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THỐNG KÊ SỐ LƯỢNG VĂN BẢN ðĂNG CÔNG BÁO NĂM 2019 
(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 76 03 

2 Ủy ban nhân dân tỉnh 249 16 

3 HðND huyện A Lưới 06 60 

4 HðND thị xã Hương Trà 07 61 

5 HðND huyện Nam ðông 01 63 

6 UBND huyện Nam ðông 01 64 

7 HðND huyện Phong ðiền 03 65 

8 UBND huyện Phú Lộc 01 66 

9 HðND huyện Phú Vang 03 67 
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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 25-3-2019 Nghị quyết số 01/2019/NQ-HðND 
ñiều chỉnh, bổ sung Bảng giá ñất 
trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 
áp dụng trong thời gian 05 năm 
(2015 - 2019) 

18 02/4 05/4/2018 

2 23-4-2019 Nghị quyết số 02/2019/NQ-HðND 
về việc ñiều chỉnh, sửa ñổi và bổ 
sung một số nội dung tại Bảng giá 
ñất trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên 
Huế áp dụng từ ngày 01 tháng 01 
năm 2015 ñến ngày 31 tháng 12 
năm 2019 

21 + 22 02/5 06/5/2019 

3 23-4-2019 Nghị quyết số 03/2019/NQ-HðND 
về việc bổ sung dự án Bảo tồn, tu 
bổ, phục hồi và phát huy giá trị di 
tích Hải Vân Quan vào kế hoạch 
ñầu tư công trung hạn giai ñoạn 
2016 - 2020 tỉnh Thừa Thiên Huế 

21 + 22 02/5 06/5/2019 

4 23-4-2019 Nghị quyết số 04/2019/NQ-HðND 
quy ñịnh nội dung, ñịnh mức hỗ trợ 
chi phí chuẩn bị và quản lý thực 
hiện ñối với một số dự án nhóm C 
thuộc các Chương trình mục tiêu 
quốc gia giai ñoạn 2016 - 2020 
trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 

21 + 22 02/5 06/5/2019 

5 09-7-2019 Nghị quyết số 05/2019/NQ-HðND 
quy ñịnh một số chính sách hỗ trợ 
phát triển du lịch cộng ñồng tỉnh 
Thừa Thiên Huế ñến năm 2025 

33 + 34 22/7 20/7/2019 

6 09-7-2019 Nghị quyết số 06/2019/NQ-HðND 
ban hành quy ñịnh chế ñộ ñón tiếp 
khách nước ngoài, chế ñộ chi tổ 
chức các hội nghị, hội thảo quốc tế 
và chế ñộ chi tiếp khách trong nước 
trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 

33 + 34 22/7 20/7/2019 
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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 

7 09-7-2019 Nghị quyết số 07/2019/NQ-HðND 
về việc quy ñịnh giá cụ thể sản 
phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi 
trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 
giai ñoạn 2019 - 2020 

33 + 34 22/7 20/7/2019 

8 09-7-2019 Nghị quyết số 08/2019/NQ-HðND 
sửa ñổi Nghị quyết số 13/2017/NQ-HðND 
ngày 31 tháng 3 năm 2017 của Hội 
ñồng nhân dân tỉnh quy ñịnh mức 
thu, chế ñộ thu, nộp, quản lý, sử 
dụng phí ñăng ký giao dịch bảo 
ñảm và phí cung cấp thông tin về 
giao dịch bảo ñảm bằng quyền sử 
dụng ñất, tài sản gắn liền với ñất 
trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 

33 + 34 22/7 22/7/2019 

9 09-7-2019 Nghị quyết số 09/2019/NQ-HðND 
quy ñịnh mức ñóng góp và các chế 
ñộ hỗ trợ ñối với người cai nghiện 
ma túy tự nguyện tại cơ sở cai 
nghiện ma túy công lập trên ñịa 
bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 

33 + 34 22/7 20/7/2019 

10 09-7-2019 Nghị quyết số 10/2019/NQ-HðND 
ban hành quy ñịnh mức chi ñào 
tạo, bồi dưỡng và chính sách hỗ 
trợ ñào tạo, bồi dưỡng cán bộ, 
công chức, viên chức thuộc tỉnh 
Thừa Thiên Huế 

33 + 34 22/7 20/7/2019 

11 09-7-2019 Nghị quyết số 11/2019/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 2019 - 2020 

33 + 34 22/7 20/7/2019 

12 09-7-2019 Nghị quyết số 12/2019/NQ-HðND 
về các nhiệm vụ và giải pháp trọng 
tâm 6 tháng cuối năm ñể thực hiện 
hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch 
kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng 
năm 2019 

33 + 34 22/7 09/7/2019 
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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 

13 19-8-2019 Nghị quyết số 13/2019/NQ-HðND 
quy ñịnh chính sách hỗ trợ ñối với 
cán bộ, công chức, viên chức, 
người hoạt ñộng không chuyên 
trách cấp xã dôi dư do sắp xếp ñơn 
vị hành chính cấp xã và thực hiện 
Nghị ñịnh số 34/2019/Nð-CP của 
Chính phủ 

38 29/8 01/9/2019 

14 19-8-2019 Nghị quyết số 14/2019/NQ-HðND 
quy ñịnh mức thu, chế ñộ thu, nộp, 
quản lý và sử dụng phí tham quan 
di tích lịch sử văn hóa Huế thuộc 
quần thể di tích Cố ñô Huế 

38 29/8 01/01/2020 

15 16-11-2019 Nghị quyết số 15/2019/NQ-HðND 
về việc ñiều chỉnh, bổ sung kế hoạch 
ñầu tư công trung hạn giai ñoạn 
2016 - 2020 và kế hoạch ñầu tư công 
năm 2019 tỉnh Thừa Thiên Huế 

48 02/12 26/11/2019 

16 16-11-2019 Nghị quyết số 16/2019/NQ-HðND 
về việc bổ sung dự án vào Danh 
mục dự án thuộc Chương trình 
phát triển nhà ở tỉnh Thừa Thiên Huế 
ñến năm 2020 và tầm nhìn ñến 
năm 2030 

48 02/12 26/11/2019 

17 16-11-2019 Nghị quyết số 17/2019/NQ-HðND 
về việc ñiều chỉnh, bổ sung Quy 
hoạch thăm dò, khai thác và sử 
dụng tài nguyên khoáng sản ñến 
năm 2020 và ñịnh hướng ñến năm 
2030 tỉnh Thừa Thiên Huế 

48 02/12 26/11/2019 

18 10-12-2019 Nghị quyết số 18/2019/NQ-HðND 
quy ñịnh một số chính sách hỗ trợ 
ñối với doanh nghiệp thành lập mới 
trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 

51 + 52 31/12 20/12/2019 
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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 

19 10-12-2019 Nghị quyết số 19/2019/NQ-HðND 
ñiều chỉnh, bổ sung kế hoạch trung 
hạn giai ñoạn 2016 - 2020, phân 
bổ kế hoạch năm 2020 các chương 
trình mục tiêu quốc gia và chương 
trình mục tiêu “Hỗ trợ ñồng bào 
dân tộc miền núi theo Quyết ñịnh 
số 2085/Qð-TTg ngày 31 tháng 10 
năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ” 

51 + 52 31/12 20/12/2019 

20 10-12-2019 Nghị quyết số 20/2019/NQ-HðND 
về việc bổ sung kế hoạch ñầu tư công 
trung hạn giai ñoạn 2016 - 2020 và 
kế hoạch ñầu tư công năm 2020 
tỉnh Thừa Thiên Huế 

51 + 52 31/12 20/12/2019 

21 10-12-2019 Nghị quyết số 21/2019/NQ-HðND 
quy ñịnh mức hỗ trợ phát triển 
thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội ñồng và 
tưới tiên tiến, tiết kiệm nước trên 
ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 

51 + 52 31/12 20/12/2019 

22 10-12-2019 Nghị quyết số 22/2019/NQ-HðND 
về kế hoạch phát triển kinh tế - xã 
hội năm 2020 

51 + 52 31/12 20/12/2019 

VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC 

23 22-3-2019 Nghị quyết số 01/NQ-TT.HðND 
về việc cho thôi làm Ủy viên Ban 
văn hóa - xã hội, khóa VII, nhiệm 
kỳ 2016 - 2021 ñối với ông Phan 
Thanh Hải 

18 02/4 22/3/2019 

24 22-3-2019 Nghị quyết số 02/NQ-TT.HðND 
về việc cho thôi làm Ủy viên Ban 
kinh tế - ngân sách, khóa VII, 
nhiệm kỳ 2016 - 2021 ñối với ông 
Nguyễn ðại Vui 

18 02/4 22/3/2019 

25 25-3-2019 Nghị quyết số 01/NQ-HðND về 
việc cho phép chuyển mục ñích sử 
dụng rừng sang mục ñích khác 

18 02/4 25/3/2019 
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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 

26 25-3-2019 Nghị quyết số 02/NQ-HðND về 
nguồn vốn và khả năng cân ñối 
vốn ngân sách Trung ương dự án 
Bảo tồn, tu bổ và tôn tạo di tích 
Kinh thành Huế (giai ñoạn 1 ðề án 
di dời dân cư, giải phóng mặt bằng 
khu vực 1 di tích Kinh thành Huế) 

18 02/4 25/3/2019 

27 25-3-2019 Nghị quyết số 03/NQ-HðND về 
việc xác nhận kết quả miễn nhiệm 
chức vụ Chánh Văn phòng Hội 
ñồng nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 
2016 - 2021 ñối với ông Hoàng 
Khánh Hùng 

18 02/4 25/3/2019 

28 25-3-2019 Nghị quyết số 04/NQ-HðND về 
việc miễn nhiệm chức vụ Ủy viên 
Ủy ban nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 
2016 - 2021 ñối với ông Phan Tiến Dũng 

18 02/4 25/3/2019 

29 25-3-2019 Nghị quyết số 05/NQ-HðND về 
việc xác nhận kết quả bầu cử chức 
vụ Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh, 
nhiệm kỳ 2016 - 2021ñối với: ông 
Nguyễn ðại Vui, ông Phan Thanh Hải 

18 02/4 25/3/2019 

30 23-4-2019 Nghị quyết số 06/NQ-HðND về 
quyết ñịnh chủ trương chuyển loại rừng 

21 + 22 02/5 23/4/2019 

31 23-4-2019 Nghị quyết số 07/NQ-HðND về 
phương án “Bán tài sản trên ñất, 
chuyển nhượng quyền sử dụng 
ñất” ñối với các trụ sở, cơ sở hoạt 
ñộng sự nghiệp dôi dư sau khi sắp 
xếp lại, xử lý tài sản công theo quy 
ñịnh tại Nghị ñịnh số 167/2017/Nð-CP 
ngày 31 tháng 12 năm 2017 của 
Chính phủ trên ñịa bàn tỉnh Thừa 
Thiên Huế 

21 + 22 02/5 23/4/2019 

32 23-4-2019 Nghị quyết số 08/NQ-HðND về 
chủ trương ñầu tư Kè chống sạt lở 
các ñoạn xung yếu thuộc hệ thống 
sông Hương, tỉnh Thừa Thiên Huế 

21 + 22 02/5 23/4/2019 



08 MỤC LỤC CÔNG BÁO NĂM 2019

STT 
Ngày ban 

hành 

Tên/Số/Trích yếu  
nội dung văn bản 

Số 
Công 
báo  

Ngày 
ñăng 
Công 
báo 

Ngày có 
hiệu lực 

33 23-4-2019 Nghị quyết số 09/NQ-HðND về 
việc phê duyệt chủ trương ñầu tư 
dự án Bảo tồn, tu bổ, phục hồi và 
phát huy giá trị di tích Hải Vân Quan 

21 + 22 02/5 23/4/2019 

34 23-4-2019 Nghị quyết số 10/NQ-HðND về 
việc vay lại nguồn vốn vay nước 
ngoài của Chính phủ ñể thực hiện 
Dự án Hiện ñại hóa ngành Lâm 
nghiệp và tăng cường tính chống 
chịu vùng ven biển (FMCR) tỉnh 
Thừa Thiên Huế 

21 + 22 02/5 23/4/2019 

35 23-4-2019 Nghị quyết số 11/NQ-HðND về 
việc thông qua danh sách nhà 
vườn tại Làng cổ Phước Tích, xã 
Phong Hòa, huyện Phong ðiền 
ñược hỗ trợ trùng tu năm 2019 

21 + 22 02/5 23/4/2019 

36 23-4-2019 Nghị quyết số 12/NQ-HðND về 
việc miễn nhiệm chức vụ Ủy viên 
Ủy ban nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 
2016 - 2021 ñối với ông Hoàng 
Ngọc Khanh 

21 + 22 02/5 23/4/2019 

37 23-4-2019 Nghị quyết số 13/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 bà 
Trần Thị Hoài Trâm 

21 + 22 02/5 23/4/2019 

38 23-4-2019 Nghị quyết số 14/NQ-HðND về 
chủ trương thuê ñất trả tiền thuê 
ñất một lần cho cả thời gian thuê 

21 + 22 02/5 23/4/2019 

39 09-7-2019 Nghị quyết số 15/NQ-HðND về 
kết qủa giám sát việc chấp hành 
quy ñịnh của pháp luật trong công 
tác thi hành án dân sự trên ñịa bàn 
tỉnh giai ñoạn 2016 - 2018 

33 + 34 22/7 09/7/2019 

40 09-7-2019 Nghị quyết số 16/NQ-HðND về 
việc giải quyết kiến nghị cử tri tại 
kỳ họp thứ 7, Hội ñồng nhân dân 
tỉnh khóa VII 

33 + 34 22/7 08/7/2019 
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Công 
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41 09-7-2019 Nghị quyết số 17/NQ-HðND về 
thông qua kết quả phối hợp giải 
quyết những vấn ñề phát sinh giữa 
hai kỳ họp 

33 + 34 22/7 08/7/2019 

42 09-7-2019 Nghị quyết số 18/NQ-HðND về 
Chương trình giám sát của Hội 
ñồng nhân dân tỉnh năm 2020 

33 + 34 22/7 09/7/2019 

43 09-7-2019 Nghị quyết số 19/NQ-HðND 
thông qua danh mục bổ sung các 
công trình, dự án cần thu hồi ñất; 
cho phép chuyển mục ñích sử 
dụng ñất trồng lúa, ñất rừng phòng 
hộ và ñất rừng ñặc dụng sang mục 
ñích khác trên ñịa bàn tỉnh Thừa 
Thiên Huế năm 2019 

33 + 34 22/7 08/7/2019 

44 09-7-2019 Nghị quyết số 20/NQ-HðND ñiều 
chỉnh, bổ sung một số danh mục 
công trình thuộc kế hoạch ñầu tư 
và thông qua kế hoạch sử dụng 
vốn dự phòng trung hạn giai ñoạn 
2016 - 2020 các Chương trình mục 
tiêu quốc gia tỉnh Thừa Thiên Huế 

33 + 34 22/7 08/7/2019 

45 09-7-2019 Nghị quyết số 21/NQ-HðND về 
việc ñiều chỉnh, bổ sung kế hoạch 
ñầu tư công trung hạn giai ñoạn 
2016 - 2020 nguồn ngân sách tỉnh 
quản lý 

33 + 34 22/7 08/7/2019 

46 09-7-2019 Nghị quyết số 22/NQ-HðND về 
việc cho thôi làm nhiệm vụ ñại 
biểu Hội ñồng nhân dân tỉnh Khóa 
VII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 ñối với 
ông Lê Quốc Hùng 

33 + 34 22/7 08/7/2019 

47 19-8-2019 Nghị quyết số 23/NQ-HðND về 
việc sắp xếp, sáp nhập và ñổi tên 
gọi các thôn, tổ dân phố trên ñịa 
bàn tỉnh 

38 29/8 19/8/2019 
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Số 
Công 
báo  

Ngày 
ñăng 
Công 
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48 19-8-2019 Nghị quyết số 24/NQ-HðND về 
việc thông qua ðề án sắp xếp các 
ñơn vị hành chính cấp xã trên ñịa 
bàn tỉnh Thừa Thiên Huế giai ñoạn 
2019 - 2021 

38 29/8 19/8/2019 

49 19-8-2019 Nghị quyết số 25/NQ-HðND về 
việc miễn nhiệm chức vụ Ủy viên 
Ủy ban nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 
2016 - 2021 ñối với ông Lê Sĩ Minh 

38 29/8 19/8/2019 

50 19-8-2019 Nghị quyết số 26/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 Xuân Sơn 

38 29/8 19/8/2019 

51 16-11-2019 Nghị quyết số 27/NQ-HðND về 
chủ trương ñầu tư dự án Hạ tầng 
kỹ thuật khu dân cư Phía Bắc 
Hương Sơ (khu vực 3) 

48 02/12 16/11/2019 

52 16-11-2019 Nghị quyết số 28/NQ-HðND về 
chủ trương ñầu tư dự án Hạ tầng 
kỹ thuật khu dân cư phía Bắc 
Hương Sơ (khu vực 4) 

48 02/12 16/11/2019 

53 16-11-2019 Nghị quyết số 29/NQ-HðND về 
chủ trương ñiều chỉnh dự án 
Chương trình phát triển các ñô thị 
loại II (các ñô thị xanh) - tiểu dự án 
Thừa Thiên Huế 

48 02/12 16/11/2019 

54 16-11-2019 Nghị quyết số 30/NQ-HðND về 
việc bổ sung dự án, công trình vào 
ñiều chỉnh quy hoạch sử dụng ñất 
ñến năm 2020, kế hoạch sử dụng 
ñất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Thừa 
Thiên Huế 

48 02/12 16/11/2019 
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55 16-11-2019 Nghị quyết số 31/NQ-HðND 
thông qua danh mục bổ sung các 
công trình, dự án cần thu hồi ñất; 
cho phép chuyển mục ñích sử 
dụng ñất trồng lúa, ñất rừng phòng 
hộ và ñất rừng ñặc dụng sang mục 
ñích khác trên ñịa bàn tỉnh Thừa 
Thiên Huế năm 2019 

48 02/12 16/11/2019 

56 16-11-2019 Nghị quyết số 32/NQ-HðND về 
việc quyết ñịnh chủ trương chuyển 
loại rừng 

48 02/12 16/11/2019 

57 16-11-2019 Nghị quyết số 33/NQ-HðND về 
việccho phép chuyển mục ñích 
rừng sang mục ñích khác 

48 02/12 16/11/2019 

58 16-11-2019 Nghị quyết số 34/NQ-HðND về 
việc miễn nhiệm chức vụ Ủy viên 
Ủy ban nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 
2016 - 2021 ñối với ông Huỳnh 
Ngọc Sơn 

48 02/12 16/11/2019 

59 16-11-2019 Nghị quyết số 35/NQ-HðND về 
việc miễn nhiệm chức vụ Ủy viên 
Ủy ban nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 
2016 - 2021 ñối với ông Hoàng 
Hải Minh 

48 02/12 16/11/2019 

60 16-11-2019 Nghị quyết số 36/NQ-HðND về 
việc miễn nhiệm chức vụ Ủy viên 
Ủy ban nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 
2016 - 2021 

48 02/12 16/11/2019 

61 16-11-2019 Nghị quyết số 37/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 Tân 

48 02/12 16/11/2019 

62 16-11-2019 Nghị quyết số 38/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 
ðặng Hữu Phúc 

48 02/12 16/11/2019 



12 MỤC LỤC CÔNG BÁO NĂM 2019

STT 
Ngày ban 

hành 

Tên/Số/Trích yếu  
nội dung văn bản 

Số 
Công 
báo  

Ngày 
ñăng 
Công 
báo 

Ngày có 
hiệu lực 

63 09-12-2019 Nghị quyết số 39/NQ-HðND phê 
chuẩn tổng quyết toán ngân sách 
ñịa phương năm 2018 

53 31/12 09/12/2019 

64 09-12-2019 Nghị quyết số 40/NQ-HðND về 
dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 

53 31/12 09/12/2019 

65 10-12-2019 Nghị quyết số 41/NQ-HðND về 
kết quả giám sát việc giải quyết 
kiến nghị cử tri tại kỳ họp thứ 8, 
Hội ñồng nhân dân tỉnh khóa VII 

53 31/12 09/12/2019 

66 10-12-2019 Nghị quyết số 42/NQ-HðND về 
kết quả giám sát tình hình, kết quả 
hoạt ñộng các ñơn vị sự nghiệp 
công lập trên ñịa bàn tỉnh giai 
ñoạn 2015 - 2018 

53 31/12 10/12/2019 

67 10-12-2019 Nghị quyết số 43/NQ-HðND về 
giao biên chế công chức năm 2020 
trong các cơ quan hành chính nhà 
nước của tỉnh 

53 31/12 09/12/2019 

68 10-12-2019 Nghị quyết số 44/NQ-HðND về 
phê duyệt tổng số lượng người làm 
việc trong các ñơn vị sự nghiệp 
công lập tỉnh Thừa Thiên Huế 
năm 2020 

53 31/12 09/12/2019 

69 10-12-2019 Nghị quyết số 45/NQ-HðND về 
chủ trương ñầu tư dự án Hạ tầng 
kỹ thuật khu dân cư phía Bắc 
Hương Sơ (khu vực 5) 

53 31/12 09/12/2019 

70 10-12-2019 Nghị quyết số 46/NQ-HðND về 
chủ trương ñầu tư dự án Hạ tầng 
kỹ thuật khu dân cư phía Bắc 
Hương Sơ (khu vực 6) 

53 31/12 09/12/2019 

71 10-12-2019 Nghị quyết số 47/NQ-HðND về 
chủ trương ñầu tư dự án Hạ tầng 
kỹ thuật khu dân cư phía Bắc 
Hương Sơ (khu vực 7) 

53 31/12 09/12/2019 
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72 10-12-2019 Nghị quyết số 48/NQ-HðND về 
chủ trương ñầu tư dự án Hạ tầng 
kỹ thuật khu dân cư phía Bắc 
Hương Sơ (khu vực 8) 

53 31/12 09/12/2019 

73 10-12-2019 Nghị quyết số 49/NQ-HðND về 
cho ý kiến Báo cáo ñề xuất chủ 
trương ñầu tư dự án ðường cứu 
hộ, cứu nạn thị trấn Phong ðiền - 
ðiền Lộc 

53 31/12 09/12/2019 

74 10-12-2019 Nghị quyết số 50/NQ-HðND về 
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 2020 

54 + 55 31/12 10/12/2019 

75 10-12-2019 Nghị quyết số 50/NQ-HðND về 
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 2020 

56 + 57 31/12 10/12/2019 

76 10-12-2019 Nghị quyết số 51/NQ-HðND về 
thông qua kết quả phối hợp giải 
quyết những vấn ñề phát sinh giữa 
hai kỳ họp 

53 31/12 10/12/2019 
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VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT 

1 26-12-2018 Quyết ñịnh số 74/2018/Qð-UBND 
ban hành Quy chế thực hiện liên 
thông giữa cơ quan ðăng ký kinh 
doanh và cơ quan Thuế cấp huyện 
trong giải quyết thủ tục hành chính 
về ñăng ký hộ kinh doanh, ñăng ký 
mã số thuế hộ kinh doanh trên ñịa 
bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 

01 + 02 08/01 10/01/2019 

2 29-12-2018 Quyết ñịnh số 75/2018/Qð-UBND 
ban hành Quy ñịnh triển khai hệ 
thống thông tin phản ánh hiện 
trường tỉnh Thừa Thiên Huế 

03 10/01 15/01/2019 

3 29-12-2018 Quyết ñịnh số 76/2018/Qð-UBND 
về việc ban hành Quy chế phối hợp 
quản lý trật tự xây dựng trên ñịa 
bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 

03 10/01 15/01/2019 

4 05-01-2019 Quyết ñịnh số 01/2019/Qð-UBND 
về việc sáp nhập và hợp nhất các 
phòng chuyên môn thuộc Sở Tài chính 

04 15/01 20/01/2019 

5 07-01-2019 Quyết ñịnh số 02/2019/Qð-UBND 
về việc hợp nhất các phòng chuyên 
môn thuộc Sở Nội vụ 

04 15/01 20/01/2019 

6 07-01-2019 Quyết ñịnh số 03/2019/Qð-UBND 
về việc hợp nhất các phòng chuyên 
môn thuộc Ban Tôn giáo, Sở Nội vụ 

04 15/01 20/01/2019 

7 07-01-2019 Quyết ñịnh số 04/2019/Qð-UBND 
về việc hợp nhất các phòng chuyên 
môn thuộc Ban thi ñua - Khen thưởng, 
Sở Nội vụ 

04 15/01 20/01/2019 
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8 11-01-2019 Quyết ñịnh số 05/2019/Qð-UBND 
sửa ñổi, bổ sung khoản 6 ðiều 1 
Quyết ñịnh số 66/2017/Qð-UBND 
ngày 16 tháng 8 năm 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 

05 22/01 25/01/2019 

9 19-01-2019 Quyết ñịnh số 06/2019/Qð-UBND 
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 của tỉnh Thừa 
Thiên Huế 

08 29/01 01/02/2019 

10 19-01-2019 Quyết ñịnh số 07/2019/Qð-UBND 
ban hành Quy ñịnh việc lựa chọn 
nhà thầu ñể mua sắm tài sản công 
nhằm duy trì hoạt ñộng thường 
xuyên của cơ quan, tổ chức, ñơn vị 
thuộc phạm vi quản lý của tỉnh 
Thừa Thiên Huế 

08 29/01 01/02/2019 

11 21-02-2019 Quyết ñịnh số 08/2019/Qð-UBND 
ban hành Quy chế phối hợp giữa 
Công an tỉnh và Cơ quan chuyên 
môn về xây dựng trong công tác 
quản lý ñầu tư xây dựng và phòng 
cháy, chữa cháy ñối với dự án, 
công trình sử dụng vốn khác trên 
ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 

14 02/3 05/3/2019 

12 27-02-2019 Quyết ñịnh số 09/2019/Qð-UBND 
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 

15 09/3 10/3/2019 
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13 04-3-2019 Quyết ñịnh số 10/2019/Qð-UBND 
ban hành Quy chế xét tặng danh 
hiệu “Công dân tiêu biểu tỉnh Thừa 
Thiên Huế” 

15 09/3 15/3/2019 

14 07-3-2019 Quyết ñịnh số 11/2019/Qð-UBND 
ban hành Quy ñịnh cập nhật cơ sở 
dữ liệu doanh nghiệp vào Hệ thống 
thông tin doanh nghiệp tỉnh Thừa 
Thiên Huế 

16 16/3 20/3/2019 

15 13-3-2019 Quyết ñịnh số 12/2019/Qð-UBND 
ban hành Quy ñịnh về ñánh giá và 
phân loại cán bộ, công chức, viên chức 
trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 

17 21/3 25/3/2019 

16 13-3-2019 Quyết ñịnh số 13/2019/Qð-UBND 
về việc sửa ñổi ðiều 9 tại Quyết 
ñịnh số 66/2018/Qð-UBND ngày 
22/11/2018 của Ủy ban nhân dân 
tỉnh Thừa Thiên Huế 

17 21/3 25/3/2019 

17 18-3-2019 Quyết ñịnh số 14/2019/Qð-UBND 
về việc ban hành mức giá dịch vụ 
ño ñạc lập bản ñồ ñịa chính, ñăng 
ký ñất ñai, tài sản gắn liền với ñất, 
lập hồ sơ ñịa chính, cấp giấy chứng 
nhận quyền sử dụng ñất, quyền sở 
hữu nhà và tài sản gắn liền với ñất 
trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 

17 21/3 01/4/2019 

18 22-3-2019 Quyết ñịnh số 15/2019/Qð-UBND 
về việc ban hành Quy ñịnh về 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 

18 02/4 22/3/2019 

19 25-3-2019 Quyết ñịnh số 16/2019/Qð-UBND 
về việc ñiều chỉnh và ñặt tên ñường 
phố tại thành phố Huế (ñợt IX) 

18 02/4 10/4/2019 
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20 27-3-2019 Quyết ñịnh số 17/2019/Qð-UBND 
về việc sửa ñổi, bổ sung ðiểm b, 
Khoản 3, ðiều 2 Quyết ñịnh số 
57/2015/Qð-UBND ngày 28/10/2015 
của UBND tỉnh về việc thành lập 
Chi cục Chăn nuôi và Thú y 

18 02/4 10/4/2019 

21 03-4-2019 Quyết ñịnh số 18/2019/Qð-UBND 
“Sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của 
Quy ñịnh ban hành kèm theo Quyết 
ñịnh số 60/2017/Qð-UB ND ngày 
11 tháng 8 năm 2017 của Ủy ban 
nhân dân tỉnh quy ñịnh một số vấn ñề 
trong thực hiện nếp sống văn minh 
ñô thị và nông thôn trên ñịa bàn tỉnh 
Thừa Thiên Huế giai ñoạn 2017 - 2020” 

19 13/4 15/4/2019 

22 05-4-2019 Quyết ñịnh số 19/2019/Qð-UBND 
ñiều chỉnh, bổ sung một số nội 
dung tại Bảng giá ñất trên ñịa bàn 
tỉnh Thừa Thiên Huế áp dụng trong 
thời gian 05 năm (2015 - 2019) 

19 13/4 15/4/2019 

23 06-5-2019 Quyết ñịnh số 20/2019/Qð-UBND 
ñiều chỉnh, sửa ñổi và bổ sung một 
số nội dung tại Bảng giá ñất trên 
ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế áp dụng 
trong thời gian 05 năm (2015 - 2019) 

23 + 24 14/5 16/5/2019 

24 08-5-2019 Quyết ñịnh số 21/2019/Qð-UBND 
quy ñịnh Hệ số ñiều chỉnh giá ñất 
năm 2019 áp dụng trên ñịa bàn tỉnh 
Thừa Thiên Huế 

23 + 24 14/5 20/5/2019 

25 16-5-2019 Quyết ñịnh số 22/2019/Qð-UBND 
về việc sửa ñổi, bổ sung một số ñiều 
của Quyết ñịnh số 48/2018/Qð-UBND 
ngày 31 tháng 8 năm 2018 của 
UBND tỉnh 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 

25 25/5 01/6/2019 
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26 20-5-2019 Quyết ñịnh số 23/2019/Qð-UBND 
ban hành danh mục tài sản mua 
sắm tập trung trên ñịa bàn tỉnh 
Thừa Thiên Huế 

25 25/5 01/6/2019 

27 20-5-2019 Quyết ñịnh số 24/2019/Qð-UBND 
ban hành Quy chế mua sắm tài sản 
công theo phương thức tập trung 
trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 

25 25/5 01/6/2019 

28 27-5-2019 Quyết ñịnh số 25/2019/Qð-UBND 
ban hành quy ñịnh quản lý công nghệ 
trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 

26 05/6 10/6/2019 

29 27-5-2019 Quyết ñịnh số 26/2019/Qð-UBND 
ban hành Quy chuẩn kỹ thuật ñịa 
phương ñối với sản phẩm Ruốc Huế 

26 05/6 15/6/2019 

30 28-5-2019 Quyết ñịnh số 27/2019/Qð-UBND 
về việc phân cấp, ủy quyền cho 
Ban Quản lý khu kinh tế, công 
nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế 

26 05/6 10/6/2019 

31 31-5-2019 Quyết ñịnh số 28/2019/Qð-UBND 
ban hành quy ñịnh chế ñộ báo cáo 
ñịnh kỳ phục vụ mục tiêu quản lý 
trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 

27 + 28 10/6 15/6/2019 

32 03-6-2019 Quyết ñịnh số 29/2019/Qð-UBND 
về việc tổ chức lại các phòng, ban 
thuộc Văn phòng UBND tỉnh 

27 + 28 10/6 15/6/2019 

33 03-6-2019 Quyết ñịnh số 30/2019/Qð-UBND 
ban hành Quy ñịnh tiếp nhận, giải 
quyết và trả kết quả giải quyết thủ tục 
hành chính tại Trung tâm Phục vụ 
hành chính công tỉnh Thừa Thiên Huế 

27 + 28 10/6 15/6/2019 

34 03-6-2019 Quyết ñịnh số 31/2019/Qð-UBND 
ban hành Quy ñịnh tiếp nhận, giải 
quyết và trả kết quả giải quyết thủ 
tục hành chính theo cơ chế một 
cửa, một cửa liên thông tại Ủy ban 
nhân dân các huyện, thị xã, thành 
phố thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế 

27 + 28 10/6 15/6/2019 
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35 05-6-2019 Quyết ñịnh số 32/2019/Qð-UBND 
ban hành Quy ñịnh chức năng, 
nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 
chức của Ban Quản lý khu kinh tế, 
công nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế 

27 + 28 10/6 20/6/2019 

36 10-6-2019 Quyết ñịnh số 33/2019/Qð-UBND 
ban hành quy ñịnh tổ chức việc thu 
phí, lệ phí giải quyết thủ tục hành 
chính tại Trung tâm hành chính 
công các cấp tỉnh Thừa Thiên Huế 

29 19/6 21/6/2019 

37 13-6-2019 Quyết ñịnh số 34/2019/Qð-UBND 
ban hành Quy ñịnh tiếp nhận, giải 
quyết và trả kết quả giải quyết thủ 
tục hành chính theo cơ chế một 
cửa, một cửa liên thông tại Ủy ban 
nhân dân các xã, phường, thị trấn 
thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế 

29 19/6 28/6/2019 

38 14-6-2019 Quyết ñịnh số 35/2019/Qð-UBND 
ban hành Quy chế quản lý, khai thác, 
sử dụng cơ sở dữ liệu công chứng 
trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 

29 19/6 25/6/2019 

39 10-7-2019 Quyết ñịnh số 36/2019/Qð-UBND 
sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của 
Quyết ñịnh số 68/2015/Qð-UBND 
ngày 22 tháng 12 năm 2015 của Ủy 
ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế 
ban hành ñơn giá nhà, công trình, 
vật kiến trúc và các loại mồ mả làm 
căn cứ bồi thường, hỗ trợ khi Nhà 
nước thu hồi ñất trên ñịa bàn tỉnh 
Thừa Thiên Huế 

32 18/7 22/7/2019 

40 10-7-2019 Quyết ñịnh số 37/2019/Qð-UBND 
ban hành Quy ñịnh phân công, 
phân cấp quản lý chất thải rắn sinh 
hoạt, chất thải rắn công nghiệp 
thông thường, chất thải rắn xây 
dựng và bùn thải trên ñịa bàn tỉnh 
Thừa Thiên Huế 

32 18/7 25/7/2019 
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41 19-7-2019 Quyết ñịnh số 38/2019/Qð-UBND 
sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của 
Quy ñịnh ban hành kèm theo Quyết 
ñịnh số 29/2018/Qð-UBND ngày 
14 tháng 5 năm 2018 của Ủy ban 
nhân dân tỉnh về ban hành Quy 
ñịnh quản lý, sử dụng và cho thuê 
ñất nông nghiệp sử dụng vào mục 
ñích công ích trên ñịa bàn tỉnh 

35 29/7 01/8/2019 

42 19-7-2019 Quyết ñịnh số 39/2019/Qð-UBND 
ban hành Quychế quy ñịnh về trách 
nhiệm và quan hệ phối hợp hoạt ñộng 
giữa các cơ quan quản lý nhà nước 
trong công tác ñấu tranh phòng, 
chống buôn lậu, gian lận thương mại 
và hàng giả tỉnh Thừa Thiên Huế 

35 29/7 01/8/2019 

43 22-7-2019 Quyết ñịnh số 40/2019/Qð-UBND 
ban hành Quy chuẩn kỹ thuật ñịa 
phương ñối với sản phẩm mè xửng 
Huế 

35 29/7 22/7/2019 

44 22-7-2019 Quyết ñịnh số 41/2019/Qð-UBND 
ban hành Quy ñịnh quản lý an toàn 
thực phẩm thuộc lĩnh vực quản lý 
của ngành công thương trên ñịa 
bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 

35 29/7 01/8/2019 

45 31-7-2019 Quyết ñịnh số 42/2019/Qð-UBND 
về việc quy ñịnh nội dung, ñịnh 
mức hỗ trợ chi phí chuẩn bị và 
quản lý thực hiện ñối với một số dự 
án nhóm C thuộc các Chương trình 
mục tiêu quốc gia giai ñoạn 2016 - 2020 
trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 

36 12/8 10/8/2019 
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46 08-8-2019 Quyết ñịnh số 43/2019/Qð-UBND 
bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật 
do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành 
liên quan lĩnh vực Lao ñộng, 
thương binh và xã hội: Quyết ñịnh 
số 50/2013/Qð-UBND ngày 10 
tháng 12 năm 2013 và Quyết ñịnh 
số 19/2014/Qð-UBND ngày 07/5/2014 

36 12/8 18/8/2019 

47 08-8-2019 Quyết ñịnh số 44/2019/Qð-UBND 
sửa ñổi Quyết ñịnh số 25/2017/Qð-UBND 
ngày 05 tháng 5 năm 2017 của Ủy 
ban nhân dân tỉnh quy ñịnh mức 
thu, chế ñộ thu, nộp, quản lý, sử 
dụng phí ñăng ký giao dịch bảo 
ñảm và phí cung cấp thông tin về 
giao dịch bảo ñảm bằng quyền sử 
dụng ñất, tài sản gắn liền với ñất 
trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 

36 12/8 20/8/2019 

48 14-8-2019 Quyết ñịnh số 45/2019/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 2019 - 2020 

37 22/8 25/8/2019 

49 23-8-2019 Quyết ñịnh số 46/2019/Qð-UBND 
ban hành quy ñịnh mức chi ñào tạo, 
bồi dưỡng và chính sách hỗ trợ ñào 
tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, 
viên chức thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế 

38 29/8 01/10/2019 

50 23-8-2019 Quyết ñịnh số 47/2019/Qð-UBND 
ban hành quy ñịnh chế ñộ ñón tiếp 
khách nước ngoài, chế ñộ chi tổ 
chức các hội nghị, hội thảo quốc tế 
và chế ñộ chi tiếp khách trong nước 
trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 

38 29/8 01/10/2019 

51 28-8-2019 Quyết ñịnh số 48/2019/Qð-UBND 
bãi bỏ Quyết ñịnh số 48/2013/Qð-
UBND ngày 27/11/2013 của Ủy 
ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế 

39 09/9 08/9/2019 
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52 30-8-2019 Quyết ñịnh số 49/2019/Qð-UBND 
ban hành Quy ñịnh quản lý và cung 
cấp cơ sở dữ liệu về công trình 
ngầm ñô thị trên ñịa bàn tỉnh Thừa 
Thiên Huế 

39 09/9 10/9/2019 

53 06-9-2019 Quyết ñịnh số 50/2019/Qð-UBND 
bãi bỏ Quyết ñịnh số 60/2016/Qð-
UBND ngày 30 tháng 8 năm 2016 
của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành 
Quy ñịnh về nuôi cá lồng, bè trên 
ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 

39 09/9 16/9/2019 

54 09-9-2019 Quyết ñịnh số 51/2019/Qð-UBND 
ban hành Quy ñịnh thẩm quyền phê 
duyệt dự toán và quyết toán các 
khoản thu, chi từ hoạt ñộng quản lý 
dự án của các chủ ñầu tư, ban quản 
lý dự án sử dụng vốn ngân sách 
nhà nước do tỉnh Thừa Thiên Huế 
quản lý 

40 17/9 01/10/2019 

55 13-9-2019 Quyết ñịnh số 52/2019/Qð-UBND 
ban hành Quy ñịnh về ñiều kiện hỗ 
trợ và trách nhiệm thi hành chính 
sách hỗ trợ phát triển du lịch 
cộng ñồng tỉnh Thừa Thiên Huế 
ñến năm 2025 

40 17/9 25/9/2019 

56 13-9-2019 Quyết ñịnh số 53/2019/Qð-UBND 
về việc tổ chức lại các phòng 
chuyên môn thuộc Sở Tư pháp 

40 17/9 25/9/2019 

57 18-9-2019 Quyết ñịnh số 54/2019/Qð-UBND 
về việc tổ chức lại các phòng 
chuyên môn thuộc Ban Dân tộc 
tỉnh Thừa Thiên Huế 

41 26/9 28/9/2019 

58 18-9-2019 Quyết ñịnh số 55/2019/Qð-UBND 
về việc sửa ñổi, bổ sung một số 
ñiều của Quy ñịnh ban hành kèm theo 
Quyết ñịnh số 105/2017/Qð-UBND 
ngày 28/12/2017 của UBND tỉnh 

41 26/9 28/9/2019 
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59 20-9-2019 Quyết ñịnh số 56/2019/Qð-UBND 
về việc tổ chức lại các phòng 
chuyên môn thuộc Sở Y tế 

41 26/9 28/9/2019 

60 25-9-2019 Quyết ñịnh số 57/2019/Qð-UBND 
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 

42 05/10 01/01/2020 

61 26-9-2019 Quyết ñịnh số 58/2019/Qð-UBND 
ban hành Quy chế xét tuyên dương 
cho doanh nghiệp, doanh nhân 
hoạt ñộng trên ñịa bàn tỉnh Thừa 
Thiên Huế 

42 05/10 07/10/2019 

62 01-10-2019 Quyết ñịnh số 59/2019/Qð-UBND 
sửa ñổi, bổ sung và bãi bỏ một số 
ñiều của Quy ñịnh tiêu chí xét 
duyệt hồ sơ ñề nghị thành lập Văn 
phòng công chứng trên ñịa bàn tỉnh 
Thừa Thiên Huế ban hành kèm 
theo Quyết ñịnh số 22/2016/Qð-
UBND ngày 19 tháng 4 năm 2016 
của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa 
Thiên Huế 

42 05/10 11/10/2019 

63 04-10-2019 Quyết ñịnh số 60/2019/Qð-UBND 
bãi bỏ Quyết ñịnh số 38/2018/Qð-
UBND ngày 19 tháng 6 năm 2018 
của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa 
Thiên Huế ban hành Quy chế cho 
phép sử dụng thẻ ñi lại của doanh 
nhân APEC trên ñịa bàn tỉnh Thừa 
Thiên Huế 

42 05/10 20/10/2019 

64 04-10-2019 Quyết ñịnh số 61/2019/Qð-UBND 
về việc Quy ñịnh giá cụ thể sản 
phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi 
trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 
giai ñoạn 2019 - 2020 

43 14/10 04/10/2019 
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65 07-10-2019 Quyết ñịnh số 62/2019/Qð-UBND 
ban hành Quy chế quản lý rừng 
cộng ñồng trên ñịa bàn tỉnh Thừa 
Thiên Huế 

43 14/10 18/10/2019 

66 09-10-2019 Quyết ñịnh số 63/2019/Qð-UBND 
ban hành Quy chế thi ñua, khen 
thưởng tỉnh Thừa Thiên Huế 

43 14/10 20/10/2019 

67 15-10-2019 Quyết ñịnh số 64/2019/Qð-UBND 
ban hành Quy chế phối hợp thực 
hiện các quy ñịnh của pháp luật về 
giáo dục tại xã, phường, thị trấn ñối 
với người nghiện ma túy và ñưa 
người nghiện ma túy vào cơ sở cai 
nghiện bắt buộc trên ñịa bàn tỉnh 
Thừa Thiên Huế 

44 23/10 25/10/2019 

68 15-10-2019 Quyết ñịnh số 65/2019/Qð-UBND 
bãi bỏ Quyết ñịnh số 08/2019/Qð-UBND 
ngày 21 tháng 02 năm 2019 của Ủy 
ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế 

44 23/10 15/10/2019 

69 21-10-2019 Quyết ñịnh số 66/2019/Qð-UBND 
sửa ñổi, bãi bỏ một số ñiều của 
Quy ñịnh ban hành kèm theo Quyết 
ñịnh số 67/2018/Qð-UBND ngày 
26 tháng 11 năm 2018 của Ủy ban 
nhân dân tỉnh về trình tự, thủ tục 
thực hiện việc xác ñịnh giá ñất cụ thể 
trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 

45 29/10 01/11/2019 

70 21-10-2019 Quyết ñịnh số 67/2019/Qð-UBND 
sửa ñổi một số ðiều của Quy ñịnh 
ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 
37/2018/Qð-UBND ngày 19 tháng 
6 năm 2018 của Ủy ban nhân dân 
tỉnh quy ñịnh về bồi thường, hỗ trợ, 
tái ñịnh cư khi nhà nước thu hồi ñất 
trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 

45 29/10 01/11/2019 
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71 01-11-2019 Quyết ñịnh số 68/2019/Qð-UBND 
ban hành Quy chế phối hợp trong 
công tác xây dựng, kiểm tra, rà 
soát, hệ thống hóa và cập nhật văn 
bản quy phạm pháp luật vào Cơ sở 
dữ liệu quốc gia về pháp luật trên 
ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 

46 11/11 10/11/2019 

72 01-11-2019 Quyết ñịnh số 69/2019/Qð-UBND 
bãi bỏ Quyết ñịnh số 36/2012/Qð-UBND 
ngày 27 tháng 11 năm 2012 của Ủy 
ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế 
ban hành Quy chế phối hợp trong 
quản lý nhà nước về ñăng ký giao 
dịch bảo ñảm 

46 11/11 10/11/2019 

73 01-11-2019 Quyết ñịnh số 70/2019/Qð-UBND 
ban hành Quy ñịnh về chỉ tiêu, 
ñịnh mức, quy mô diện tích ñỗ xe 
trong ñô thị gắn với công trình, dự án 
trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 

46 11/11 15/11/2019 

74 08-11-2019 Quyết ñịnh số 71/2019/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 

47 18/11 18/11/2019 

75 11-11-2019 Quyết ñịnh số 72/2019/Qð-UBND 
ban hành quy ñịnh ñịnh mức hỗ trợ 
ñối với từng loại hạng mục, công 
trình quy ñịnh tại Nghị ñịnh số 
57/2018/Nð-CP ngày 17 tháng 4 
năm 2018 của Chính phủ về cơ 
chế, chính sách khuyến khích 
doanh nghiệp ñầu tư vào lĩnh vực 
nông nghiệp, nông thôn trên ñịa 
bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 

47 18/11 22/11/2019 
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76 28-11-2019 Quyết ñịnh số 73/2019/Qð-UBND 
sửa ñổi, bãi bỏ một số ñiều của 
Quy ñịnh ban hành kèm theo Quyết 
ñịnh số 98/2017/Qð-UBND ngày 
01 tháng 12 năm 2017 của Ủy ban 
nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế 

48 02/12 09/12/2019 

77 01-12-2019 Quyết ñịnh số 74/2019/Qð-UBND 
ban hành Quy chế xét tặng danh 
hiệu “Công dân tiêu biểu tỉnh Thừa 
Thiên Huế” 

49 11/12 12/12/2019 

78 10-12-2019 Quyết ñịnh số 75/2019/Qð-UBND 
ban hành Quy chế quản lý, sử dụng 
và khai thác cơ sở dữ liệu tài sản 
công tỉnh Thừa Thiên Huế 

49 11/12 20/12/2019 

79 12-12-2019 Quyết ñịnh số 76/2019/Qð-UBND 
ban hành Quy ñịnh một số chính 
sách khuyến khích xã hội hóa 
thuộc lĩnh vực giáo dục - ñào tạo, 
giáo dục nghề nghiệp, y tế, văn 
hóa, thể thao, môi trường và giám 
ñịnh tư pháp trên ñịa bàn tỉnh Thừa 
Thiên Huế 

50 24/12 22/12/2019 

80 13-12-2019 Quyết ñịnh số 77/2019/Qð-UBND 
về việc sửa ñổi, bổ sung ñiểm c, 
khoản 2, ðiều 3 Quy ñịnh chức 
năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ 
cấu tổ chức của Ban Quản lý Khu 
kinh tế, công nghiệp tỉnh Thừa 
Thiên Huế ban hành kèm theo 
Quyết ñịnh số 32/2019/Qð-UBND 
ngày 05 tháng 6 năm 2019 của Ủy 
ban nhân dân tỉnh 

50 24/12 25/12/2019 
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81 17-12-2019 Quyết ñịnh số 78/2019/Qð-UBND 
ban hành Chính sách bồi thường, 
hỗ trợ di dời các hộ gia ñình, cá 
nhân ñã ñược bố trí nhà ở ra khỏi 
cơ sở nhà, ñất thuộc sở hữu nhà 
nước do các cơ quan, tổ chức, ñơn 
vị, doanh nghiệp quản lý trên ñịa 
bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 

50 24/12 27/12/2019 

82 21-12-2019 Quyết ñịnh số 79/2019/Qð-UBND 
về việc thực hiện mức thu học phí; 
quản lý và sử dụng học phí; quy 
ñịnh khu vực, ñịa bàn ñể các cơ sở 
giáo dục mầm non và phổ thông 
công lập áp dụng mức thu học phí 
ñối với chương trình ñại trà trên ñịa 
bàn tỉnh Thừa Thiên Huế năm học 
2019 - 2020 

53 31/12 01/01/2020 

VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC 

83 24-12-2018 Quyết ñịnh số 2988/Qð-UBND 
ban hành Kế hoạch kiểm soát thủ 
tục hành chính năm 2019 

01 + 02 08/01 24/12/2018 

84 26-12-2018 Quyết ñịnh số 3027/Qð-UBND 
ban hành Quy chế phối hợp giữa 
các cơ quan liên quan trong việc 
giải quyết thủ tục hành chính trong 
thẩm ñịnh, phê duyệt dự án ñầu tư 
nguồn vốn nhà nước thuộc thẩm 
quyền quyết ñịnh của Chủ tịch 
UBND tỉnh trên ñịa bàn tỉnh Thừa 
Thiên Huế 

01 + 02 08/01 26/12/2018 

85 27-12-2018 Quyết ñịnh số 3039/Qð-UBND về 
việc ñiều ñộng và bổ nhiệm cán bộ 
lãnh ñạo, quản lý: ông Võ Lê Nhật, 
giữ chức vụ Phó Chánh Văn phòng 
Ủy ban nhân dân tỉnh. 

01 + 02 08/01 02/01/2019 
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86 27-12-2018 Quyết ñịnh số 3043/Qð-UBND 
ban hành Kế hoạch rà soát, ñánh 
giá thủ tục hành chính năm 2019 
của tỉnh Thừa Thiên Huế 

01 + 02 08/01 27/12/2018 

87 27-12-2018 Quyết ñịnh số 3048/Qð-UBND về 
việc phê chuẩn kết quả miễn nhiệm 
chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân 
huyện Phú Lộc, nhiệm kỳ 2016 - 2021 
ñối với ông Lê Văn Thông 

01 + 02 08/01 27/12/2018 

88 27-12-2018 Quyết ñịnh số 3069/Qð-UBND về 
việc bổ nhiệm cán bộ lãnh ñạo, 
quản lý: ông Nguyễn ðại Vui, Tỉnh 
ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch 
Hội ñồng nhân dân huyện Phong ðiền, 
giữ chức vụ Giám ñốc Sở Kế hoạch 
và ðầu tư 

01 + 02 08/01 02/01/2019 

89 28-12-2018 Quyết ñịnh số 3084/Qð-UBND về 
việc quy ñịnh tổ chức thực hiện dự 
toán ngân sách nhà nước ñịa 
phương năm 2019 

01 + 02 08/01 01/01/2019 

90 28-12-2018 Quyết ñịnh số 3091/Qð-UBND về 
việc phân công công tác của Chủ tịch 
và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh, 
nhiệm kỳ 2016 - 2021 

03 10/01 28/12/2018 

91 28-12-2018 Quyết ñịnh số 3096/Qð-UBND về 
việc phê duyệt nhiệm vụ nghiên 
cứu - thử nghiệm khoa học và công 
nghệ bổ sung của tỉnh năm 2018 

01 + 02 08/01 28/12/2018 

92 01-01-2019 Quyết ñịnh số 01/Qð-UBND về 
việc triển khai thực hiện kế hoạch 
phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 

04 15/01 01/01/2019 

93 03-01-2019 Quyết ñịnh số 07/Qð-UBND về 
việc ban hành Quy ñịnh về quản lý, 
sử dụng các bến, bãi tập kết vật 
liệu xây dựng cát, sỏi trên ñịa bàn 
tỉnh Thừa Thiên Huế 

05 22/01 03/01/2019 
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94 04-01-2019 Quyết ñịnh số 20/Qð-UBND về 
việc công bố công khai dự toán ngân 
sách nhà nước năm 2019 tỉnh Thừa 
Thiên Huế 

04 15/01 04/01/2019 

95 05-01-2019 Quyết ñịnh số 25/Qð-UBND về 
việc triển khai thực hiện Nghị 
quyết số 18/2018/NQ-HðND ngày 
07/12/2018 của HðND tỉnh tại kỳ 
họp thứ 7, HðND tỉnh Khóa VII 

06 + 07 22/01 05/01/2019 

96 05-01-2019 Quyết ñịnh số 35/Qð-UBND ban 
hành Kế hoạch thực hiện Nghị 
quyết số 132-NQ/CP của Chính 
phủ về ban hành Chương trình 
hành ñộng của Chính phủ thực hiện 
Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 
19/5/2018 của Ban chấp hành 
Trung ương ðảng khóa XII, Kế 
hoạch số 10-KH/TW ngày 06/6/2018 
của Bộ Chính trị thực hiện Nghị 
quyết số 26-NQ/TW và Kế hoạch 
79-KH/TU ngày 27/8/2018 của 
Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Hội 
nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành 
Trung ương ðảng (khóa XII) 

04 15/01 05/01/2019 

97 08-01-2019 Quyết ñịnh số 54/Qð-UBND về 
việc sáp nhập và ñổi tên gọi các 
thôn trên ñịa bàn huyện A Lưới 

04 15/01 08/01/2019 

98 08-01-2019 Quyết ñịnh số 55/Qð-UBND về 
việc sáp nhập các thôn trên ñịa bàn 
huyện Phong ðiền 

04 15/01 08/01/2019 

99 08-01-2019 Quyết ñịnh số 56/Qð-UBND về 
việc sáp nhập và chuyển giao 
quản lý các thôn trên ñịa bàn 
huyện Phú Vang 

04 15/01 08/01/2019 

100 15-01-2019 Quyết ñịnh số 100/Qð-UBND về 
việc ban hành Kế hoạch triển khai 
Chương trình mỗi xã một sản phẩm 
(OCOP) giai ñoạn 2019 - 2020 

08 29/01 15/01/2019 
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101 17-01-2019 Quyết ñịnh số 125/Qð-UBND về 
việc tiếp nhận và bổ nhiệm cán bộ 
lãnh ñạo, quản lý: ông Cung Trọng 
Cường giữ chức vụ Viện trưởng 
Viện Nghiên cứu phát triển tỉnh 
Thừa Thiên Huế. 

08 29/01 01/02/2019 

102 19-01-2019 Quyết ñịnh số 138/Qð-UBND về 
việc phê duyệt ðề án ðổi mới nâng 
cao hiệu quả hoạt ñộng của hợp tác 
xã nông nghiệp theo kiểu mới giai 
ñoạn 2018 - 2020 

09 30/01 19/01/2019 

103 19-01-2019 Quyết ñịnh số 139/Qð-UBND phê duyệt 
ðề án tổ chức Ngày Chủ nhật xanh 
“Hãy hành ñộng ñể Thừa Thiên 
Huế thêm Xanh - Sạch - Sáng” 

09 30/01 19/01/2019 

104 22-01-2019 Quyết ñịnh số 180/Qð-UBND phê 
duyệt ðề án Rà soát, sắp xếp mạng 
lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp 
công lập tỉnh Thừa Thiên Huế giai 
ñoạn 2018 - 2025 

08 29/01 22/01/2019 

105 23-01-2019 Quyết ñịnh số 192/Qð-UBND về 
việc công bố công khai tình hình 
thực hiện dự toán ngân sách nhà nước 
năm 2018 tỉnh Thừa Thiên Huế 

08 29/01 23/01/2019 

106 26-01-2019 Quyết ñịnh số 235/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 2019, 
ñịnh hướng ñến năm 2020 

10 + 11 11/02 26/01/2019 

107 28-01-2019 Quyết ñịnh số 236/Qð-UBND về 
việc ñính chính văn bản quy phạm 
pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh 
ban hành 

09 30/01 28/01/2019 
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108 28-01-2019 Quyết ñịnh số 240/Qð-UBND về 
việc phê duyệt bổ sung Danh mục 
dự án kêu gọi ñầu tư và thông tin, 
tiêu chí lựa chọn nhà ñầu tư thực 
hiện dự án trên ñịa bàn tỉnh Thừa 
Thiên Huế năm 2019 ñịnh hướng 
ñến năm 2020 

10 + 11 11/02 28/01/2019 

109 29-01-2019 Quyết ñịnh số 249/Qð-UBND về 
việc cử cán bộ lãnh ñạo, quản lý 
kiêm nhiệm: ông Võ Lê Nhật, Phó 
Chánh Văn phòng Ủy ban nhân 
dân tỉnh kiêm giữ chức vụ Trưởng 
ban Ban Tiếp công dân tỉnh thuộc 
Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh. 

09 30/01 29/01/2019 

110 29-01-2019 Quyết ñịnh số 254/Qð-UBND về 
việc bổ nhiệm ông Huỳnh Tiến 
ðạt, Phó Giám ñốc Trung tâm 
Festival Huế, giữ chức vụ Giám ñốc 
Trung tâm Festival Huế 

09 30/01 01/02/2019 

111 30-01-2019 Quyết ñịnh số 270/Qð-UBND ban 
hành Kế hoạch Kiểm soát tải trọng 
phương tiện vận tải ñường bộ và cơ 
chế phối hợp kiểm soát tải trọng xe 
trên ñịa bàn tỉnh 2019 

09 30/01 30/01/2019 

112 31-01-2019 Quyết ñịnh số 277/Qð-UBND ban 
hành Bộ tiêu chí thôn nông thôn 
mới của các xã ñặc biệt khó khăn 
khu vực biên giới tỉnh Thừa Thiên Huế 
giai ñoạn 2019 - 2020 

12 + 13 18/02 31/01/2019 

113 31-01-2019 Quyết ñịnh số 279/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 kỳ 
2014 - 2018 

12 + 13 18/02 31/01/2019 

114 01-02-2019 Quyết ñịnh số 333/Qð-UBND về 
việc bổ nhiệm ông Lê Văn Tuệ giữ 
chức vụ Trưởng ban Ban Quản lý 
Khu Kinh tế, công nghiệp tỉnh 

12 + 13 18/02 15/02/2019 
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115 11-02-2019 Quyết ñịnh số 347/Qð-UBND về 
việc ñiều ñộng và bổ nhiệm cán bộ 
lãnh ñạo, quản lý: ông Nguyễn 
Hoàng Nguyên, giữ chức vụ Phó 
Giám ñốc Trung tâm Công nghệ 
thông tin tỉnh. 

12 + 13 18/02 15/02/2019 

116 11-02-2019 Quyết ñịnh số 352/Qð-UBND về 
việc bổ nhiệm ông Bùi Thanh 
Dũng giữ chức vụ Phó Giám ñốc 
Sở Văn hóa và Thể thao 

12 + 13 18/02 15/02/2019 

117 11-02-2019 Quyết ñịnh số 375/Qð-UBND về 
việc công bố bãi bỏ các quy hoạch 
hàng hóa, dịch vụ, sản phẩm cụ thể 
theo quy ñịnh tại ðiểm d, Khoản 1, 
ðiều 59 Luật Quy hoạch 

12 + 13 18/02 15/02/2019 

118 19-02-2019 Quyết ñịnh số 423/Qð-UBND về 
việc ñiều ñộng và bổ nhiệm cán bộ 
lãnh ñạo, quản lý: ông Trần Quang 
Khoát giữ chức vụ Phó Hiệu 
trưởng Trường Cao ñẳng Nghề 
Thừa Thiên Huế. 

14 02/3 20/02/2019 

119 20-02-2019 Quyết ñịnh số 428/Qð-UBND về 
việc công bố số liệu tỷ lệ dân số sử 
dụng nước hợp vệ sinh và nước sạch 
tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2018 

14 02/3 20/02/2019 

120 22-02-2019 Quyết ñịnh số 453/Qð-UBND về 
việc thành lập Quỹ Bảo lãnh tín 
dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa 
tỉnh Thừa Thiên Huế 

14 02/3 01/3/2019 

121 22-02-2019 Quyết ñịnh số 454/Qð-UBND ban 
hành ðiều lệ tổ chức và hoạt ñộng 
của Quỹ Bảo lãnh tín dụng cho 
doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Thừa 
Thiên Huế 

14 02/3 01/3/2019 

122 22-02-2019 Quyết ñịnh số 455/Qð-UBND về 
việc thành lập Quỹ ðầu tư phát 
triển tỉnh Thừa Thiên Huế 

14 02/3 01/3/2019 
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123 22-02-2019 Quyết ñịnh số 456/Qð-UBND ban 
hành ðiều lệ tổ chức và hoạt ñộng 
của Quỹ ðầu tư phát triển tỉnh 
Thừa Thiên Huế 

14 02/3 01/3/2019 

124 07-3-2019 Quyết ñịnh số 565/Qð-UBND về 
việc ñiều ñộng và bổ nhiệm Giám 
ñốc Sở Văn hóa và Thể thao: ông 
Phan Thanh Hải 

16 16/3 15/3/2019 

125 07-3-2019 Quyết ñịnh số 566/Qð-UBND về 
việc bổ nhiệm Phó Giám ñốc Sở 
Nông nghiệp và Phát triển nông 
thôn: Ông Trương Văn Giang 

16 16/3 15/3/2019 

126 07-3-2019 Quyết ñịnh số 567/Qð-UBND về 
việc ñiều ñộng và bổ nhiệm ông Võ 
Lê Nhật, giữ chức vụ Giám ñốc 
Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố ñô Huế 

16 16/3 15/3/2019 

127 07-3-2019 Quyết ñịnh số 568/Qð-UBND về 
việc ñiều ñộng và bổ nhiệm ông 
Nguyễn Văn Toàn, giữ chức vụ 
Phó Giám ñốc Sở Tài nguyên và 
Môi trường 

16 16/3 15/3/2019 

128 11-3-2019 Quyết ñịnh số 593/Qð-UBND ban 
hành Kế hoạch triển khai thực hiện 
Quyết ñịnh số 1847/Qð-TTg của 
Thủ tướng Chính phủ về việc phê 
duyệt ðề án Văn hóa công vụ 

16 16/3 11/3/2019 

129 12-3-2019 Quyết ñịnh số 597/Qð-UBND về 
việc phê duyệt ðề án “Phát triển 
công nghiệp nông thôn tỉnh Thừa 
Thiên Huế ñến năm 2025” 

17 21/3 12/3/2019 

130 14-3-2019 Quyết ñịnh số 620/Qð-UBND về 
việc công nhận xã Quảng 
Phước,huyện Quảng ðiền ñạt 
chuẩn nông thôn mới năm 2018 

17 21/3 14/3/2019 

131 14-3-2019 Quyết ñịnh số 622/Qð-UBND về 
việc công nhận xã Quảng Thọ, 
huyện Quảng ðiền ñạt chuẩn nông 
thôn mới năm 2018 

17 21/3 14/3/2019 



34 MỤC LỤC CÔNG BÁO NĂM 2019

STT 
Ngày ban 

hành 
Tên/Số/Trích yếu  
nội dung văn bản 

Số 
Công 
báo  

Ngày 
ñăng 
Công 
báo 

Ngày có 
hiệu lực 

132 14-3-2019 Quyết ñịnh số 624/Qð-UBND về 
việc công nhận xã Hương Toàn, thị 
xã Hương Trà ñạt chuẩn nông thôn 
mới năm 2018 

17 21/3 14/3/2019 

133 14-3-2019 Quyết ñịnh số 625/Qð-UBND về 
việc công nhận xã Quảng Vinh, 
huyện Quảng ðiền ñạt chuẩn nông 
thôn mới năm 2018 

17 21/3 14/3/2019 

134 19-3-2019 Quyết ñịnh số 697/Qð-UBND về 
việc ủy quyền cho Sở Ngoại vụ bảo 
lãnh các ñối tượng người nước 
ngoài thuộc thẩm quyền quản lý 
của UBND tỉnh 

18 02/4 19/3/2019 

135 21-3-2019 Quyết ñịnh số 710/Qð-UBND về 
việc phê duyệt bổ sung danh mục 
dự án kêu gọi ñầu tư và thông tin, 
tiêu chí lựa chọn nhà ñầu tư thực 
hiện dự án trên ñịa bàn tỉnh Thừa 
Thiên Huế năm 2019 ñịnh hướng 
ñến năm 2020 

18 02/4 21/3/2019 

136 21-3-2019 Quyết ñịnh số 712/Qð-UBND về 
việc cử cán bộ lãnh ñạo, quản lý 
kiêm nhiệm: ông Nguyễn ðình Bách, 
Phó Chánh Văn phòng Ủy ban 
nhân dân tỉnh, kiêm giữ chức vụ 
Trưởng ban Ban Tiếp công dân tỉnh 
thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh 

18 02/4 21/3/2019 

137 23-3-2019 Quyết ñịnh số 734/Qð-UBND về 
việc phân công cơ quan thẩm ñịnh, 
chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh 
doanh thực phẩm nông, lâm, thủy 
sản ñủ ñiều kiện an toàn thực 
phẩm; cơ quan quản lý ñiều kiện 
bảo ñảm an toàn thực phẩm cơ sở 
sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy 
sản không thuộc diện cấp Giấy 
chứng nhận cơ sở ñủ ñiều kiện an 
toàn thực phẩm trên ñịa bàn tỉnh 
Thừa Thiên Huế 

18 02/4 23/3/2019 
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138 27-3-2019 Quyết ñịnh số 789/Qð-UBND về 
việc bổ nhiệm bà Trần Thị Hoài Trâm, 
giữ chức vụ Chánh Văn phòng Ủy 
ban nhân dân tỉnh 

18 02/4 01/4/2019 

139 03-4-2019 Quyết ñịnh số 839/Qð-UBND về 
việc công nhận ñiểm du lịch Trung 
tâm Văn hóa Huyền Trân 

19 13/4 03/4/2019 

140 04-4-2019 Quyết ñịnh số 866/Qð-UBND phê 
duyệt Kế hoạch phát triển giáo dục 
mầm non giai ñoạn 2019 - 2025 

19 13/4 04/4/2019 

141 10-4-2019 Quyết ñịnh số 913/Qð-UBND về 
việc ban hành Chương trình thực 
hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 
2019 

20 22/4 10/4/2019 

142 11-4-2019 Quyết ñịnh số 917/Qð-UBND quy 
ñịnh hỗ trợ chủ chăn nuôi có lợn bị 
tiêu hủy do dịch bệnh 

20 22/4 11/4/2019 

143 16-4-2019 Quyết ñịnh số 945/Qð-UBND về 
việc phê duyệt bổ sung danh mục 
các dự án kêu gọi ñầu tư và thông 
tin, tiêu chí lựa chọn nhà ñầu tư 
thực hiện các dự án trên ñịa bàn 
tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2019, 
ñịnh hướng ñến năm 2020 

20 22/4 16/4/2019 

144 16-4-2019 Quyết ñịnh số 949/Qð-UBND về 
việc công nhận ñiểm du lịch Làng 
nghề truyền thống Hoa giấy Thanh 
Tiên - Tranh dân gian làng Sình 

20 22/4 16/4/2019 

145 16-4-2019 Quyết ñịnh số 950/Qð-UBND về 
việc công nhận ñiểm du lịch Trung 
tâm Văn hóa Huyền Trân 

20 22/4 16/4/2019 

146 16-4-2019 Quyết ñịnh số 951/Qð-UBND về 
việc công nhận ñiểm du lịch Sinh 
thái ðầm Chuồn 

20 22/4 16/4/2019 

147 16-4-2019 Quyết ñịnh số 952/Qð-UBND về 
việc hợp nhất các phòng chuyên 
môn thuộc Ban Quản lý dự án ñầu 
tư xây dựng công trình dân dụng và 
công nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế 

20 22/4 15/4/2019 
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148 23-4-2019 Quyết ñịnh số 1023/Qð-UBND 
công bố Danh mục văn bản quy 
phạm pháp luật còn hiệu lực do 
Hội ñồng nhân dân, Ủy ban nhân 
dân tỉnh ban hành có nội dung liên 
quan ñến bảo hiểm xã hội, bảo 
hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp 

21 + 22 02/5 23/4/2019 

149 26-4-2019 Quyết ñịnh số 1044/Qð-UBND về 
việc phê chuẩn kết quả bầu bổ sung 
chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân 
dân huyện Nam ðông, nhiệm kỳ 
2016 - 2021: ông Dương Thanh Phước 

21 + 22 02/5 26/4/2019 

150 26-4-2019 Quyết ñịnh số 1045/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 Lê ðức Lộc 

21 + 22 02/5 26/4/2019 

151 02-5-2019 Quyết ñịnh số 1069/Qð-UBND về 
việc bổ nhiệm ông Nguyễn Văn 
Thành giữ chức vụ Phó Giám ñốc 
Sở Giao thông vận tải 

23 + 24 14/5 06/5/2019 

152 04-5-2019 Quyết ñịnh số 1091/Qð-UBND về 
việc bổ sung danh mục dự án kêu 
gọi ñầu tư của tỉnh Thừa Thiên 
Huế năm 2019, ñịnh hướng ñến 
năm 2020 

23 + 24 14/5 04/5/2019 

153 06-5-2019 Quyết ñịnh số 1098/Qð-UBND về 
việc ban hành Danh mục phân loại 
ñập, hồ chứa thủy lợi trên ñịa bàn tỉnh 

23 + 24 14/5 06/5/2019 

154 06-5-2019 Quyết ñịnh số 1099/Qð-UBND 
phê duyệt ðề án ðổi mới nâng cao 
năng lực bưu ñiện văn hóa xã phục 
vụ dịch vụ hành chính công 

23 + 24 14/5 06/5/2019 

155 10-5-2019 Quyết ñịnh số 1156/Qð-UBND về 
việc phê duyệt tổ chức bộ máy của 
Quỹ ðầu tư phát triển tỉnh Thừa 
Thiên Huế 

25 25/5 10/5/2019 
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156 13-5-2019 Quyết ñịnh số 1162/Qð-UBND 
ban hành danh mục sản phẩm chủ 
lực tỉnh Thừa Thiên Huế giai ñoạn 
2019 - 2020 và giải pháp hỗ trợ 
phát triển sản phẩm chủ lực trên 
ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 

25 25/5 13/5/2019 

157 16-5-2019 Quyết ñịnh số 1197/Qð-UBND về 
việc quy ñịnh mức lãi suất cho vay 
tối thiểu của Quỹ ðầu tư phát triển 
tỉnh Thừa Thiên Huế 

25 25/5 16/5/2019 

158 16-5-2019 Quyết ñịnh số 1198/Qð-UBND về 
việc quy ñịnh khung lãi suất cho 
vay của Quỹ ðầu tư phát triển tỉnh 
Thừa Thiên Huế 

25 25/5 16/5/2019 

159 24-5-2019 Quyết ñịnh số 1250/Qð-UBND về 
việc bổ sung danh mục và thông tin 
dự án kêu gọi ñầu tư của tỉnh Thừa 
Thiên Huế năm 2019, ñịnh hướng 
ñến năm 2020 

26 05/6 24/5/2019 

160 24-5-2019 Quyết ñịnh số 1251/Qð-UBND về 
việc công bố thông tin dự án kêu 
gọi ñầu tư của tỉnh Thừa Thiên 
Huế năm 2019 và ñịnh hướng ñến 
năm 2020 

26 05/6 24/5/2019 

161 24-5-2019 Quyết ñịnh số 1253/Qð-UBND về 
việc ñiều chỉnh, bổ sung Quyết 
ñịnh số 917/Qð-UBND ngày 
11/4/2019 của Chủ tịch Ủy ban 
nhân dân tỉnh về quy ñịnh hỗ trợ 
chủ chăn nuôi có lợn bị tiêu hủy do 
dịch bệnh 

26 05/6 24/5/2019 

162 24-5-2019 Quyết ñịnh số 1258/Qð-UBND về 
việc cử cán bộ lãnh ñạo, quản lý 
kiêm nhiệm Chủ tịch Quỹ Bảo lãnh 
tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và 
vừa tỉnh Thừa Thiên Huế: ông 
Huỳnh Ngọc Sơn 

26 05/6 24/5/2019 
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163 24-5-2019 Quyết ñịnh số 1259/Qð-UBND về 
việc cử cán bộ lãnh ñạo, quản lý 
kiêm nhiệm Giám ñốc Quỹ Bảo 
lãnh tín dụng cho doanh nghiệp 
nhỏ và vừa tỉnh Thừa Thiên Huế: 
ông Lê Trung Phước 

26 05/6 24/5/2019 

164 25-5-2019 Quyết ñịnh số 1267/Qð-UBND về 
việc ñiều chỉnh tên gọi thôn thuộc 
xã Quảng Thái, huyện Quảng ðiền 

26 05/6 25/5/2019 

165 25-5-2019 Quyết ñịnh số 1268/Qð-UBND về 
việc ñiều ñộng và bổ nhiệm Phó 
Trưởng ban Ban Tiếp công dân 
tỉnh: ông Nguyễn Văn Hòa 

26 05/6 25/5/2019 

166 25-5-2019 Quyết ñịnh số 1271/Qð-UBND 
ban hành Quy chế xét tặng Giải 
thưởng Du lịch Thừa Thiên Huế 

26 05/6 25/5/2019 

167 27-5-2019 Quyết ñịnh số 1273/Qð-UBND về 
việc giao nhiệm vụ phát ngôn và 
cung cấp thông tin cho báo chí 

26 05/6 27/5/2019 

168 28-5-2019 Quyết ñịnh số 1288/Qð-UBND về 
việc phê duyệt bổ sung danh mục 
dự án kêu gọi ñầu tư và thông tin, 
tiêu chí lựa chọn nhà ñầu tư thực 
hiện dự án trên ñịa bàn tỉnh Thừa 
Thiên Huế năm 2019, ñịnh hướng 
ñến năm 2020 

26 05/6 28/5/2019 

169 10-6-2019 Quyết ñịnh số 1392/Qð-UBND về 
việc ñiều ñộng và bổ nhiệm Phó 
Giám ñốc Trung tâm Phục vụ hành 
chính công tỉnh: ông Ngô Văn Tuấn 

29 19/6 15/6/2019 

170 21-6-2019 Quyết ñịnh số 1478/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 2019, 
ñịnh hướng ñến năm 2020 

30 29/6 21/6/2019 
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171 21-6-2019 Quyết ñịnh số 1483/Qð-UBND về 
việc xếp hạng di tích ðịa ñạo An Hô 
(xã Hương Nguyên, huyện A Lưới) 
là di tích lịch sử (lưu niệm sự kiện) 
cấp Tỉnh. 

30 29/6 21/6/2019 

172 21-6-2019 Quyết ñịnh số 1484/Qð-UBND về 
việc xếp hạng di tích ðịa ñiểm 
Trạm phẫu thuật tiền phương (xã 
Phong Hiền, huyện Phong ðiền) là 
di tích lịch sử (lưu niệm sự kiện) 
cấp Tỉnh. 

30 29/6 21/6/2019 

173 24-6-2019 Quyết ñịnh số 1490/Qð-UBND về 
việc quy ñịnh giá thóc ñể thu thuế 
sử dụng ñất nông nghiệp năm 2019 

30 29/6 24/6/2019 

174 24-6-2019 Quyết ñịnh số 1508/Qð-UBND 
ñiều chỉnh danh mục kêu gọi ñầu 
tư và bổ sung thông tin dự án kêu 
gọi ñầu tư của tỉnh Thừa Thiên 
Huế 2019 và ñịnh hướng ñến năm 
2020 

30 29/6 24/6/2019 

175 02-7-2019 Quyết ñịnh số 1575/Qð-UBND 
ban hành tiêu chí những dự án phát 
triển hạ tầng giao thông vận tải 
thực hiện mục tiêu giảm tai nạn 
giao thông, ùn tắc giao thông 

31 11/7 02/7/2019 

176 10-7-2019 Quyết ñịnh số 1668/Qð-UBND về 
cơ chế, chính sách, ñối tượng hỗ 
trợ, mức hỗ trợ kinh phí trong 
phòng, chống bệnh dịch tả lợn 
Châu Phi 

31 11/7 10/7/2019 

177 26-7-2019 Quyết ñịnh số 1805/Qð-UBND về 
việc phê duyệt bổ sung danh mục 
dự án kêu gọi ñầu tư vào lĩnh vực 
nông nghiệp trên ñịa bàn tỉnh Thừa 
Thiên Huế năm 2019 và ñịnh 
hướng ñến năm 2022 

36 12/8 26/7/2019 
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178 31-7-2019 Quyết ñịnh số 1842/Qð-UBND về 
việc bổ nhiệm ông Nguyễn Xuân 
Sơn, giữ chức vụ Giám ñốc Sở 
Thông tin và Truyền thông tỉnh 

36 12/8 01/8/2019 

179 05-8-2019 Quyết ñịnh số 1884/Qð-UBND về 
việc phê chuẩn kết quả miễn nhiệm 
chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân 
dân huyện Phong ðiền, nhiệm kỳ 
2016 - 2021 ñối với ông Nguyễn 
Văn Cho 

36 12/8 05/8/2019 

180 09-8-2019 Quyết ñịnh số 1924/Qð-UBND về 
việc thành lập Khu bảo vệ nguồn 
lợi thủy sản ðập Tây - Chùa Ma 

37 22/8 09/8/2019 

181 15-8-2019 Quyết ñịnh số 1969/Qð-UBND về 
việc thành lập Khu bảo vệ nguồn 
lợi thủy sản Nam Hòn ðèo 

37 22/8 15/8/2019 

182 30-8-2019 Quyết ñịnh số 2121/Qð-UBND về 
việc bổ nhiệm ông Nguyễn Tân, 
giữ chức vụ Giám ñốc Sở Giáo dục 
và ðào tạo 

39 09/9 01/9/2019 

183 04-9-2019 Quyết ñịnh số 2149/Qð-UBND về 
việc thành lập Khu bảo vệ nguồn 
lợi thủy sản ðình ðôi - Cửa Cạn 

39 09/9 04/9/2019 

184 06-9-2019 Quyết ñịnh số 2164/Qð-UBND về 
việc tiếp nhận và bổ nhiệm cán bộ 
lãnh ñạo, quản lý: ông Phan Quý 
Phương giữ chức vụ Phó Giám ñốc 
Sở Tài chính, phụ trách Sở Tài chính 

40 17/9 09/9/2019 

185 07-9-2019 Quyết ñịnh số 2169/Qð-UBND về 
việc quy ñịnh chức năng, nhiệm vụ, 
quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 
Trung tâm Công nghệ Thông tin tỉnh 

40 17/9 07/9/2019 

186 09-9-2019 Quyết ñịnh số 2183/Qð-UBND về 
việc bổ sung danh mục và công bố 
thông tin dự án khu tổ hợp khách 
sạn - dịch vụ thương mại tại 20 
Nguyễn Huệ, thành phố Huế 

40 17/9 09/9/2019 
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187 09-9-2019 Quyết ñịnh số 2186/Qð-UBND về 
việc công nhận ñiểm du lịch Làng 
cổ Phước Tích 

40 17/9 09/9/2019 

188 09-9-2019 Quyết ñịnh số 2188/Qð-UBND về 
việc phê chuẩn kết quả miễn nhiệm 
chức vụ Chủ tịch UBND thành phố 
Huế, nhiệm kỳ 2016 - 2021 ñối với 
ông Nguyễn Văn Thành 

40 17/9 09/9/2019 

189 09-9-2019 Quyết ñịnh số 2189/Qð-UBND về 
việc phê chuẩn kết quả bầu bổ sung 
chức vụ Chủ tịch UBND thành phố 
Huế, nhiệm kỳ 2016 - 2021: ông 
Hoàng Hải Minh 

40 17/9 09/9/2019 

190 10-9-2019 Quyết ñịnh số 2207/Qð-UBND về 
việc phê duyệt ñơn giá cây giống 
bản ñịa phục vụ trồng rừng sử dụng 
vốn ngân sách nhà nước ñầu tư trên 
ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 

40 17/9 10/9/2019 

191 10-9-2019 Quyết ñịnh số 2208/Qð-UBND về 
việc phê chuẩn kết quả miễn nhiệm 
chức vụ Phó Chủ tịch UBND thành 
phố Huế, nhiệm kỳ 2016 - 2021 ñối 
với ông Nguyễn ðăng Thạnh 

40 17/9 10/9/2019 

192 10-9-2019 Quyết ñịnh số 2212/Qð-UBND về 
việc cử ông Nguyễn ðại Viên, Phó 
Giám ñốc Sở Xây dựng, phụ trách 
Sở Xây dựng 

40 17/9 10/9/2019 

193 13-9-2019 Quyết ñịnh số 2239/Qð-UBND 
ban hành ðiều lệ tổ chức, quản lý 
và hoạt ñộng của Quỹ Bảo vệ và 
Phát triển rừng tỉnh Thừa Thiên Huế 

40 17/9 13/9/2019 

194 13-9-2019 Quyết ñịnh số 2248/Qð-UBND về 
việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ 
sung chức vụ Phó Chủ tịch UBND 
huyện Phong ðiền, nhiệm kỳ 
2016 - 2021: ông Hoàng Văn Thái 

40 17/9 13/9/2019 
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195 17-9-2019 Quyết ñịnh số 2266/Qð-UBND 
ban hành Quy chế phối hợp kiểm 
soát các hoạt ñộng hợp pháp liên 
quan ñến ma túy trên ñịa bàn tỉnh 
Thừa Thiên Huế 

41 26/9 17/9/2019 

196 17-9-2019 Quyết ñịnh số 2271/Qð-UBND về 
việc thành lập Khu bảo vệ nguồn 
lợi thủy sản Doi Trộ Kèn 

41 26/9 17/9/2019 

197 17-9-2019 Quyết ñịnh số 2279/Qð-UBND về 
việc phê duyệt bổ sung Phụ lục 
kèm theo Quyết ñịnh số 1508/Qð-
UBND ngày 24/6/2019 của UBND 
tỉnh về việc ðiều chỉnh danh mục 
kêu gọi ñầu tư và bổ sung thông tin 
dự án kêu gọi ñầu tư của tỉnh Thừa 
Thiên Huế năm 2019 và ñịnh 
hướng ñến năm 2020 

41 26/9 17/9/2019 

198 23-9-2019 Quyết ñịnh số 2320/Qð-UBND về 
việc bổ nhiệm ông Nguyễn ðại 
Anh Tuấn, giữ chức vụ Phó Giám 
ñốc Sở Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn 

41 26/9 01/10/2019 

199 24-9-2019 Quyết ñịnh số 2357/Qð-UBND về 
việc bổ sung Danh mục và Công bố 
thông tin Dự án bến thuyền du lịch 
kết hợp dịch vụ tại số 05 ñường Lê 
Lợi, thành phố Huế và Dự án ñầu 
tư xây dựng bến thuyền du lịch trên 
sông Hương tại số 243 ñường 
Nguyễn Sinh Cung, huyện Phú Vang 

42 05/10 24/9/2019 

200 25-9-2019 Quyết ñịnh số 2378/Qð-UBND về 
việc ñiều chỉnh tên gọi thôn thuộc 
xã Quảng Vinh: Thôn ðồng Lâm 
ñược ñiều chỉnh tên gọi thành thôn 
ðông Lâm 

42 05/10 25/9/2019 
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201 26-9-2019 Quyết ñịnh số 2386/Qð-UBND về 
việc phê chuẩn kết quả bầu bổ sung 
chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân 
thành phố Huế, nhiệm kỳ 2016 - 2021: 
ông Trương ðình Hạnh 

42 05/10 26/9/2019 

202 30-9-2019 Quyết ñịnh số 2409/Qð-UBND về 
việc công bố ñơn giá nhân công 
xây dựng ñể lập và quản lý chi phí 
ñầu tư xây dựng công trình trên ñịa 
bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 

44 23/10 30/9/2019 

203 03-10-2019 Quyết ñịnh số 2427/Qð-UBND về 
việc thành lập Khu bảo vệ nguồn 
lợi thủy sản Cồn Máy Bay 

42 05/10 03/10/2019 

204 09-10-2019 Quyết ñịnh số 2484/Qð-UBND về 
việc phê duyệt bổ sung danh mục 
và công bố thông tin dự án kêu gọi 
ñầu tư của Thừa Thiên Huế năm 
2019 ñịnh hướng ñến năm 2020 

43 14/10 09/10/2019 

205 09-10-2019 Quyết ñịnh số 2487/Qð-UBND về 
việc thành lập Khu bảo vệ nguồn 
lợi thủy sản ðiền Hải 

43 14/10 09/10/2019 

206 14-10-2019 Quyết ñịnh số 2498/Qð-UBND 
ban hành Quy chế phối hợp sử 
dụng thông tin, dữ liệu thu ñược từ 
Trung tâm Giám sát, ñiều hành ñô 
thị thông minh tỉnh ñể xử phạt vi 
phạm về trật tự an toàn giao thông 
trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 

44 23/10 14/10/2019 

207 24-10-2019 Quyết ñịnh số 2617/Qð-UBND về 
việc tiếp nhận và bổ nhiệm ông 
Trần Hữu Thùy Giang, giữ chức vụ 
Phó Giám ñốc Sở Du lịch 

45 29/10 01/11/2019 

208 24-10-2019 Quyết ñịnh số 2618/Qð-UBND về 
việc ñiều ñộng và bổ nhiệm ông 
Phan Lê Hiến, giữ chức vụ Phó 
Chánh Văn phòng Ủy ban nhân 
dân tỉnh 

45 29/10 01/11/2019 
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209 28-10-2019 Quyết ñịnh số 2637/Qð-UBND sửa 
ñổi một số ñiều của quy ñịnh ñánh 
giá, xếp loại công tác cải cách hành 
chính tại các sở, ban, ngành cấp 
tỉnh và Ủy ban nhân dân các 
huyện, thị xã, thành phố do Ủy ban 
nhân dân tỉnh tỉnh ban hành kèm 
theo Quyết ñịnh số 2642/Qð-
UBND ngày 07 tháng 11 năm 2017 

45 29/10 28/10/2019 

210 28-10-2019 Quyết ñịnh số 2648/Qð-UBND về 
việc ban hành Quy ñịnh quản lý 
không gian kiến trúc cảnh quan tại 
các khu vực ven biển tỉnh Thừa 
Thiên Huế 

45 29/10 28/10/2019 

211 29-10-2019 Quyết ñịnh số 2667/Qð-UBND về 
việc phê duyệt phương án chuyển 
tuyến cố ñịnh Thừa Thiên Huế - ðà 
Nẵng và ngược lại (MST: 
75431112) thành tuyến xe buýt 
Huế - ðà Nẵng và ngược lại 

46 11/11 29/10/2019 

212 31-10-2019 Quyết ñịnh số 2794/Qð-UBND 
ban hành danh mục thông tin, dữ 
liệu tài nguyên và môi trường trên 
ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 

46 11/11 31/10/2019 

213 01-11-2019 Quyết ñịnh số 2810/Qð-UBND về 
việc phê duyệt các nhiệm vụ 
nghiên cứu - thử nghiệm khoa học 
và công nghệ của tỉnh năm 2019 

46 11/11 01/11/2019 

214 09-11-2019 Quyết ñịnh số 2865/Qð-UBND về 
việc ñiều ñộng và bổ nhiệm ông 
ðặng Hữu Phúc, giữ chức vụ Giám 
ñốc Sở Lao ñộng - Thương binh và 
Xã hội 

47 18/11 11/11/2019 

215 09-11-2019 Quyết ñịnh số 2866/Qð-UBND về 
việc ñiều ñộng và bổ nhiệm ông 
Hoàng Tiến Minh, giữ chức vụ Phó 
Giám ñốc Sở Xây dựng tỉnh 

47 18/11 16/11/2019 
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216 09-11-2019 Quyết ñịnh số 2867/Qð-UBND về 
việc công nhận ñiểm du lịch thác 
Nhị Hồ 

47 18/11 09/11/2019 

217 09-11-2019 Quyết ñịnh số 2868/Qð-UBND về 
việc công nhận ñiểm du lịch Hồ 
Truồi 

47 18/11 09/11/2019 

218 11-11-2019 Quyết ñịnh số 2873/Qð-UBND về 
việc cử ông Nguyễn ðại Vui, Giám 
ñốc Sở Kế hoạch và ðầu tư, thành 
viên Hội ñồng quản lý Quỹ ðầu tư 
phát triển tỉnh kiêm giữ chức vụ 
Chủ tịch Hội ñồng quản lý Quỹ 
Bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp 
nhỏ và vừa tỉnh Thừa Thiên Huế 

47 18/11 11/11/2019 

219 18-11-2019 Quyết ñịnh số 2936/Qð-UBND về 
việc phê chuẩn kết quả miễn nhiệm 
chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân 
thị xã Hương Trà, nhiệm kỳ 2016 - 2021 
ñối với ông Nguyễn Xuân Ty 

48 02/12 18/11/2019 

220 18-11-2019 Quyết ñịnh số 2937/Qð-UBND về 
việc phê chuẩn kết quả bầu bổ sung 
chức vụ Chủ tịch UBND thị xã 
Hương Trà nhiệm kỳ 2016 - 2021: 
ông Hà Văn Tuấn 

48 02/12 18/11/2019 

221 20-11-2019 Quyết ñịnh số 2960/Qð-UBND 
ban hành Quy chế phối hợp trong 
quản lý nhà nước về ñăng ký biện 
pháp bảo ñảm bằng quyền sử dụng 
ñất, tài sản gắn liền với ñất trên ñịa 
bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 

48 02/12 20/11/2019 

222 05-12-2019 Quyết ñịnh số 3130/Qð-UBND 
quy ñịnh ñánh giá, xếp loại công 
tác cải cách hành chính tại Ủy ban 
nhân dân các xã, phường, thị trấn 

49 11/12 05/12/2019 

223 07-12-2019 Quyết ñịnh số 3168/Qð-UBND về 
việc bổ nhiệm ông Huỳnh Minh 
Khang giữ chức vụ Giám ñốc Ban 
Quản lý Khu vực phát triển ñô thị tỉnh 

49 11/12 07/12/2019 
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224 07-12-2019 Quyết ñịnh số 3169/Qð-UBND về 
việc bổ nhiệm ông Hoàng Việt 
Cường giữ chức vụ Phó Chánh Văn 
phòng Ủy ban nhân dân tỉnh 

49 11/12 07/12/2019 

225 16-12-2019 Quyết ñịnh số 3229/Qð-UBND về 
việc phê duyệt bổ sung danh mục 
và công bố thông tin dự án kêu gọi 
ñầu tư của Thừa Thiên Huế năm 
2019 ñịnh hướng ñến năm 2020 

50 24/12 16/12/2019 

226 26-12-2018 Chỉ thị số 30/CT-UBND của Chủ 
tịch UBND tỉnh về tăng cường các 
biện pháp, giải pháp, ñấu tranh 
phòng chống tội phạm và tệ nạn xã 
hội trên ñịa bàn tỉnh 

01 + 02 08/01 26/12/2018 

227 26-12-2018 Chỉ thị số 31/CT-UBND tăng 
cường công tác bảo ñảm trật tự an 
toàn giao thông dịp Tết Dương 
lịch, Tết Nguyên ñán và các Lễ hội 
Xuân năm 2019 

01 + 02 08/01 26/12/2018 

228 27-12-2018 Chỉ thị số 32/CT-UBND về thực 
hiện ñầu tư công năm 2019 

01 + 02 08/01 27/12/2018 

229 28-12-2018 Chỉ thị số 33/CT-UBND về ñẩy 
mạnh công tác cải cách hành chính, 
nâng cao chất lượng giải quyết thủ 
tục hành chính trên ñịa bàn tỉnh 

01 + 02 08/01 28/12/2018 

230 01-01-2019 Chỉ thị số 01/CT-UBND về việc 
tập trung mọi nỗ lực, nâng cao vai 
trò và trách nhiệm người ñứng ñầu 
trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ 
phát triển kinh tế - xã hội và dự 
toán ngân sách 2019 

03 10/01 01/01/2019 

231 05-01-2019 Chỉ thị số 02/CT-UBND về việc 
tập trung chỉ ñạo quyết liệt công 
tác phòng, chống dịch bệnh ñộng 
vật năm 2019 

04 15/01 05/01/2019 

232 09-01-2019 Chỉ thị số 03/CT-UBND về việc 
nâng cao hiệu quả công tác phòng 
cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ 
trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 

05 22/01 09/01/2019 
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233 14-02-2019 Chỉ thị số 05/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 

14 02/3 14/02/2019 

234 28-02-2019 Chỉ thị số 06/CT-UBND về việc 
triển khai ñồng bộ các giải pháp 
cấp bách phòng và ngăn chặn nguy 
cơ xâm nhiễm bệnh Dịch tả lợn 
Châu Phi vào ñịa bàn tỉnh 

15 09/3 28/02/2019 

235 18-4-2019 Chỉ thị số 07/CT-UBND tăng 
cường công tác bảo ñảm trật tự, an 
toàn giao thông dịp nghỉ Lễ 30/4, 
1/5 và các kỳ thi, dịp nghỉ hè năm 
2019 

20 22/4 18/4/2019 

236 19-4-2019 Chỉ thị số 08/CT-UBND về việc 
tăng cường các biện pháp quản lý 
bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa 
cháy rừng 

21 + 22 02/5 19/4/2019 

237 22-4-2019 Chỉ thị số 09/CT-UBND về việc 
tăng cường công tác tuyên truyền, 
vận ñộng, tổ chức thực hiện ñề án 
ngày chủ nhật xanh 

21 + 22 02/5 22/4/2019 

238 13-5-2019 Chỉ thị số 10/CT-UBND về việc tổ 
chức kỳ thi trung học phổ thông 
quốc gia năm 2019 và tuyển sinh 
vào các lớp ñầu cấp năm học 2019 - 2020 

23 + 24 14/5 13/5/2019 

239 29-5-2019 Chỉ thị số 11/CT-UBND về việc 
tăng cường công tác ñảm bảo an 
toàn trong thiết kế và thi công nhà 
xưởng sản xuất trên ñịa bàn tỉnh 
Thừa Thiên Huế 

26 05/6 29/5/2019 

240 25-6-2019 Chỉ thị số 13/CT-UBND về việc 
tập trung triển khai quyết liệt, ñồng 
bộ các giải pháp quản lý chó nuôi 
và phòng, chống bệnh dại ở ñộng vật 

30 29/6 25/6/2019 
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241 04-7-2019 Chỉ thị số 14/CT-UBND về việc 
tăng cường các biện pháp cấp bách 
phòng cháy, chữa cháy rừng 

31 11/7 04/7/2019 

242 08-7-2019 Chỉ thị số 15/CT-UBND về việc 
kiểm kê ñất ñai, lập bản ñồ hiện 
trạng sử dụng ñất năm 2019 

31 11/7 08/7/2019 

243 31-8-2019 Chỉ thị số 16/CT-UBND về triển 
khai thực hiện nhiệm vụ năm học 
2019 - 2020 trên ñịa bàn tỉnh Thừa 
Thiên Huế 

39 09/9 31/8/2019 

244 04-10-2019 Chỉ thị số 17/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 2020 

43 14/10 04/10/2019 

245 30-10-2019 Chỉ thị số 18/CT-UBND về việc 
tăng cường công tác phòng, chống 
sốt xuất huyết trên ñịa bàn tỉnh 
Thừa Thiên Huế 

46 11/11 30/10/2019 

246 08-11-2019 Chỉ thị số 19/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 2019 - 2020 

47 18/11 08/11/2019 

247 11-11-2019 Chỉ thị số 20/CT-UBND về lập kế 
hoạch ñầu tư công trung hạn 5 năm 
giai ñoạn 2021 - 2025 

47 18/11 11/11/2019 

248 14-11-2019 Chỉ thị số 21/CT-UBND về việc 
tập trung triển khai quyết liệt, ñồng 
bộ các giải pháp phòng, chống dịch 
bệnh ñộng vật vụ ðông Xuân 

47 18/11 14/11/2019 

249 28-11-2019 Chỉ thị số 22/CT-UBND về việc 
tăng cường quản lý, nâng cao hiệu 
quả sử dụng tài sản công trên ñịa 
bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 

48 02/12 28/11/2019 
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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 19-12-2018 Nghị quyết số 06/2018/NQ-HðND 
về thông qua phương án ñiều chỉnh 
quy hoạch sử dụng ñất ñến năm 
2020 huyện A Lưới, tỉnh Thừa 
Thiên Huế 

04 15/01 25/12/2018 

2 16-7-2019 Nghị quyết số 01/2019/NQ-HðND 
về việc ñẩy mạnh các giải pháp 
thực hiện hoàn thành các mục tiêu 
phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 

35 29/7 23/7/2019 

VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC 

3 15-7-2019 Nghị quyết số 01/NQ-HðND phê 
chuẩn quyết toán ngân sách huyện 
năm 2018 

35 29/7 15/7/2019 

4 16-7-2019 Nghị quyết số 02/NQ-HðND về 
việc giải quyết kiến nghị của cử tri 
tại kỳ họp thứ 7 Hội ñồng nhân dân 
huyện khóa XI 

35 29/7 16/7/2019 

5 16-7-2019 Nghị quyết số 03/NQ-HðND về 
chương trình giám sát năm 2020 
của Hội ñồng nhân dân huyện 

35 29/7 16/7/2019 

6 08-8-2019 Nghị quyết số 04/NQ-HðND về 
thông qua phương án sắp xếp các 
ñơn vị hành chính cấp xã trên ñịa bàn 
huyện A Lưới giai ñoạn 2019 - 2021 

37 22/8 08/8/2019 
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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 12-7-2019 Nghị quyết số 01/2019/NQ-HðND 
về nhiệm vụ và giải pháp thực hiện 
kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2019 

35 29/7 20/7/2019 

VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC 

2 12-7-2019 Nghị quyết số 38/NQ-HðND phê 
chuẩn tổng quyết toán ngân sách 
năm 2018 

35 29/7 12/7/2019 

3 12-7-2019 Nghị quyết số 39/NQ-HðND về 
chương trình giám sát của Hội ñồng 
nhân dân thị xã năm 2020 

35 29/7 12/7/2019 

4 12-7-2019 Nghị quyết số 40/NQ-HðND về việc 
miễn nhiệm Hội thẩm nhân dân Tòa 
án nhân dân thị xã Hương Trà khóa 
VI, nhiệm kỳ 2016 - 2021 ñối với bà 
Trần Thị Tuyết 

35 29/7 12/7/2019 

5 12-7-2019 Nghị quyết số 41/NQ-HðND về việc 
xác nhận kết quả bầu bổ sung Hội 
thẩm nhân dân Tòa án nhân dân thị 
xã Hương Trà khóa VI, nhiệm kỳ 
2016 - 2021 ñối với bà Trần Thị Thu 
ðiệp 

35 29/7 12/7/2019 

6 12-7-2019 Nghị quyết số 42/NQ-HðND về việc 
miễn nhiệm chức danh Ủy viên 
UBND thị xã Hương Trà khóa VI, 
nhiệm kỳ 2016 - 2021 ñối với ông 
Trương Văn ðới 

35 29/7 12/7/2019 

7 12-7-2019 Nghị quyết số 44/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: Bà 
Nguyễn Thị Huy 

35 29/7 12/7/2019 
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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 13-12-2019 Nghị quyết số 01/2019/NQ-HðND 
về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 
năm 2020 

50 24/12 20/12/2019 
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ỦY BAN 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 27-12-2018 Quyết ñịnh số 03/2018/Qð-UBND 
ban hành Quy ñịnh chức năng, 
nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 
chức của Trung tâm Dịch vụ nông 
nghiệp huyện Nam ðông 

03 10/01 07/01/2019 
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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 PHÁP LUẬT KHÁC 

1 24-4-2019 Nghị quyết số 01/NQ-HðND 
về việc miễn nhiệm chức 
danh Chủ tịch Hội ñồng nhân 
dân huyện Phong ðiền khóa 
VI, nhiệm kỳ 2016 - 2021 
ñối với ông Nguyễn ðại Vui 

23 + 24 14/5 24/4/2019 

2 24-4-2019 Nghị quyết số 02/NQ-HðND 
về việc xác nhận kết quả bầu 
cử chức danh Chủ tịch Hội 
ñồng nhân dân huyện Phong 
ðiền khóa VI, nhiệm kỳ 
2016 - 2021: Ông Võ Văn Vui 

23 + 24 14/5 24/4/2019 

3 24-4-2019 Nghị quyết số 03/NQ-HðND 
về việc cho thôi làm nhiệm 
vụ ñại biểu Hội ñồng nhân 
dân huyện Phong ðiền khóa 
VI, nhiệm kỳ 2016 - 2021 
ñối với ông Nguyễn ðại Vui 

23 + 24 14/5 24/4/2019 
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ỦY BAN 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 29-3-2019 Quyết ñịnh số 02/2019/Qð-UBND 
bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật 
do Ủy ban nhân dân huyện ban hành: 
Quyết ñịnh số 07/2014/Qð-UBND 
ngày 14/4/2014; Quyết ñịnh số 
04/2015/Qð-UBND ngày 21/4/2015; 
Quyết ñịnh số 05/2015/Qð-UBND 
ngày 21/4/2015; Quyết ñịnh số 
12/2015/Qð-UBND ngày 07/10/2015; 
Quyết ñịnh số 01/2016/Qð-UBND 
ngày 03/02/2016; Quyết ñịnh số 
06/2016/Qð-UBND ngày 20/4/2016 

20 22/4 05/4/2019 
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HỘI ðỒNG NHÂN DÂN HUYỆN PHÚ VANG

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 03-7-2019 Nghị quyết số 01/2019/NQ-HðND 
về một số giải pháp ñẩy mạnh việc 
thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh 
tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2019 

31 11/7 10/7/2019 

2 13-12-2019 Nghị quyết số 02/2019/NQ-HðND 
về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 
năm 2020 

53 31/12 21/12/2019 

3 13-12-2019 Nghị quyết số 03/2019/NQ-HðND 
ñiều chỉnh, bổ sung Kế hoạch ñầu tư 
công trung hạn giai ñoạn 2016 - 2020 
huyện Phú Vang 

53 31/12 21/12/2019 

 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 
 




