
số chế ñộ, chính sách
ñối với dân quân tự vệ
và phân cấp nhiệm vụ
chi thực hiện công tác
dân quân tự vệ trên ñịa
bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

- ðiểm ñ, khoản 1, ðiều 1
Nghị quyết số
04/2013/NQ-HðND

ðiểm d Khoản 3 ðiều 2 Nghị quyết số 15/2014/NQ-HðND
ngày 12/12/2014 của Hội ñồng nhân dân tỉnh quy
ñịnh số lượng, chức danh, mức phụ cấp của từng
chức danh, mức phụ cấp kiêm nhiệm ñối với những
người hoạt ñộng không chuyên trách và mức khoán
kinh phí hoạt ñộng của các tổ chức chính trị - xã hội
ở cấp xã; ở thôn, bản (gọi chung là thôn), tổ dân phố
trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế sửa ñổi ñiểm ñ,
khoản 1, ðiều 1 Nghị quyết số 04/2013/NQ-HðND

22/12/2014

Quyết ñịnh

1400/Qð-UBND
Ngày 13/7/2009
Một số nội dung trong
Về việc quy ñịnh một
Quyết
ñịnh số 1400/Qð-UBND
số chế ñộ ñối với vận
bị thay thế
ñộng viên, huấn luyện
viên thể thao của tỉnh
Thừa Thiên Huế

Quyết ñịnh số 42/2012/Qð-UBND ngày 21/12/2012
của Ủy ban nhân dân tỉnh quy ñịnh chế ñộ dinh dưỡng
ñặc thù cho vận ñộng, huấn luyện viên thể thao
thành tích cao và chế ñộ chi tiêu tài chính ñối với
giải thi ñấu thể thao tại tỉnh Thừa Thiên Huế thay thế
một số nội dung tại Quyết ñịnh số 1400/Qð-UBND

01/01/2013

Quyết ñịnh

- ðiểm d Khoản 1.2 mục 1
39/2010/Qð-UBND
ðiều 3.
Ngày 05/10/2010
Về chế ñộ chi ñón tiếp
khách nước ngoài, chi
tiêu tổ chức các hội
nghị, hội thảo quốc tế
và chi tiêu tiếp khách - ðiểm g Khoản 1.2 mục 1
ðiều 3
trong nước trên ñịa bàn
- ðiểm a Khoản 3 ðiều 5
tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Khoản 2 ðiều 1 Quyết ñịnh số 23/2013/Qð-UBND
ngày 17/6/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh về chế ñộ
chi ñón tiếp khách nước ngoài, chi tiêu tổ chức các
hội nghị, hội thảo quốc tế và chi tiêu tiếp khách
trong nước trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế sửa ñổi,
bổ sung.
- Khoản 4 ðiều 1 Quyết ñịnh số 23/2013/Qð-UBND
sửa ñổi, bổ sung
- Khoản 1 ðiều 1 Quyết ñịnh số 23/2013/Qð-UBND
sửa ñổi, bổ sung

01/7/2013
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5.

Tên loại
văn bản

Số, ký hiệu; ngày,
tháng, năm ban hành
văn bản; tên gọi của
văn bản
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7.

9.

Quyết ñịnh

11/2013/Qð-UBND
Ngày 02/4/2013
Quy ñịnh về chế ñộ
học bổng cho lưu học
sinh Lào theo chỉ tiêu
của tỉnh Thừa Thiên Huế.

Quyết ñịnh

Quyết ñịnh

30/2014/Qð-UBND
Ngày 25/6/2014
Quy ñịnh mức thủy lợi
phí, tiền nước, phí dịch
vụ thủy lợi nội ñồng
trên ñịa bàn tỉnh Thừa
Thiên Huế.

55/2014/Qð-UBND
Ngày 21/8/2014
Quy ñịnh việc lựa chọn
nhà thầu ñể mua sắm
tài sản nhà nước nhằm
duy trì hoạt ñộng
thường xuyên của cơ
quan, tổ chức, ñơn vị
thuộc phạm vi quản lý
trên ñịa bàn tỉnh Thừa
Thiên Huế

Nội dung, quy ñịnh hết
hiệu lực, ngưng hiệu lực

Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

Khoản 1 ðiều 4

Do Quyết ñịnh số 2771/Qð-UBND ngày 08/11/2016
của Ủy ban nhân dân tỉnh sửa ñổi ðiều 4 Quyết ñịnh
số 11/2013/Qð-UBND về chế ñộ học bổng cho lưu
học sinh Lào theo chỉ tiêu của tỉnh Thừa Thiên Huế

08/11/2016

- ðiểm a, b và c Khoản 1
ðiều 1

- ðiểm d khoản 1 ðiều 1

ðiều 2; ñiểm a, ñiểm b
khoản 2 ðiều 3; ðiều 6;
khoản 1 ðiều 8

Do ðiều 4 Quyết ñịnh số 33/2017/Qð-UBND ngày
22/5/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy ñịnh giá cụ
thể sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi trên ñịa bàn
tỉnh Thừa Thiên Huế bãi bỏ
Do Quyết ñịnh số 95/2017/Qð-UBND ngày
17/11/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quy ñịnh giá
dịch vụ thủy lợi ñối với vùng ñược tạo nguồn nước
tưới, mở ñường nước tiêu, ngăn mặn giữ ngọt và
tưới tiêu chủ ñộng một phần từ các công trình thủy
lợi trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế thay thế

Khoản 2 ðiều 1 Quyết ñịnh số 12/2017/Qð-UBND
ngày 28/02/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh sửa ñổi,
bổ sung một số ñiều Quyết ñịnh số 55/2014/Qð-UBND
quy ñịnh việc lựa chọn nhà thầu ñể mua sắm tài sản
nhà nước nhằm duy trì hoạt ñộng thường xuyên của
cơ quan, tổ chức, ñơn vị thuộc phạm vi quản lý trên
ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế sửa ñổi, bổ sung

01/6/2017

01/12/2017

15/3/2017
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8.

Tên loại
văn bản

Ngày hết
hiệu lực,
ngưng
hiệu lực
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STT

Số, ký hiệu; ngày,
tháng, năm ban hành
văn bản; tên gọi của
văn bản

Ngày hết
hiệu lực,
ngưng
hiệu lực

01/12/2016

19/8/2017
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17/5/2014
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Số, ký hiệu; ngày,
Tên loại
tháng, năm ban hành Nội dung, quy ñịnh hết
STT
Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu lực
văn bản
văn bản; tên gọi của hiệu lực, ngưng hiệu lực
văn bản
07/2015/Qð-UBND
Ngày 30/01/2015
Quy ñịnh tỷ lệ phần
trăm (%) tính ñơn giá
ðiều 1 Quyết ñịnh số 78/2016/Qð-UBND ngày
10. Quyết ñịnh thuê ñất, ñơn giá thuê
ðiều 2
15/11/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh sửa ñổi ðiều 2
ñất ñể xây dựng công
Quyết ñịnh số 07/2015/Qð-UBND
trình ngầm, ñơn giá
thuê ñất ñối với ñất có
mặt nước trên ñịa bàn
tỉnh Thừa Thiên Huế
Phụ lục 1 ñính kèm tại
Quyết ñịnh số
Do Quyết ñịnh số 57/2017/Qð-UBND ngày
30/2017/Qð-UBND
30/2017/Qð-UBND ngày 09/8/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa ñổi,
Ngày 12/5/2017
11. Quyết ñịnh Về việc quy ñịnh giá 12 tháng 5 năm 2017 của ñiều chỉnh Phụ lục 1 kèm theo Quyết ñịnh số
dịch vụ trông giữ xe Ủy ban nhân dân tỉnh về 30/2017/Qð-UBND ngày 12 tháng 5 năm 2017 của
trên ñịa bàn tỉnh Thừa việc quy ñịnh giá dịch vụ Ủy ban nhân dân tỉnh quy ñịnh giá dịch vụ trông giữ xe
trông giữ xe trên ñịa bàn trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế quy ñịnh thay thế
Thiên Huế.
tỉnh Thừa Thiên Huế
III. Lĩnh vực: Lao ñộng, Thương binh và Xã hội
50/2013/Qð-UBND
Ngày 10/12/2013
Quyết ñịnh số 19/2014/Qð-UBND ngày 07/5/2014 của
Ban hành Quy ñịnh
Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa ñổi, bổ sung một số
phân cấp quản lý, lập
ñiều Quy ñịnh về phân cấp quản lý, lập danh sách
danh sách mua, cấp ðiều 6 và khoản 2 ðiều 9
mua, cấp phát thẻ Bảo hiểm y tế cho ñối tượng ñược
12. Quyết ñịnh phát thẻ Bảo hiểm y tế Quyết
ñịnh
số
ngân sách nhà nước ñóng, hỗ trợ tiền ñóng Bảo hiểm y tế
cho ñối tượng ñược 50/2013/Qð-UBND
trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế sửa ñổi, bổ sung
ngân sách nhà nước
ðiều 6 và khoản 2 ðiều 9 Quyết ñịnh số
ñóng, hỗ trợ tiền ñóng
50/2013/Qð-UBND
Bảo hiểm y tế trên ñịa bàn
tỉnh Thừa Thiên Huế.

13.

Tên loại
văn bản

Quyết ñịnh

Nội dung, quy ñịnh hết
hiệu lực, ngưng hiệu lực

ðiều 1 Quyết ñịnh số 50/2017/Qð-UBND ngày
05/7/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh sửa ñổi, bổ
sung một số ñiều của Quy chế phối hợp lập hồ sơ
và tổ chức cai nghiện ma túy trên ñịa bàn tỉnh
Thừa Thiên Huế ban hành kèm theo Quyết ñịnh số
47/2015/Qð-UBND ngày 07/10/2015 của UBND tỉnh
bãi bỏ.

20/7/2017

IV. Lĩnh vực: Văn hóa, thể thao và Du lịch

14.

Quyết ñịnh

42/2012/Qð-UBND
Ngày 21/12/2012
Quy ñịnh một số chế
ñộ dinh dưỡng ñặc thù
cho vận ñộng viên,
huấn luyện viên thể
thao thành tích cao và
chế ñộ chi tiêu tài
chính ñối với các giải
thi ñấu thể thao tại tỉnh
Thừa Thiên Huế

Khoản 3, ðiều 2

ðiều 1 Quyết ñịnh số 02/2013/Qð-UBND ngày
14/01/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế
về việc sửa ñổi quy ñịnh một số chế ñộ dinh dưỡng
ñặc thù cho vận ñộng viên, huấn luyện viên thể thao
thành tích cao và chế ñộ chi tiêu tài chính ñối với các
giải thi ñấu thể thao tại tỉnh Thừa Thiên Huế sửa ñổi,
bổ sung

24/01/2013

V. Lĩnh vực: Nông nghiệp và phát triển nông thôn

15.

Nghị quyết

8i/2010/NQCð-HðND
Ngày 02/6/2010
Về việc thông qua
Quy hoạch bảo vệ và
phát triển rừng tỉnh
Thừa Thiên Huế giai ñoạn
2009 - 2020

- ðiểm a, b, c, h Khoản 3
ðiều 1

ðiều 1 Nghị quyết số 02/2016/NQ-HðND ngày 08/4/2016
của Hội ñồng nhân dân tỉnh về việc ñiều chỉnh, bổ sung
một số ñiều của Nghị quyết số 8i/2010/NQCð-HðND
ngày 02 tháng 6 năm 2010 của Hội ñồng nhân dân tỉnh

18/4/2016
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47/2015/Qð-UBND
Ngày 07/10/2015
Ban hành Quy chế
phối hợp lập hồ sơ và Khoản 3, ðiều 1 Quy chế
tổ chức cai nghiện
ma túy trên ñịa bàn
tỉnh Thừa Thiên Huế

Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

Ngày hết
hiệu lực,
ngưng
hiệu lực

26

STT

Số, ký hiệu; ngày,
tháng, năm ban hành
văn bản; tên gọi của
văn bản

Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

16.

17/2010/Qð-UBND
Ngày 31/5/2010
Về việc ban hành giá
Quyết ñịnh thuê nhà ở thuộc sở hữu
Nhà nước cho các ñối
tượng tái ñịnh cư, ñối
tượng chính sách; giá
thuê nhà ở công vụ trên
ñịa bàn thành phố Huế

Nội dung của khoản 1
ðiều 1

ðiều 1 Quyết ñịnh số 29/2014/Qð-UBND ngày 05/6/2014
của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành giá thuê nhà ở
công vụ trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế bãi bỏ ñiểm b
khoản 1 ðiều 1 Quyết ñịnh số 17/2010/Qð-UBND

17.

34/2011/Qð-UBND
Ngày 19/9/2011
Quyết ñịnh Về việc ban hành quy
chế ñánh và gắn biển
số nhà trên ñịa bàn tỉnh
Thừa Thiên Huế.

Khoản 5, 6 ðiều 3; khoản 3
ðiều 13 và bổ sung
khoản 4 ðiều 13 của
Quy chế ñánh số và gắn
biển số nhà ban hành
kèm theo Quyết ñịnh số
34/2011/Qð-UBND.

Khoản 1, 2, 3, 4 ðiều 1 Quyết ñịnh số 37/2013/Qð-UBND
ngày 10/9/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc
sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Quy chế ñánh số
và gắn biển số nhà trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 34/2011/Qð-UBND.

Ngày hết
hiệu lực,
ngưng
hiệu lực

16/6/2014

20/9/2014

VI. Lĩnh vực: Khiếu nại và Tố cáo
26/2014/Qð-UBND
Ngày 23/5/2014
18.

Ban hành Quy ñịnh về
Quyết ñịnh việc tiếp nhận, xử lý ñơn
khiếu nại và giải quyết
khiếu nại hành chính
trên ñịa bàn tỉnh Thừa
Thiên Huế.

Mục I Chương II của
Quy ñịnh

Quyết ñịnh số 37/2015/Qð-UBND ngày 27/8/2015
của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy ñịnh trình
tự, thủ tục công bố Quyết ñịnh giải quyết khiếu nại
của cơ quan có thẩm quyền trên ñịa bàn tỉnh Thừa
Thiên Huế ñã hủy bỏ Mục I Chương II của quy ñịnh
về tiếp nhận, xử lý ñơn thư khiếu nại và giải quyết
khiếu nại hành chính trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 26/2014/Qð-UBND
ngày 23/5/2014.
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Nội dung, quy ñịnh hết
hiệu lực, ngưng hiệu lực

STT

Tên loại
văn bản

Số, ký hiệu; ngày,
tháng, năm ban hành
văn bản; tên gọi của
văn bản

06/9/2015
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19.

675/2008/Qð-UBND
Ngày 25/3/2008
Về việc tổ chức các cơ
Quyết ñịnh quan chuyên môn
thuộc Ủy ban nhân dân
tỉnh Thừa Thiên Huế.

20.

682/2008/Qð-UBND
Ngày 25/3/2008
Quyết ñịnh Về việc tổ chức các cơ
quan chuyên môn thuộc
Ủy ban nhân dân các huyện.

21.

16/2015/Qð-UBND
ngày 15/4/2015
Về việc quy ñịnh chức
Quyết ñịnh năng, nhiệm vụ, quyền
hạn và cơ cấu tổ chức
của Sở Tư pháp tỉnh
Thừa Thiên Huế

Nội dung, quy ñịnh hết
hiệu lực, ngưng hiệu lực

Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

VII. Lĩnh vực: Tổ chức cán bộ
- Quyết ñịnh số 889/2009/Qð-UBND ngày 29 tháng 4
năm 2009 về việc sửa ñổi, bổ sung khoản 8, ðiều 1
Quyết ñịnh số 675/2008/Qð-UBND ngày 25 tháng 3
- Khoản 8 ðiều 1
năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức
các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh.
- ðiều 3 Quyết ñịnh số 1242/2008/Qð-UBND
- Khoản 20 ðiều 1
ngày 26 tháng 5 năm 2008 về sáp nhập ban Tôn giáo
vào Sở Nội vụ bãi bỏ Khoản 20 ðiều 1 Quyết ñịnh
số 675/2008/Qð-UBND.
- Sửa ñổi, bổ sung thêm bởi khoản 4 ðiều 1 Quyết ñịnh
- Tại tiêu ñề ðiều 1
2650/Qð-UBND ngày 05 tháng 12 năm 2013 của
Quyết ñịnh số
Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa ñổi, bổ sung một số
682/2008/Qð-UBND
ñiều của Quyết ñịnh số 682/2008/Qð-UBND;
ñược sửa ñổi
- Quyết ñịnh số 2650/Qð-UBND sửa ñổi, bổ sung
- Khoản 3 ðiều 1
khoản 3 ðiều 1 Quyết ñịnh số 682/2008/Qð-UBND;
- Khoản 4 ðiều 1 Quyết ñịnh
- Quyết ñịnh số 2650/Qð-UBND sửa ñổi, bổ sung Khoản
số 682/2008/Qð-UBND
4 ðiều 1 Quyết ñịnh số 682/2008/Qð-UBND.
- Sửa ñổi, bổ sung thêm bởi Khoản 1 ðiều 1 Quyết
- Khoản 1 ðiều 1 Quyết
ñịnh số 103/2017/Qð-UBND ngày 22/12/2017 của
ñịnh số 16/2015/Qð-UBND
Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa ñổi, bổ sung Quyết
- ðiểm a Khoản 4,
ñịnh số 16/2015/Qð-UBND;
Khoản 8, Khoản 20
- Quyết ñịnh số 103/2017/Qð-UBND sửa ñổi, bổ
ðiều 2 Quyết ñịnh số
sung ñiểm a Khoản 4, Khoản 8, Khoản 20 ðiều 2
16/2015/Qð-UBND
Quyết ñịnh số 16/2015/Qð-UBND;
- Khoản 2 ðiều 3 Quyết ñịnh
- Quyết ñịnh số 103/2017/Qð-UBND sửa ñổi, bổ sung
số 16/2015/Qð-UBND
Khoản 2 ðiều 3 Quyết ñịnh số 16/2015/Qð-UBND

B. VĂN BẢN NGƯNG HIỆU LỰC MỘT PHẦN: 0 văn bản

Tổng cộng: 21 văn bản

28/4/2008
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Tên loại
văn bản

Ngày hết
hiệu lực,
ngưng
hiệu lực

28

STT

Số, ký hiệu; ngày,
tháng, năm ban hành
văn bản; tên gọi của
văn bản

05/12/2013

15/01/2018
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ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 513/Qð-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 01 tháng 3 năm 2018

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc

QUYẾT ðỊNH
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
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền ñịa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Pháp lệnh quy ñịnh danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”
ngày 29 tháng 8 năm 1994; Pháp lệnh số 05/2012/UBTVQH13 ngày 20 tháng 10
năm 2012 sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Pháp lệnh quy ñịnh danh hiệu vinh dự
Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”;
Căn cứ Nghị ñịnh số 56/2013/Nð-CP ngày 22 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ
quy ñịnh chi tiết và hướng dẫn thi hành Pháp lệnh quy ñịnh danh hiệu vinh dự Nhà nước
“Bà mẹ Việt Nam anh hùng”;
Căn cứ Thông tư liên tịch số 03/2014/TTLT-BNV-BQP-BLðTBXH ngày 10
tháng 10 năm 2014 của Bộ Nội vụ, Bộ Quốc phòng, Bộ Lao ñộng - Thương binh và
Xã hội hướng dẫn thực hiện một số ñiều của Nghị ñịnh số 56/2013/Nð-CP ngày 22
tháng 5 năm 2013 của Chính phủ;
Căn cứ Thông tư liên tịch số 44-TBXH/VHC/LB ngày 08 tháng 4 năm 1985
của Bộ Thương binh và Xã hội, Viện Huân chương về việc hướng dẫn thực hiện chủ trương
của Hội ñồng Nhà nước về việc tặng thưởng Huân chương ñộc lập cho các gia ñình
có nhiều liệt sỹ hy sinh vì ñộc lập, tự do của Tổ quốc;
Căn cứ Quyết ñịnh số 09/2015/Qð-TTg ngày 25 tháng 3 năm 2015 của Thủ tướng
Chính phủ về việc ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông
tại cơ quan hành chính nhà nước ở ñịa phương;
Xét ñề nghị của Giám ñốc Sở Lao ñộng - Thương binh và Xã hội,
QUYẾT ðỊNH:
ðiều 1. Ban hành kèm theo Quyết ñịnh này 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.

30

CÔNG BÁO/Số 10/Ngày 08-3-2018

ðiều 2. Giám ñốc Sở Lao ñộng - Thương binh và Xã hội; Trưởng Ban
Thi ñua - Khen thưởng, Sở Nội vụ; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã,
thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn có trách nhiệm công bố
công khai bộ thủ tục hành chính này tại trụ sở cơ quan và trên Trang Thông tin ñiện tử
của cơ quan, ñịa phương. Triển khai thực hiện giải quyết các thủ tục hành chính thuộc
thẩm quyền theo hướng dẫn tại Quy ñịnh kèm theo Quyết ñịnh này.
ðiều 3. Quyết ñịnh này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
ðiều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám ñốc Sở Lao ñộng - Thương binh
và Xã hội, Trưởng Ban Thi ñua - Khen thưởng 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./.
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
ðinh Khắc ðính
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ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc

QUY ðỊNH
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
(Ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 513/Qð-UBND ngày 01 tháng 3 năm 2018
của Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế)

Chương I
QUY ðỊNH CHUNG
ðiều 1. Phạm vi ñiều chỉnh
Quy ñịnh này quy ñịnh về hồ sơ, trình tự, thời gian thực hiện thủ tục theo cơ chế
một cửa liên thông từ Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn (gọi tắt là UBND cấp xã)
ñến Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố (gọi tắt là UBND cấp huyện) và ñến
các cơ quan cấp tỉnh ñối với các thủ tục sau:
1. Thủ tục ñề nghị tặng hoặc truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ
Việt Nam anh hùng”.
2. Thủ tục ñề nghị tặng hoặc truy tặng Huân chương ñộc lập.
ðiều 2. ðối tượng áp dụng
1. Ủy ban nhân dân cấp xã;
2. Ủy ban nhân dân cấp huyện;
3. Sở Lao ñộng - Thương binh và Xã hội;
4. Người có công với cách mạng và thân nhân có yêu cầu giải quyết chế ñộ;
5. Cơ quan, tổ chức và cá nhân khác có liên quan.
ðiều 3. Quy ñịnh về mẫu biểu
Các biểu mẫu ban hành kèm theo quy ñịnh này ñược ban hành kèm theo
Nghị ñịnh số 56/2013/Nð-CP ngày 22/5/2013 của Chính phủ và Thông tư liên tịch số
44-TBXH/VHC/LB ngày 08/4/1985 của Bộ Thương binh và Xã hội và Viện Huân chương.
Chương II
QUY ðỊNH CỤ THỂ
Mục 1
THỦ TỤC HỒ SƠ ðỀ NGHỊ TẶNG HOẶC TRUY TẶNG
DANH HIỆU VINH DỰ NHÀ NƯỚC “BÀ MẸ VIỆT NAM ANH HÙNG”
ðiều 4. Quy ñịnh về hồ sơ
1. Hồ sơ nộp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã, 03 bộ hồ sơ gồm:
a) Bản khai cá nhân theo Mẫu số 01a/BMAH hoặc thân nhân của bà mẹ kê khai
theo Mẫu số 01b/BMAH, kèm theo giấy ủy quyền của gia ñình về việc lập hồ sơ
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ñề nghị truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” ñối với
người thuộc diện truy tặng còn nhiều người con hoặc Biên bản ủy quyền của họ tộc
ñối với người thuộc diện truy tặng không còn con theo Mẫu số 02/BMAH;
Trường hợp bà mẹ ñã từ trần, việc ñề nghị truy tặng do người ñược gia ñình, họ tộc
ủy quyền thực hiện, mà người ñó không ở nơi bà mẹ cư trú khi còn sống thì hồ sơ
phải có văn bản xác nhận của Sở Lao ñộng - Thương binh và Xã hội nơi quản lý hồ sơ
thương binh, liệt sĩ; văn bản của chính quyền ñịa phương nơi bà mẹ cư trú khi
còn sống xác nhận về việc chưa lập hồ sơ ñề nghị truy tặng và tình trạng nhân thân
của bà mẹ (có mấy con, có tái giá hay không, thái ñộ chính trị, việc chấp hành chính sách,
pháp luật của ðảng và Nhà nước) theo quy ñịnh tại Khoản 4, ðiều 4 Thông tư liên tịch
số 03/2014/TTLT-BNV-BQP-BLðTBXH ngày 10/10/2014 của Bộ Nội vụ, Bộ Quốc phòng
và Bộ Lao ñộng - Thương binh và Xã hội.
b) Bản sao Bằng Tổ quốc ghi công, Giấy chứng nhận thương binh có chứng thực
của UBND cấp xã.
Trường hợp Bằng “Tổ quốc ghi công” bị mất, hư hỏng, Sở Lao ñộng - Thương binh
và Xã hội ñịa phương căn cứ hồ sơ liệt sĩ ñang quản lý và thực hiện chế ñộ ưu ñãi ñể
thực hiện việc kiểm tra, xác nhận theo quy ñịnh tại Khoản 2, ðiều 4 Thông tư
liên tịch số 03/2014/TTLT-BNV-BQP-BLðTBXH ngày 10/10/2014 của Bộ Nội vụ,
Bộ Quốc phòng và Bộ Lao ñộng - Thương binh và Xã hội (theo Mẫu số 05/XN).
2. UBND cấp xã chuyển 03 bộ hồ sơ ñến UBND cấp huyện, hồ sơ gồm:
a) Các giấy tờ quy ñịnh tại Khoản 1, ðiều này;
b) Biên bản xét duyệt của UBND cấp xã theo Mẫu số 3/BMAH;
c) Tờ trình kèm theo danh sách theo Mẫu số 04/BMAH ñề nghị tặng hoặc truy tặng
danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” của UBND cấp xã.
3. UBND cấp huyện chuyển 03 bộ hồ sơ ñến Sở Lao ñộng - Thương binh và Xã hội,
hồ sơ gồm:
a) Các giấy tờ quy ñịnh tại Khoản 2, ðiều này;
b) Tờ trình kèm theo Danh sách tổng hợp của UBND cấp huyện.
ðiều 5. Quy trình tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả
1. Bà mẹ hoặc thân nhân của bà mẹ lập bản khai cá nhân hoặc thân nhân kèm
theo giấy tờ làm căn cứ xét duyệt (3 bộ), nộp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả
UBND cấp xã nơi bà mẹ ñăng ký hộ khẩu thường trú (ñối với bà mẹ còn sống) hoặc nơi
ñăng ký hộ khẩu thường trú của người ñược ủy quyền kê khai.
2. Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận ñủ hồ sơ theo quy ñịnh,
Chủ tịch UBND cấp xã có trách nhiệm:
a) Tổ chức họp xét duyệt hồ sơ của từng trường hợp ñề nghị tặng hoặc truy tặng
danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” với thành phần ñại diện
cấp ủy, UBND, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, quân sự, công an và các ñoàn thể có
liên quan;
b) Lập hồ sơ (03 bộ), ký Tờ trình kèm theo danh sách trình Chủ tịch UBND cấp huyện.
Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ trả lời bằng văn bản, nêu rõ lý do.
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3. Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận ñủ hồ sơ theo quy ñịnh,
Chủ tịch UBND cấp huyện có trách nhiệm:
a) Chỉ ñạo cơ quan ñược giao tiếp nhận hồ sơ, tổ chức thẩm ñịnh theo quy ñịnh;
b) Ký Tờ trình kèm theo danh sách và hồ sơ (03 bộ) trình Chủ tịch UBND tỉnh
(qua Sở Lao ñộng - Thương binh và Xã hội).
Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ trả lời bằng văn bản, nêu rõ lý do.
4. Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận ñủ hồ sơ theo quy ñịnh,
Sở Lao ñộng - Thương binh và Xã hội tiếp nhận, hoàn thiện hồ sơ, tổ chức thực hiện
việc xác nhận liệt sĩ, thương binh suy giảm khả năng lao ñộng từ 81% trở lên và
chuyển hồ sơ ñến Sở Nội vụ (qua Ban Thi ñua - Khen thưởng tỉnh). Trường hợp hồ sơ
chưa hợp lệ Sở Lao ñộng - Thương binh và Xã hội trả lời bằng văn bản, nêu rõ lý do.
5. Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận ñủ hồ sơ theo quy ñịnh,
Sở Nội vụ (Ban Thi ñua - Khen thưởng tỉnh) thẩm ñịnh, tổng hợp và báo cáo Chủ tịch
UBND tỉnh ñể Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, quyết ñịnh.
Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ trả lời bằng văn bản, nêu rõ lý do.
6. Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận ñủ hồ sơ theo quy ñịnh, Chủ tịch
UBND tỉnh ký Tờ trình kèm theo danh sách và hồ sơ (03 bộ) trình Thủ tướng Chính phủ
(qua Ban Thi ñua - Khen thưởng Trung ương).
Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ trả lời bằng văn bản, nêu rõ lý do.
ðiều 6. Quy ñịnh về phí, lệ phí
Không thu phí, lệ phí.
Mục 2
THỦ TỤC HỒ SƠ ðỀ NGHỊ
TẶNG HOẶC TRUY TẶNG HUÂN CHƯƠNG ðỘC LẬP
ðiều 7. Quy ñịnh về hồ sơ
Hồ sơ lập thành 03 bộ, gồm:
1. Bản kê khai về người ñược ñề nghị khen thưởng theo Mẫu số 01/HCðL;
2. Các giấy tờ xác nhận của Sở Lao ñộng - Thương binh và Xã hội về các liệt sĩ,
thương binh ñược tính ñể xét khen thưởng.
Ngoài ra, ñối với các liệt sĩ là con rể, cháu ngoại (những người này chỉ ñược tính
trong trường hợp ñặc biệt như cùng sống chung trong một nhà, có quan hệ kinh tế,
chính trị, và tình cảm như con ñẻ, cháu nội), có sự xác nhận của chính quyền cấp xã.
ðối với liệt sĩ là con dâu ñược tính hoặc ở gia ñình bên chồng hoặc ở gia ñình bên vợ
nhưng chỉ ñược tính một lần, ở một bên theo sự thoả thuận của hai gia ñình và ñược
chính quyền xã, phường xác nhận.
ðiều 8. Quy trình tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả
1. Sở Lao ñộng - Thương binh và Xã hội căn cứ vào những tiêu chuẩn và ñiều kiện
khen thưởng quy ñịnh trong Thông tư này và hồ sơ, danh sách các gia ñình có nhiều
liệt sĩ mà Sở ñang quản lý, lọc ra những gia ñình dự kiến nằm trong diện ñược xét
khen thưởng, lập danh sách những gia ñình trên của từng huyện, thị xã, thành phố Huế.
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Phối hợp với UBND cấp huyện giao trách nhiệm cho các Phòng Lao ñộng - Thương binh
và Xã hội cấp huyện trong thời gian 10 ngày kể từ ngày có kết quả rà soát danh sách,
căn cứ vào danh sách những gia ñình dự kiến nằm trong diện ñược xét khen thưởng,
cử cán bộ xuống tận xã, phường, thị trấn phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp xã, tự tay
làm bản kê khai về người ñược ñề nghị khen thưởng, chú ý không ñể gia ñình liệt sĩ
phải làm.
Bản kê khai này làm xong phải có chữ ký của gia ñình liệt sĩ, sự xác nhận
của Ủy ban nhân dân cấp xã và do cán bộ làm bản kê khai ñó chuyển ñến Phòng
Lao ñộng - Thương binh và Xã hội.
2. Trong thời gian 30 ngày kể từ ngày nhận ñủ hồ sơ hợp lệ, Phòng Lao ñộng - Thương binh
và Xã hội cấp huyện phối hợp với các cơ quan, ñơn vị, cá nhân có liên quan kiểm tra
và bổ sung tài liệu (nếu cần), trong ñó có nội dung về ñiều kiện khen thưởng quy ñịnh
tại Phần IV Thông tư liên tịch số 44-TBXH/VHC/LB ngày 08/4/1985 của Bộ Thương binh
và Xã hội, Viện Huân chương. Những trường hợp ñủ tiêu chuẩn khen thưởng, lập tờ
trình, danh sách gửi hồ sơ ñến Sở Lao ñộng - Thương binh và Xã hội.
3. Trong thời gian 15 ngày kể từ ngày nhận ñủ hồ sơ hợp lệ, Sở Lao ñộng - Thương binh
và Xã hội có trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ ñề nghị của cấp huyện, kiểm tra, xác nhận
thông tin về liệt sĩ, thương binh, hoàn chỉnh hồ sơ, lập danh sách ñề nghị Ban Thi ñua Khen thưởng, Sở Nội vụ làm thủ tục trình Ủy ban nhân dân tỉnh ñề nghị khen thưởng.
4. Trong thời gian 10 ngày kể từ ngày nhận ñủ hồ sơ hợp lệ, Ban Thi ñua - Khen thưởng,
Sở Nội vụ tiếp nhận thẩm ñịnh và hoàn thiện thủ tục ñề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh
trình Chính phủ xét quyết ñịnh khen thưởng.
5. Trong thời gian 05 ngày kể từ ngày nhận ñủ hồ sơ hợp lệ, Ủy ban nhân dân tỉnh
xét hồ sơ và gửi hồ sơ ñề nghị Chính phủ khen thưởng.
ðề nghị khen thưởng và hồ sơ gửi về:
- Viện Huân chương, nay là Ban Thi ñua - Khen thưởng Trung ương 1 bản.
- Bộ Lao ñộng - Thương binh và Xã hội 1 bản.
ðiều 9. Quy ñịnh về phí, lệ phí
Không thu lệ phí.
Chương III
TỔ CHỨC THỰC HIỆN
ðiều 10. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp xã
1. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến trong nhân dân về nội dung của Nghị ñịnh
số 56/2013/Nð-CP ngày 22/5/2013 của Chính phủ và Thông tư liên tịch số
44-TBXH/VHC/LB ngày 08/4/1985 của Bộ Thương binh và Xã hội và Viện Huân chương;
Kiểm tra, xem xét hồ sơ; hướng dẫn cá nhân kê khai và xác nhận vào bản kê khai cho
ñối tượng, bổ sung (nếu thiếu). ðối với những hồ sơ ñã ñúng và ñủ theo quy ñịnh thì
tiếp nhận (viết phiếu tiếp nhận và hẹn trả kết quả).
2. Trường hợp yêu cầu của cá nhân không thuộc thẩm quyền giải quyết thì
hướng dẫn cá nhân ñến cơ quan có thẩm quyền ñể giải quyết.
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3. Thực hiện việc giải quyết hồ sơ ñảm bảo ñúng thời gian theo quy ñịnh.
4. ðối với những hồ sơ giải quyết quá thời gian quy ñịnh thì phải thông báo cho
cá nhân biết, trình bày rõ lý do trễ hạn và hẹn lại ngày trả kết quả.
ðiều 11.Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp huyện
1. Chỉ ñạo, ñôn ñốc phòng Lao ñộng - Thương binh và Xã hội nghiêm túc thực hiện
việc giải quyết hồ sơ ñảm bảo ñúng thời gian theo quy ñịnh.
2. Chỉ ñạo Trung tâm Hành chính công cấp huyện thường xuyên theo dõi, nắm
tình hình việc tiếp nhận hồ sơ người có công của phòng Lao ñộng - Thương binh
và Xã hội ñể ñốc thúc ñẩy nhanh quá trình giải quyết, ñồng thời cập nhật số lượng
hồ sơ ñịa phương phải giải quyết.
ðiều 12. Trách nhiệm của Sở Lao ñộng - Thương binh và Xã hội
1. Thực hiện giải quyết hồ sơ ñảm bảo ñúng thời gian theo quy ñịnh. Nếu vì
lý do khách quan việc giải quyết hồ sơ bị chậm thì phải thông báo cho các cơ quan,
ñịa phương biết ñể báo lại cho cá nhân nộp hồ sơ.
2. Chỉ ñạo phòng chuyên môn giải quyết kịp thời các hồ sơ liên quan ñến các
thủ tục trên.
3. Chỉ ñạo Văn phòng Sở thường xuyên theo dõi tình hình giải quyết hồ sơ
người có công, báo cáo Lãnh ñạo Sở những hồ sơ giải quyết quá thời gian quy ñịnh
ñể có sự chỉ ñạo ñẩy nhanh quá trình giải quyết.
ðiều 13. Trách nhiệm của Sở Nội vụ
Chỉ ñạo Ban Thi ñua - Khen thưởng thực hiện giải quyết hồ sơ ñảm bảo ñúng
thời gian theo quy ñịnh. Nếu vì lý do khách quan việc giải quyết hồ sơ chậm phải
thông báo cho các cơ quan, ñịa phương biết ñể báo lại cho cá nhân nộp hồ sơ ñối với
hồ sơ ñề nghị tặng, truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”
và người ký Bản kê khai ñối với hồ sơ ñề nghị tặng, truy tặng Huân chương ñộc lập.
ðiều 14. Trách nhiệm của các cơ quan, ñơn vị có liên quan
Phối hợp với UBND cấp xã, UBND cấp huyện và Sở Lao ñộng - Thương binh
và Xã hội ñể giải quyết tốt các hồ sơ liên quan ñến chính sách người có công ñúng theo
quy ñịnh của Nhà nước, ñảm bảo thời hạn quy ñịnh.
ðiều 15. ðiều khoản thi hành
Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc hoặc có sự thay ñổi các
quy ñịnh thủ tục hành chính liên quan ñến hai thủ tục trên, Sở Lao ñộng - Thương binh
và Xã hội kịp thời báo cáo, xây dựng các thủ tục hành chính trình Ủy ban nhân dân tỉnh
giải quyết, ban hành./.
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
ðính Khắc ðính
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CÁC BIỂU MẪU CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Mẫu số 01a/BMAH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc
BẢN KHAI CÁ NHÂN
Họ và tên: ……………………………………….; bí danh:................................. ;
Ngày, tháng, năm sinh:........................................................................................... ;
Dân tộc: ………………………………………………; tôn giáo:........................ ;
Nguyên quán: ....................................................................................................... ;
Nơi ñăng ký hộ khẩu thường trú:.......................................................................... ;
Chỗ ở hiện nay:..................................................................................................... ;
- Thuộc trường hợp: (ghi theo các trường hợp quy ñịnh tại Khoản 1 ðiều 1 Pháp lệnh
số 05/2012/UBTVQH13) ...................................................................... gồm:
Quan hệ
Họ và tên liệt sỹ
Số Bằng TQGC
Ngày cấp
TT
với bà mẹ
Họ và tên thương binh Số GCNTB - Tỷ lệ
1
2
3
Tóm tắt về hoàn cảnh(về trường hợp bà mẹ tái giá; con nuôi; tình hình thân nhân;
hiện mẹ sống với ai...)
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
Giấy tờ làm căn cứ xét duyệt, gồm:
- Bản sao Bằng Tổ quốc ghi công có chứng thực của UBND xã.
- Bản sao Giấy chứng nhận thương binh tỷ lệ SGKNLð từ 81% trở lên có chứng thực
của UBND xã.
- Giấy tờ khác có liên quan (nếu có): ....................................................................
................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
Tôi cam ñoan về lời khai trên hoàn toàn ñúng sự thật, nếu sai xin chịu hoàn toàn
trách nhiệm trước pháp luật.
………..Ngày …. tháng…. năm 20….
NGƯỜI KÊ KHAI
(Ký, ghi rõ họ và tên)
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Mẫu số 01b/BMAH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc
BẢN KHAI THÂN NHÂN
1. Phần khai về thân nhân của bà mẹ
Họ và tên người khai: ………………………….………….; bí danh:................. ;
Năm sinh:............................................................................................................... ;
Quan hệ với bà mẹ:............................................................................................... ;
Nguyên quán:........................................................................................................ ;
Chỗ ở hiện nay:..................................................................................................... ;
2. Phần khai về bà mẹ
Họ và tên: ……………………………………………; bí danh:....................... ;
Ngày, tháng, năm sinh:....................................................................................... ;
Dân tộc:………………………………………; tôn giáo:.................................. ;
Nguyên quán:........................................................................................................ ;
Nơi ñăng ký hộ khẩu thường trú:.......................................................................... ;
Ngày, tháng, năm hy sinh (nếu là liệt sỹ), từ trần:................................................
………………………………………… tại.......................................................... ;
- Thuộc trường hợp: (ghi theo các trường hợp quy ñịnh tại Khoản 1 ðiều 1 Pháp lệnh
số 05/2012/UBTVQH13) gồm:
Quan hệ
Họ và tên liệt sỹ
Số Bằng TQGC
Ngày cấp
TT
với bà mẹ
Họ và tên thương binh Số GCNTB - Tỷ lệ
1
2
3
Tóm tắt về hoàn cảnh (về trường hợp bà mẹ tái giá; con nuôi; tình hình thân nhân;
hiện mẹ sống với ai) …………………................................................
Giấy tờ làm căn cứ xét duyệt, gồm:
Bản sao Bằng Tổ quốc ghi công có chứng thực của UBND xã.
Bản sao Giấy chứng nhận thương binh tỷ lệ SGKNLð từ 81% trở lên có chứng thực
của UBND xã.
Giấy tờ khác có liên quan (nếu có): ........................................................................
Người kê khai cam ñoan về lời khai trên hoàn toàn ñúng sự thật, nếu sai xin chịu
hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.
………..Ngày …. tháng…. năm 20….
NGƯỜI KÊ KHAI
(Ký, ghi rõ họ và tên)
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Mẫu số 02/BMAH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc
GIẤY ỦY QUYỀN
Kê khai ñề nghị xét tặng hoặc truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước
“Bà mẹ Việt Nam anh hùng”
Kính gửi: Ủy ban nhân dân xã (phường) ………………….
huyện ………………. tỉnh …………………….
Tên tôi là: ………………………………………………; bí danh:............. ;
Năm sinh:............................................................................................................... ;
Nguyên quán:........................................................................................................ ;
Chỗ ở hiện nay:..................................................................................................... ;
Nghề nghiệp:......................................................................................................... ;
là: …………………………. của bà mẹ:………………………………………. ;
thuộc ñối tượng ñược tặng hoặc truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam
anh hùng”.
Nay ủy quyền cho ông (bà): …………………………..; sinh năm:..................... ;
là:........................................................................................................................... ;
Nơi ñăng ký hộ khẩu thường trú:............................................................................
Chịu trách nhiệm ñứng tên kê khai ñề nghị xét tặng hoặc truy tặng danh hiệu vinh dự
Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”.

XÁC NHẬN CỦA UBND XÃ
(PHƯỜNG)
Ông (bà): …………………………..
Có hộ khẩu thường trú tại ñịa phương và
ký ủy quyền là ñúng.
(Ghi rõ chức danh, họ tên, ký, ñóng dấu)

………….Ngày ….. tháng …. năm 20…
NGƯỜI ỦY QUYỀN
(Ký, ghi rõ họ và tên)
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Mẫu số 03/BMAH
UBND HUYỆN ……………
UBND XÃ …………………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc

BIÊN BẢN
XÉT ðỀ NGHỊ TẶNG HOẶC TRUY TẶNG DANH HIỆU VINH DỰ
NHÀ NƯỚC “BÀ MẸ VIỆT NAM ANH HÙNG”
Thi hành Pháp lệnh số 05/2012/UBTVQH13 ngày 20/10/2012 của Ủy ban
Thường vụ Quốc hội khóa XIII sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Pháp lệnh quy ñịnh
danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” và Nghị ñịnh số:
/Nð-CP
ngày ….. tháng ….. năm 20.... của Chính phủ.
Hôm nay, ngày …… tháng …… năm 20.... tại Ủy ban nhân dân xã (phường,
thị trấn) …………...... tổ chức cuộc họp ñể xét duyệt và ñề nghị Nhà nước tặng hoặc
truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”. Thành phần gồm:
1. Ông (bà):................................................................................................. ;
2. Ông (bà):................................................................................................. ;
3. Ông (bà):................................................................................................. ;
4. Ông (bà):................................................................................................. ;
5. Ông (bà):................................................................................................. ;
6. Ông (bà):................................................................................................. ;
7. Ông (bà):................................................................................................. ;
8. Ông (bà):................................................................................................. ;
9. Ông (bà):................................................................................................. ;
Sau khi xác minh hồ sơ, ñối chiếu quy ñịnh về ñối tượng xét tặng, truy tặng
danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”.
Chúng tôi thống nhất ñề nghị: Tặng hoặc truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước
“Bà mẹ Việt Nam anh hùng” cho:
Bà: …………………………………….; năm sinh: ................................. ;
vì ñã có: ……………………………………. là liệt sỹ; ………………………...
con là thương binh suy giảm khả năng lao ñộng 81% trở lên; bản thân là..........................
Hội nghị kết thúc hồi ………….. giờ ….. ngày ….. tháng …… năm 20....
ðẠI DIỆN ðOÀN THỂ

TM. ðẢNG ỦY

..ngày …. tháng …. năm 20…
TM. UBND XÃ
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Mẫu số: 04/BMAH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc
DANH SÁCH
ðỀ NGHỊ TẶNG HOẶC TRUY TẶNG
DANH HIỆU VINH DỰ NHÀ NƯỚC “BÀ MẸ VIỆT NAM ANH HÙNG”
(Kèm theo Tờ trình số: ……./TTr-UBND ngày ….. tháng …. năm 20... của UBND ....)
THÔNG TIN VỀ BÀ MẸ

THÔNG TIN VỀ LIỆT SỸ, THƯƠNG BINH

Họ Quan hệ với
và
bà mẹ
Nguyên
Số
Tình
tên
Tỷ Ghi
Bằng
TT Họ Năm hình Dân Tôn quán Tổng LS
Số
lệ chú
Nơi số LS,
và
TQGC
Họ Con Con
sinh hiện tộc giáo
GCNTB
TT
ñăng ký TB
tên
(Số
nay
và ñẻ nuôi Chồng
h/sơ
h/sơ)
tên
TB

(1) (2) (3)

(4) (5) (6)

(7)

(8) (9) (10) (11) (12)

(13)

(14) (15)(16)

* Ghi chú: Mục (4) ghi tình hình bà mẹ: Còn sống, từ trần, liệt sỹ.
............Ngày ….. tháng ….. năm 20……
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
(Ký, ñóng dấu)
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Mẫu số 01/HCÐL
Tỉnh: Thừa Thiên Huế
Huyện, thị xã, thành phố: ……….
Xã (phường, thị trấn):
BẢN KHAI
Về những người của gia ñình có nhiều liệt sỹ ñược ñề nghị
tặng thưởng Huân chương ðộc lập
PHẦN CỦA NHỮNG NGƯỜI ðƯỢC XÉT KHEN THƯỞNG
1. Họ và tên chồng: .......................................................................................
Ngày tháng năm sinh: ...............................................................................
Nguyên quán: ............................................................................................
Nơi ở hiện nay: ..........................................................................................
Dân tộc: .....................................................................................................
Họ và tên vợ: .............................................................................................
Ngày tháng năm sinh: ................................................................................
Nguyên quán: ............................................................................................
Nơi ở hiện nay: ..........................................................................................
Dân tộc: ..........................................................................................
2. Số liệt sỹ, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh và Liệt sỹ là
Anh hùng lực lượng vũ trang trong gia ñình ñược tính ñể xét khen thưởng
- Số liệt sỹ: ..........................................................................................
- Số thương binh: ................................................................................
- Số người hưởng chính sách như thương binh: ........................................
- Số liệt sỹ là Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân: .............................
DANH SÁCH LIỆT SĨ

TT

Họ và tên liệt sỹ
Ngày hi sinh

Nguyên quán

Số bằng
TQGC

Quan hệ
với người
ñược KT

Nơi ñang
quản lý
Ghi
hưởng
chú
chính sách

1
2
3
Chú ý: Nếu liệt sỹ là Anh hùng lực lượng vũ trang thì ghi thêm vào cột “Ghi chú”.
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DANH SÁCH THƯƠNG BINH VÀ NGƯỜI HƯỞNG CHÍNH SÁCH
NHƯ THƯƠNG BINH

TT

Họ và tên

Nguyên quán

- Hạng
thương tật
- Số giấy
chứng nhận

Quan hệ
với người
ñược KT

Nơi ñang
quản lý
Ghi chú
hưởng
chính sách

- Thái ñộ chính trị của gia ñình liệt sỹ.
...............................................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................
- Ý kiến nhận xét và ñề nghị của ñịa phương.
...............................................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................
ðại diện của gia ñình liệt sỹ
(ký tên)

Ngày……..tháng…….năm……
UBND XÃ (PHƯỜNG)
CHỦ TỊCH
(Ký tên và ñóng dấu)

NHẬN XÉT CỦA TRƯỞNG
PHÒNG LðTBXH QUẬN
(HUYỆN)

XÁC NHẬN CỦA SỞ LAO ðỘNG
THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

Ngày……..tháng…….năm……
GIÁM ðỐC
(Ký tên và ñóng dấu)
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Mẫu số 02/UQ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc

GIẤY ỦY QUYỀN
Kê khai hồ sơ ñề nghị tặng thưởng Huân chương ðộc lập
Kính gửi: Ủy ban nhân dân xã (phường) ………………….
huyện ………………. tỉnh …………………….
Tên tôi là: ……………………; bí danh:................................. ; năm sinh:………;
Nguyên quán:........................................................................................................ ;
Chỗ ở hiện nay:..................................................................................................... ;
Nghề nghiệp:......................................................................................................... ;
là: ……………… của ông, bà…………………………….…………...…………;
thuộc ñối tượng ñược tặng thưởng Huân chương ðộc lập.
Nay ủy quyền cho ông (bà): ………………………..……..; sinh năm:................ ;
là: ........................... của ông, bà ........................................................................... ;
Nơi ñăng ký hộ khẩu thường trú:...........................................................................
Chịu trách nhiệm kê khai hồ sơ ñề nghị tặng thưởng Huân chương ðộc lập cho ông,
bà …………………………….……………………………………………...
XÁC NHẬN CỦA UBND XÃ
(PHƯỜNG)
Ông (bà): …………………………..
Có hộ khẩu thường trú tại ñịa phương và
ký ủy quyền là ñúng.
(Ghi rõ chức danh, họ tên, ký, ñóng dấu)

………….ngày ….. tháng …. năm 20…
NGƯỜI ỦY QUYỀN
(Ký, ghi rõ họ và tên)

44

CÔNG BÁO/Số 10/Ngày 08-3-2018

Mẫu số 05/XN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc
ðƠN XIN XÁC NHẬN MẤT BẰNG “TỔ QUỐC GHI CÔNG”
Kính gửi: .....................................................................................

Tôi tên là: …………………………………………………………………..
Sinh năm: ………………………………., giới tính: ……………………….
Nguyên quán: ……………………………………………………………..
Trú quán: ………………………………………………………………….
Mối quan hệ với liệt sĩ: ……………………………………………………..
Họ và tên liệt sĩ:…………………………………………………………….
Sinh năm:………………….., giới tính: ……………………………………
Nguyên quán:……………………………………………………………….
Hy sinh ngày tháng năm ………………………………………………….
Cấp bậc/Chức vụ khi hy sinh: ………………………………………………
Bằng Tổ quốc ghi công số: theo Quyết ñịnh số …… ngày ……. /….. / …… của
…………………………………………………………….
Lý do không lưu giữ ñược Bằng Tổ quốc ghi công:
…… , ngày…. thán….. năm 2…….

…… , ngày…. tháng…năm 2…..

XÁC NHẬN CỦA UBND XÃ
(PHƯỜNG)
...................................................................

Người làm ñơn
(Ký, ghi rõ họ và tên)

...................................................................
...................................................................
(Ghi rõ chức danh, họ tên, ký, ñóng dấu)
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Xác nhận của Phòng LðTBXH ……………………………..
Liệt sĩ ñã ñược cấp Bằng Tổ quốc ghi công. ðề nghị Sở Lao ñộng - Thương binh và
Xã hội tỉnh Thừa Thiên Huế xem xét xác nhận.
…… , ngày…. tháng…năm 2…..
TRƯỞNG PHÒNG

Xác nhận của Sở Lao ñộng - Thương binh và Xã hội tỉnh Thừa Thiên Huế
Liệt sĩ ñã ñược cấp Bằng Tổ quốc ghi công, các thông tin về liệt sĩ như ñã trình bày
trong ñơn là ñúng với hồ sơ ñang quản lý tại Sở.
…… , ngày…. tháng…năm 2…..
GIÁM ðỐC
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ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 06/CT-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 02 tháng 3 năm 2018

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc

CHỈ THỊ
Về việc triển khai thi hành Bộ luật Hình sự năm 2015
Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13 ñã ñược sửa ñổi, bổ sung một số ñiều theo
Luật số 12/2017/QH14 (sau ñây gọi chung là Bộ luật Hình sự năm 2015) là dấu mốc
quan trọng trong tiến trình hoàn thiện hệ thống pháp luật và cải cách tư pháp theo hướng
tiếp tục thể chế hóa các chủ trương, ñường lối của ðảng; cụ thể hóa các quy ñịnh liên quan
của Hiến pháp năm 2013; hoàn thiện thể chế, tạo khung pháp luật hình sự hữu hiệu
nhằm tăng cường ñấu tranh phòng, chống tội phạm, góp phần quan trọng vào việc
bảo vệ chủ quyền, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ quyền con người,
quyền công dân, bảo vệ và thúc ñẩy phát triển kinh tế thị trường ñịnh hướng xã hội
chủ nghĩa, tạo môi trường xã hội và môi trường sinh thái an toàn, lành mạnh cho
mọi người dân, ñồng thời ñáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế sâu rộng của ñất nước.
ðể triển khai thi hành kịp thời, ñồng bộ, thống nhất và có hiệu quả Bộ luật
Hình sự năm 2015, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ban,
ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Huế thực hiện nghiêm túc,
ñầy ñủ, ñồng bộ các nhiệm vụ, công việc ñược phân công tại Kế hoạch số 203/KH-UBND
ngày 11 tháng 10 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thi hành Bộ luật
Hình sự năm 2015, trong ñó tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm sau ñây:
1. Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và
Phát triển nông thôn, Sở Tư pháp tiếp tục ñẩy mạnh việc triển khai tập huấn chuyên sâu
về Bộ luật Hình sự năm 2015 và Nghị quyết số 41/2017/QH14 của Quốc hội khóa XIV
cho các lực lượng trực tiếp thi hành Bộ luật Hình sự.
2. Các Sở, ban, ngành khẩn trương hoàn thành việc rà soát các văn bản quy phạm
pháp luật thuộc ngành, lĩnh vực quản lý ñược phân công có liên quan ñến Bộ luật
Hình sự năm 2015, ñặc biệt là các văn bản quy ñịnh về xử phạt vi phạm hành chính
trong các lĩnh vực và ñề xuất sửa ñổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới
các văn bản quy phạm pháp luật bảo ñảm thi hành hiệu quả Bộ luật Hình sự; gửi kết quả
về Sở Tư pháp trước ngày 25 tháng 3 năm 2018 ñể tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.
3. Các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Huế thực hiện
nghiêm nhiệm vụ phổ biến, tuyên truyền Bộ luật Hình sự năm 2015 trong phạm vi ñã
ñược phân công, trong ñó chú trọng tăng cường phổ biến, tuyên truyền Bộ luật Hình sự
năm 2015 và Nghị quyết số 41/2017/QH14 trên các phương tiện thông tin ñại chúng.
4. ðề nghị Tòa án nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh chỉ ñạo, phối hợp
với Sở Tư pháp, Công an tỉnh và các Sở, ngành hữu quan khác trong việc phổ biến,
tuyên truyền về Bộ luật Hình sự năm 2015 và các văn bản quy ñịnh chi tiết thi hành
Bộ luật Hình sự năm 2015.
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5. ðề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên
tích cực phối hợp phổ biến, tuyên truyền, nâng cao nhận thức của nhân dân về Bộ luật
Hình sự năm 2015, nhất là những nội dung mới ñể nghiêm chỉnh chấp hành; phối hợp
giám sát hoạt ñộng của người thi hành công vụ, bảo ñảm thực hiện tốt các quy ñịnh
của Bộ luật Hình sự năm 2015 và Nghị quyết số 41/2017/QH14.
6. Giao Sở Tư pháp theo dõi, ñôn ñốc và kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị này,
kịp thời báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.
Giám ñốc, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện,
thị xã, thành phố Huế thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này./.
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
ðinh Khắc ðính
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