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  VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC  

 ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH Trang 

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. 
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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. 
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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. 
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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. 
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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. 
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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. 
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02 CÔNG BÁO/Số 12+13/Ngày 18-02-2019
 

 
 

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 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc        

Số: 277/Qð-UBND       Thừa Thiên Huế, ngày 31tháng 01 năm 2019 
 

QUYẾT ðỊNH 
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 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

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

Căn cứ Quyết ñịnh số 1600/Qð-TTg ngày 16 tháng 8 năm 2016 của Thủ tướng 
Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới 
giai ñoạn 2016 - 2020; 

Căn cứ Quyết ñịnh số 1760/Qð-TTg ngày 10 tháng 11 năm 2017 của Thủ tướng 
Chính phủ về ñiều chỉnh, bổ sung Quyết ñịnh số 1600/Qð-TTg ngày 16 tháng 8 năm 2016 
của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới 
giai ñoạn 2016 - 2020; 

Căn cứ Quyết ñịnh số 1385/Qð-TTg ngày 21 tháng 10 năm 2018 của Thủ tướng 
Chính phủ phê duyệt ðề án hỗ trợ thôn, bản, ấp của các xã ñặc biệt khó khăn khu vực 
biên giới, vùng núi, vùng bãi ngang ven biển và hải ñảo xây dựng nông thôn mới và 
giảm nghèo bền vững giai ñoạn 2018 - 2020; 

Căn cứ Công văn số 9185/BNN-VPðP ngày 27 tháng 11 năm 2018 của Bộ 
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc hướng dẫn triển khai ðề án hỗ trợ thôn, 
bản, ấp thuộc các xã ñặc biệt khó khăn giai ñoạn 2019 - 2020; 

Theo ñề nghị của Chánh Văn phòng ðiều phối Nông thôn mới tỉnh tại Tờ trình 
số 04/TTr-VPðPNTM ngày 21 tháng 01 năm 2019, 

QUYẾT ðỊNH: 

ðiều 1. Ban hành kèm theo Quyết ñịnh này 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 
(gọi là Bộ tiêu chí thôn nông thôn mới của các xã ñặc biệt khó khăn khu vực biên giới). 

ðiều 2. Phạm vi áp dụng. 
Bộ tiêu chí thôn nông thôn mới của các xã ñặc biệt khó khăn khu vực biên giới 

ñược áp dụng ñối với 43 thôn của 08 xã ñặc biệt khó khăn, ñạt dưới 10 tiêu chí nông thôn mới 
khu vực biên giới trên ñịa bàn huyện A Lưới theo Quyết ñịnh 1385/Qð-TTg ngày 
21/10/2018 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt ðề án hỗ trợ thôn, bản, ấp của các 
xã ñặc biệt khó khăn khu vực biên giới, vùng núi, vùng bãi ngang ven biển và hải ñảo 
xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững giai ñoạn 2018 - 2020. 
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Bộ tiêu chí thôn nông thôn mới của các xã ñặc biệt khó khăn khu vực biên giới 
là căn cứ ñể xây dựng và triển khai kế hoạch phấn ñấu thực hiện ñối với các thôn; là 
cơ sở ñể chỉ ñạo, ñánh giá, xét công nhận, công bố thôn nông thôn mới của các xã ñặc biệt 
khó khăn khu vực biên giới trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế giai ñoạn 2019 - 2020.  

ðiều 3. Tổ chức thực hiện 

1. Văn phòng ðiều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh 
tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Chỉ ñạo các chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh 
giai ñoạn 2016 - 2020 chỉ ñạo, hướng dẫn triển khai thực hiện các nội dung tại Quyết ñịnh 
1385/Qð-TTg ngày 21/10/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt ðề án hỗ trợ 
thôn, bản, ấp của các xã ñặc biệt khó khăn khu vực biên giới, vùng núi, vùng bãi ngang 
ven biển và hải ñảo xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững giai ñoạn 2018 - 2020; 
thường xuyên theo dõi, kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện vướng mắc, phát sinh 
trong quá trình triển khai thực hiện, báo cáo ñề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Chỉ ñạo tỉnh 
chỉ ñạo, xử lý. 

2. Thủ trưởng các sở, ban, ngành căn cứ chức năng, nhiệm vụ và ñiều kiện thực tế 
của tỉnh, hướng dẫn cụ thể việc xây dựng và thực hiện các tiêu chí thôn nông thôn mới 
của các xã ñặc biệt khó khăn khu vực biên giới; chỉ ñạo, hỗ trợ các ñịa phương thực hiện 
các chỉ tiêu, tiêu chí theo Bộ tiêu chí thôn nông thôn mới của các xã ñặc biệt khó khăn 
khu vực biên giới quy ñịnh tại Quyết ñịnh này.  

3. Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện A Lưới khẩn trương tiến hành rà soát, ñánh giá 
hiện trạng các thôn, xây dựng kế hoạch cụ thể trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt 
ñể triển khai thực hiện Quyết ñịnh 1385/Qð-TTg ngày 21/10/2018 của Thủ tướng 
Chính phủ; chỉ ñạo triển khai xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch xây dựng thôn 
nông thôn mới của các xã ñặc biệt khó khăn khu vực biên giới giai ñoạn 2019 - 2020; 
tổ chức ñánh giá, xét công nhận thôn ñạt chuẩn nông thôn mới của các xã ñặc biệt 
khó khăn khu vực biên giới hằng năm theo ñúng quy ñịnh tại Quyết ñịnh này. 

ðiều 4. Quyết ñịnh này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

ðiều 5. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám ñốc các sở, Thủ trưởng 
các cơ quan ban, ngành cấp tỉnh; Chánh Văn phòng ðiều phối chương trình mục tiêu 
quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện A Lưới và 
Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết ñịnh này./. 

 
 

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

 
Nguyễn Văn Phương 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

 

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

 
 

 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 

(Ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 277/Qð-UBND ngày 31 tháng 01 năm 2019  
của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế) 

 

TT Tiêu chí Nội dung tiêu chí  
Chỉ tiêu  

ñạt chuẩn 

I Nhóm tiêu chí về tổ chức cộng ñồng  

1 
Ban Phát 
triển thôn 

Có Ban Phát triển thôn ñược thành lập, kiện toàn hoạt ñộng 
theo quy chế do cộng ñồng bầu và ñược Ủy ban nhân dân xã 
công nhận 

ðạt 

2 
Quy ước, 

hương ước 
Có quy ước, hương ước thôn ñược ñại ña số (khoảng 95%) 
người dân thông qua và cam kết thực hiện  

ðạt 

3 
Kế hoạch 
thực hiện 

Có kế hoạch thực hiện xây dựng thôn nông thôn mới 
hàng năm và cả giai ñoạn ñược Ủy ban nhân dân xã xác nhận. 
Kế hoạch ñược lập theo phương pháp có sự tham gia 
của cộng ñồng 

ðạt 

II Nhóm tiêu chí thực hiện các hoạt ñộng phát triển thôn  

 

 
4 

 

 
Kinh tế hộ 

4.1. Thu nhập bình quân ñầu người (triệu ñồng/năm) 
trên ñịa bàn thôn bản ≥ 70% so với mức thu nhập bình quân 
ñầu người/năm của xã ñạt chuẩn nông thôn mới trên 
ñịa bàn tỉnh tại năm xét công nhận 

2019: ≥ 23,1 
2020: ≥ 25,2 

4.2. Tỷ lệ hộ nghèo trên ñịa bàn thôn, bản  (trừ các hộ nghèo 
thuộc diện bảo trợ xã hội theo quy ñịnh) 

≤ 15% 

4.3. Tỷ lệ lao ñộng có việc làm qua ñào tạo ≥ 30% 

5 
Mô hình  
sản xuất, 

kinh doanh 

Có mô hình sản xuất, kinh doanh tập trung, hiệu quả, 
gắn với liên kết vùng nguyên liệu của thôn theo ñịnh hướng 
của Chương trình Mỗi xã một sản phẩm hoặc mô hình 
phát triển du lịch cộng ñồng 

ðạt 

6 
Môi trường 

và cảnh quan 
nông thôn 

6.1. Có cảnh quan, không gian nông thôn xanh - sạch - ñẹp; 
không có các hoạt ñộng suy giảm môi trường, giữ gìn 
ñược bản sắc văn hóa tốt ñẹp 

ðạt 

6.2. Có tổ vệ sinh môi trường trên ñịa bàn thôn, bản 
hoặc các khu, ñiểm dân cư tập trung (theo quy hoạch); 
có ñiểm tập kết rác thải chung ñảm bảo vệ sinh trước khi 
thu gom 

ðạt 
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TT Tiêu chí Nội dung tiêu chí  
Chỉ tiêu  

ñạt chuẩn 

6.3. 100% hộ gia ñình trên ñịa bàn thôn, bản ký cam kết 
không gây ô nhiễm môi trường, không vứt bừa bãi 
xác ñộng vật chết ra ñường 

ðạt 

6.4. ðịnh kỳ tối thiểu 01 lần/tháng có tổ chức làm vệ sinh 
chung toàn thôn, bản hoặc tại các khu, ñiểm dân cư tập trung 

ðạt 

6.5. Tỷ lệ hộ ñược sử dụng nước hợp vệ sinh, nước sạch 

≥ 95% 
(trong ñó 
50% nước 

sạch) 

6.6. Tỷ lệ hộ có nhà tiêu, nhà tắm, bể chứa nước sinh hoạt 
hợp vệ sinh và ñảm bảo 3 sạch  

≥ 70% 

6.7. Mai táng theo quy hoạch và phù hợp với tín ngưỡng, 
phong tục, tập quán của ñịa phương, phù hợp với truyền thống 
văn hóa và nếp sống văn minh 

ðạt 

7 Văn hóa Thôn ñược công nhận danh hiệu "Thôn văn hóa" ðạt 

8 
Thông tin - 

Truyền thông 

8.1. Có hệ thống loa truyền thanh ñược kết nối với 
ðài truyền thanh xã hoạt ñộng hiệu quả 

ðạt 

8.2. Tỷ lệ hộ gia ñình trên ñịa bàn thôn có phương tiện 
nghe - xem ñể tiếp cận thông tin (tivi hoặc máy radio) 

≥ 90% 

9 Nhà ở 
9.1. Tỷ lệ nhà tạm, nhà dột nát ≤ 3% 

9.2. Tỷ lệ hộ có nhà ở ñạt theo chuẩn quy ñịnh ≥ 75% 

10  Giáo dục 

10.1. Tỷ lệ trẻ 6 tuổi vào lớp 1 (ngoại trừ trẻ khuyết tật 
không thể ñến trường), học sinh hoàn thành chương trình 
tiểu học vào trung học cơ sở  

≥ 98% 

10.2. Có ít nhất 95% số người trong ñộ tuổi từ 15 ñến 35 
ñược công nhận ñạt chuẩn Xóa mù chữ mức ñộ 2 

ðạt 

11 Y tế 

11.1. Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế ≥ 85% 

11.2. Có ít nhất 01 nhân viên y tế thôn ñược ñào tạo 
theo chương trình do Bộ Y tế quy ñịnh 

ðạt 

11.3. Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi trên ñịa bàn thôn bị 
suy dinh dưỡng thể thấp còi 

≤ 26% 

12 
Hệ thống 
chính trị 

12.1. Có ñủ các tổ chức chính trị cơ sở theo quy ñịnh ðạt 

12.2. Chi bộ ñạt “Hoàn thành tốt nhiệm vụ” ðạt 

12.3. Các tổ chức ñoàn thể ñều ñạt loại khá trở lên ðạt 

12.4. Chi bộ có nghị quyết chuyên ñề về xây dựng thôn, 
bản nông thôn mới 

ðạt 

12.5. Thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở ðạt 
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TT Tiêu chí Nội dung tiêu chí  
Chỉ tiêu  

ñạt chuẩn 

13 An ninh trật tự 

13.2. Không có ñiểm nóng về an ninh trật tự và tụ ñiểm 
phức tạp về tệ nạn xã hội; không ñể phát sinh thêm 
người mắc tệ nạn trên ñịa bàn; không ñể xảy ra tội phạm 
từ nghiêm trọng trở lên 

ðạt 

13.3. Thôn ñược công nhận ñạt chuẩn “An toàn về an ninh 
trật tự” 

ðạt 

14 
Cơ sở hạ tầng 

thiết yếu 

14.1.ðường trục thôn: ≥85% ñược cứng hóa ñảm bảo ô tô 
ñi lại thuận tiện quanh năm (≥60% bê tông hóa) 

14.2. ðường ngõ, xóm: ≥85% ñường ngõ, xóm sạch và 
không lầy lội vào mùa mưa 

ðạt 

14.3. Hệ thống ñiện trên ñịa bàn thôn ñảm bảo tiêu chuẩn 
kỹ thuật của ngành ñiện 
14.4 Tỷ lệ hộ dân trên ñịa bàn thôn ñược ñược sử dụng 
ñiện thường xuyên, an toàn từ các nguồn 

ðạt 
 

≥ 95% 

14.5. Các công trình thủy lợi trên ñịa bàn thôn bảo ñảm 
≥ 80% diện tích chủ ñộng nước tưới, tiêu ñối với các cây trồng 
chủ lực ở các vùng sản xuất tập trung theo quy hoạch 

ðạt 

14.6. Có nhà văn hóa - khu thể thao thôn ñạt chuẩn theo 
quy ñịnh 

ðạt 

                                             
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
Nguyễn Văn Phương 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

   
  Số: 279/Qð-UBND                          

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

 
   Thừa Thiên Huế, ngày 31 tháng 01 năm 2019 

 

QUYẾT ðỊNH 
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 

 
 

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 06 tháng 7 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 14/TTr-STP ngày 29   
tháng 01 năm 2019, 

QUYẾT ðỊNH: 

ðiều 1. Công bố kèm theo Quyết ñịnh này kết quả rà soát, hệ thống hóa văn bản 
quy phạm pháp luật của Hội ñồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh kỳ 2014 - 2018, 
bao gồm: 

1. Tập hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực thuộc lĩnh vực 
quản lý nhà nước của Hội ñồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh kỳ 2014 - 2018, 
gồm: 564 văn bản; 

2. Danh mục văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực thuộc lĩnh vực quản lý 
nhà nước của Hội ñồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh trong kỳ hệ thống hóa 2014 - 2018, 
gồm: 564 văn bản; 

3. Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ 
thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Hội ñồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh trong 
kỳ hệ thống hóa 2014 - 2018, gồm: 418 văn bản; 

4. Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực một phần 
thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Hội ñồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh trong kỳ 
hệ thống hóa 2014 - 2018, gồm: 32 văn bản; 

5. Danh mục văn bản quy phạm pháp luật cần ñình chỉ việc thi hành, ngưng 
hiệu lực, sửa ñổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới thuộc lĩnh vực quản lý 
nhà nước của Hội ñồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh trong kỳ hệ thống hóa 2014 - 2018, 
gồm: 110 văn bản. 
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ðiều 2. Căn cứ kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật ñược công bố 
tại ðiều 1 Quyết ñịnh này: 

1. Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh phối hợp với Sở Tư pháp thực hiện việc 
ñăng tải kết quả rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trong kỳ hệ thống hóa 
2014 - 2018 trên Cổng thông tin ñiện tử của Ủy ban nhân dân tỉnh; gửi ñăng Công báo 
Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ và Danh mục 
văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực một phần thuộc lĩnh vực 
quản lý nhà nước của Hội ñồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh trong kỳ hệ thống hóa 
2014 - 2018 theo quy ñịnh pháp luật. 

2. Căn cứ Danh mục văn bản tại Khoản 5 ðiều 1 Quyết ñịnh này, các cơ quan, 
ñơn vị có liên quan khẩn trương soạn thảo, trình cơ quan có thẩm quyền ban hành 
văn bản cần sửa ñổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới văn bản quy phạm 
pháp luật. 

ðiều 3. Quyết ñịnh này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.  

ðiều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các cơ quan, ban, 
ngành cấp tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Huế và các 
cơ quan, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết ñịnh này./. 

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

 
Nguyễn Dung 
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DANH MỤC 
Văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Hội ñồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa 

Thiên Huế hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ trong kỳ hệ thống hóa 2014 - 2018 
(Ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 279/Qð-UBND  ngày 31 tháng 01 năm 2019 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 
I. Lĩnh vực: Tài chính 

1.  Nghị quyết 
8g/NQ-HðND 

Ngày 31/12/1997 
 

Về quản lý thu, sử dụng phí và lệ phí 

ðã ñược Quyết ñịnh số 1504/Qð-UBND 
ngày 30/6/2016 của Chủ tịch Ủy ban 
nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế cống bố 
hết hiệu lực. 

30/6/2016 

2.  Nghị quyết 
8c/2003/NQ-HðND4 

Ngày 27/01/2003 
Về thu, quản lý, sử dụng các loại phí 

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 

3.  Nghị quyết 
1d/2004/NQBT-HðND 

Ngày 07/9/2004 

Về việc quy ñịnh chế ñộ thu tiền học 
2 buổi một ngày ở các cơ sở giáo dục 
phổ thông và mầm non 

Do hiện nay ñã thực hiện theo Nghị quyết 
số  01/2014/NQ-HðND  ngày 18 tháng 7 
năm 2014 của Hội ñồng nhân dân tỉnh 
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. 

01/8/2014 
 

4.  Nghị quyết 
3h/2004/NQ-HðND5 

Ngày 10/12/2004 
Về phí chợ. 

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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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 

5.  Nghị quyết 
3h/2006/NQBT-HðND 

Ngày 10/4/2006 

Về bổ sung và ban hành mới một số 
loại phí thuộc thẩm quyền của 
Hội ñồng nhân dân tỉnh. 

1. Do có căn cứ pháp lý mà Nghị quyết 
sử dụng ñể ban hành hết hiệu lực, ñó là: 

- Luật Tổ chức Hội ñồng nhân dân và Ủy ban 
nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003 
hết hiệu lực từ  ngày 01 tháng 01 năm 
2016 do Luật Tổ chức chính quyền ñịa 
phương ngày 19/6/2015 thay thế. 

2. Do nội dung của Nghị quyết ñã bị các 
Nghị quyết của Hội ñồng nhân dân tỉnh 
thay thế, ñó là: 

- ðiều 2 Nghị quyết 16/2013/NQ-HðND 
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 bãi bỏ 
ðiểm 1.1, Khoản 1, ðiều 1 Nghị quyết 
số 3h/2006/NQ-HðND ngày 10 tháng 4 
năm 2006 của Hội ñồng nhân dân tỉnh. 

- ðiều 2 Nghị quyết 09/2012/NQ-HðND 
ngày 11/7/2012 của Hội ñồng nhân dân tỉnh 
về việc quy ñịnh mức thu, quản lý và sử 
dụng phí sử dụng cảng cả Thuận An ñã 
thay thế ðiểm 1.2, Khoản 1, ðiều 1, 
Nghị quyết số 3h/2006/NQBT-HðND 
ngày 10 tháng 4 năm 2006 của Hội ñồng 
nhân dân tỉnh về bổ sung và ban hành 
mới một số loại phí thuộc thẩm quyền 
của Hội ñồng nhân dân tỉnh. 

- ðiều 2 Nghị quyết 15n/2010/NQ-HðND  
ngày 09 tháng 12 năm 2010 của Hội ñồng 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01/01/2014 

 

 

 

 

 

 

 

21/7/2012 

 

 



C
Ô

N
G

 B
Á

O
/S

ố
 1

2
+

1
3
/N

g
ày

 1
8
-0

2
-2

0
1
9

1
1

 
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 
nhân dân tỉnh về mức thu, quản lý phí vệ 
sinh môi trường  ñã thay thế ðiểm 1.3, 
Khoản 1, ðiều 1 Nghị quyết số 
3g/2004/NQ-HðND5 ngày 10 tháng 12 
năm 2004 của Hội ñồng nhân dân tỉnh về 
phí vệ sinh môi trường của Hội ñồng 
nhân dân tỉnh về phí vệ sinh môi trường. 

- ðiều 2 Nghị quyết 05/2014/NQ-HðND 
ngày 18/7/2014 của Hội ñồng nhân dân 
tỉnh về quy ñịnh mức thu, chế ñộ thu, 
nộp, quản lý và sử dụng phí bảo vệ môi 
trường ñối với nước thải sinh hoạt trên 
ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế thay thế 
ðiểm 2.1, Khoản 2, ðiều 1 Nghị quyết 
số 3h/2006/NQBT-HðND ngày 10 tháng 4 
năm 2006 của Hội ñồng nhân dân tỉnh. 

- ðiều 2 Nghị quyết 06/2014/NQ-HðND 
ngày 18 tháng 7 năm 2014 của Hội ñồng 
nhân dân tỉnh về 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 ñã bãi bỏ 
ðiểm 2.2, Khoản 2, ðiều 1 Nghị quyết 
số 3h/2006/NQ-HðND ngày 10 tháng 4 
năm 2006 của Hội ñồng nhân dân tỉnh về 
việc ñiều chỉnh, bổ sung và ban hành 
mới một số loại phí thuộc thẩm quyền của 
Hội ñồng nhân dân tỉnh. 
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01/8/2014 

 



1
2

C
Ô

N
G

 B
Á

O
/S

ố
 1

2
+

1
3
/N

g
ày

 1
8
-0

2
-2

0
1
9

 
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 

6.  Nghị quyết 7g/2009/NQCð-HðND 
Ngày 09/4/2009 

Về việc ñiều chỉnh, bổ sung một số 
loại phí và lệ phí thuộc lĩnh vực tài 
nguyên và môi trường. 

Do Nghị quyết số 10/2017/NQ-HðND  
ngày   31  tháng  3 năm 2017 của Hội 
ñồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế quy 
ñịnh mức thu, chế ñộ thu nộp, quản lý và 
sử dụng phí khai thác và sử dụng tài liệu 
ñất ñai trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế  
thay thế. 

10/4/2017 

7.  Nghị quyết 
8d/2010/NQCð-HðND 

Ngày 02/6/2010 

Về việc ban hành quy ñịnh chế ñộ trợ cấp 
cho sinh viên là người dân tộc thiểu số 
học tại các trường ñại học, cao ñẳng 
thuộc hệ thống giáo dục quốc dân 
theo diện dự thi và trúng tuyển. 

Do Nghị quyết số 22/2018/NQ-HðND 
ngày 07 tháng 12 năm 2018 của Hội ñồng 
nhân dân tỉnh bãi bỏ Nghị quyết số 
8d/2010/NQCð-HðND ngày 02/6/2010 
của HðND tỉnh về việc ban hành quy 
ñịnh chế ñộ trợ cấp cho sinh viên là 
người dân tộc thiểu số học tại các trường 
ñại học, cao ñẳng. 

20/12/2018 

8.  Nghị quyết 
8k/2010/NQCð-HðND 

Ngày 02/6/2010 

Về chi ñón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng 
ñối với một số ñối tượng do Ủy ban 
Mặt trận Tổ quốc tỉnh, các huyện, thị xã 
và thành phố Huế thực hiện. 

Do Nghị quyết số 04/2016/NQ-HðND 
ngày 31/8/2016 của Hội ñồng nhân dân tỉnh 
về việc quy ñịnh chế ñộ chi ñón tiếp, 
thăm hỏi, chúc mừng ñối với một số ñối tượng 
do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 
cấp tỉnh, cấp huyện thực hiện thay thế. 

01/01/2017 

9.  Nghị quyết  
14g/2010/NQ-HðND  

Ngày 23/7/2010 

Về việc phân cấp quản lý tài sản nhà 
nước tại cơ quan, tổ chức, ñơn vị 
thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Thừa 
Thiên Huế 

Do Nghị quyết số 04/2014/NQ-HðND 
ngày 18/07/2014 của Hội ñồng nhân dân tỉnh 
về việc phân cấp quản lý tài sản nhà nước 
tại cơ quan, tổ chức, ñơn vị thuộc phạm vi 
quản lý của ñịa phương trên ñịa bàn tỉnh 
Thừa Thiên Huế thay thế. 

01/8/2014 

10.  Nghị quyết 15d/2010/NQ-HðND Về ñịnh mức phân bổ ngân sách Do Nghị quyết số 10/2016/NQ-HðND 01/01/2017 
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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 
Ngày 09/12/2010 ñịa phương năm 2011 ngày 08/12/2016 của Hội ñồng nhân dân 

tỉnh về ñịnh mức phân bổ dự toán chi 
thường xuyên ngân sách ñịa phương 
năm 2017 thay thế. 

11.  Nghị quyết 
15e/2010/NQ-HðND 

Ngày 09/12/2010 

Về việc phân bổ nguồn thu, nhiệm vụ 
chi, tỷ lệ phân chia giữa ngân sách 
các cấp chính quyền ñịa phương từ 
năm 2011 ñến năm 2015. 

1.  Văn bản mà Nghị quyết ñịnh sử dụng 
làm căn cứ pháp lý ñể ban hành hết hiệu 
lực, ñó là: Luật Tổ chức Hội ñồng nhân 
dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 
11 năm 2003 hết hiệu lực từ  ngày 01 
tháng 01 năm 2016 do Luật Tổ chức 
chính quyền ñịa phương ngày 19/6/2015 
thay thế. 
2. Về nội dung: Nghị quyết quy ñịnh 
phân bổ nguồn thu, nhiệm vụ chi, tỷ lệ 
phân chia giữa ngân sách các cấp 
chính quyền ñịa phương từ năm 2011 
ñến năm 2015 ñã hết thời hạn thực hiện 
ñược quy ñịnh trong văn bản. 

31/12/2015 

12.  Nghị quyết 
15l/2010/NQ-HðND 

Ngày 09/12/2010 

Về việc quy ñịnh chế ñộ công tác phí, 
chế ñộ chi tổ chức các cuộc hội nghị 
ñối với các cơ quan nhà nước và ñơn 
vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh Thừa 
Thiên Huế 

Do Nghị quyết số 02/2018/NQ-HðND 
ngày 30/3/2018 của Hội ñồng nhân dân 
tỉnh quy ñịnh về chế ñộ công tác phí, chế 
ñộ chi hội nghị ñối với cơ quan, ñơn vị 
thuộc phạm vi quản lý trên ñịa bàn tỉnh 
Thừa Thiên Huế thay thế. 

15/04/2018 

13.  Nghị quyết 
15m/2010/NQ-HðND 

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

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. 

20/12/2017 
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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 

14.  Nghị quyết 
02/2011/NQ-HðND 

Ngày 11/8/2011 

Về việc Quy ñịnh một số chế ñộ, ñịnh mức 
chi tiêu tài chính phục vụ hoạt ñộng 
Hội ñồng nhân dân các cấp thuộc tỉnh 
Thừa Thiên Huế 

Do Nghị quyết số 16/2017/NQ-HðND  
ngày   31  tháng  3 năm 2017 của Hội 
ñồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về 
Quy ñịnh một số chế ñộ, chính sách và 
ñiều kiện ñảm bảo hoạt ñộng của Hội ñồng 
nhân dân và Hội thẩm nhân dân tỉnh 
Thừa Thiên Huế thay thế. 

10/4/2017 

15.  Nghị quyết 
03/2012/NQ-HðND 

Ngày 10/4/2012 
 

Về việc quy ñịnh mức thu học phí 
của các cơ sở ñào tạo trung cấp 
chuyên nghiệp, cao ñẳng chuyên nghiệp, 
trung cấp nghề, cao ñẳng nghề tại các 
trường công lập thuộc chương trình 
ñại trà do tỉnh Thừa Thiên Huế 
quản lý từ năm học 2012 - 2013 ñến 
năm học 2014 - 2015.  

1. Văn bản mà Nghị quyết sử dụng làm 
căn cứ pháp lý ñể ban hành hết hiệu lực, 
ñó là: 
- Luật Tổ chức Hội ñồng nhân dân và 
Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003 
hết hiệu lực từ  ngày 01 tháng 01 năm 2016 
do Luật Tổ chức chính quyền ñịa 
phương ngày 19/6/2015 thay thế. 
- Nghị ñịnh số 49/2010/Nð-CP ngày 14 
tháng 5 năm 2010 của Chính phủ quy ñịnh 
về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học 
tập và cơ chế thu sử dụng học phí ñối với 
cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục 
quốc dân từ năm học 2010 - 2011 ñến 
năm học 2014 - 2015 hết hiệu lực từ 
ngày 01/12/2015 do  Nghị ñịnh 
86/2015/Nð-CP ngày 02 tháng 10 năm  2015 
của Chính phủ  quy ñịnh về cơ chế thu, 
quản lý học phí ñối với cơ sở giáo dục 
thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và 
chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ 
chi phí học tập từ năm học 2015 - 2016 
ñến năm học 2020 - 2021 thay thế. 

31/12/2015 
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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 
- Thông tư liên tịch số 29/2010/TTLT-
BGDðT-BTC-BLðTBXH ngày 15 
tháng 11 năm 2010 của Bộ Giáo dục và 
ðào tạo, Bộ Tài chính, Bộ Lao ñộng, 
Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực 
hiện một số ñiều của Nghị ñịnh 
số 49/2010/Nð-CP ngày 14 tháng 5 năm 
2010 của Chính phủ quy ñịnh về miễn, 
giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và 
cơ chế thu, sử dụng học phí ñối với cơ sở 
giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân 
từ năm học 2010 - 2011 ñến năm học 
2014 - 2015 hết hiệu lực từ ngày 
15/07/2014 do Thông tư liên tịch 
20/2014/TTLT-BGDðT-BTC-BLðTBXH 
ngày 30/5/2014 do Bộ trưởng Bộ Giáo dục 
và ðào tạo - Bộ Tài chính - Bộ Lao ñộng - 
Thương binh và Xã hội ban hành hướng dẫn 
Nghị ñịnh 49/2010/Nð-CP về miễn, 
giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và 
cơ chế thu, sử dụng học phí ñối với cơ sở 
giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân 
từ năm học 2010 - 2011 ñến năm học 
2014 - 2015 và Nghị ñịnh 74/2013/Nð-CP 
sửa ñổi Nghị ñịnh 49/2010/Nð-CP 
thay thế. 
2. Về nội dung: Khoản 4, khoản 5 ðiều 1 
Nghị quyết ñã dẫn chiếu áp dụng Nghị ñịnh 
49/2010/Nð-CP ñã hết hiệu lực do 
Nghị ñịnh 86/2015/Nð-CP thay thế. 
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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 

Nội dung Nghị quyết quy ñịnh mức thu 
học phí của các cơ sở ñào tạo trung cấp 
chuyên nghiệp, cao ñẳng chuyên nghiệp, 
trung cấp nghề, cao ñẳng nghề tại các 
trường công lập thuộc chương trình ñại trà 
do tỉnh Thừa Thiên Huế quản lý từ 
năm học 2012 - 2013 ñến năm học 2014 - 2015 
ñã hết thời hạn thực hiện ñược quy ñịnh 
trong văn bản. 

16.  Nghị quyết 
23/2012/NQ-HðND 

Ngày 10/12/2012 
Về dự toán ngân sách ñịa phương 
năm 2013 

Hết thời gian thực hiện ñược quy ñịnh 
trong văn bản. 

31/12/2013 

17.  Nghị quyết 
03/2013/NQ-HðND 

Ngày 17/4/2013 

Về việc quy ñịnh mức ñóng góp quỹ 
quốc phòng, an ninh trên ñịa bàn tỉnh 
Thừa Thiên Huế 

Do Quyết ñịnh 46/Qð-HðND năm 2016 
ngày 13/12/2016 của Thường trực 
HðND tỉnh công bố hết hiệu lực thi hành 
ñối với Nghị quyết số 03/2013/NQ-HðND. 

13/12/2016 

18.  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. 

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. 

20/12/2017 

19.  Nghị quyết 
12/2013/NQ-HðND 

Ngày 10/12/2013 
Về dự toán ngân sách nhà nước năm 2014. 

Hết thời gian thực hiện ñược quy ñịnh 
trong văn bản. 31/12/2014 

20.  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 

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 

20/12/2017 
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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 

21.  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. 

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. 

20/12/2017 

22.  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. 

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. 

20/12/2017 

23.  Nghị quyết  
01/2014/NQ-HðND 

Ngày 18/7/2014 

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 
2014 - 2015. 

1.  Các văn bản mà Nghị quyết sử dụng 
làm căn cứ pháp lý ñể ban hành hết hiệu lực, 
ñó là: 

-  Luật Tổ chức Hội ñồng nhân dân và 
Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003 
hết hiệu lực từ  ngày 01 tháng 01 năm 2016 
do Luật Tổ chức chính quyền ñịa 
phương ngày 19/6/2015 thay thế. 

- Luật số 44/2009/QH12 ngày 25/11/2009 
sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Luật 
Giáo dục (số 38/2005/QH11) ngày 14/6/2005. 
- Nghị ñịnh số 49/2010/Nð-CP ngày 14 
tháng 5 năm 2010 của Chính phủ quy ñịnh 
về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập 
và cơ chế thu sử dụng học phí ñối với 
cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục 
quốc dân từ năm học 2010 - 2011 ñến 

31/12/2015 
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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 
năm học 2014 - 2015 hết hiệu lực từ 
ngày 01/12/2015 do  Nghị ñịnh 
86/2015/Nð-CP ngày 02 tháng  10 năm 2015 
của Chính phủ  quy ñịnh về cơ chế thu, 
quản lý học phí ñối với cơ sở giáo dục 
thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và 
chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ 
chi phí học tập từ năm học 2015 - 2016 
ñến năm học 2020 - 2021 thay thế. 
- Nghị ñịnh số 74/2013/Nð-CP ngày 
15/7/2013 của Chính phủ sửa ñổi, bổ 
sung một số ñiều của Nghị ñịnh 
số 49/2010/Nð-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 
của Chính phủ quy ñịnh về miễn, giảm 
học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế 
thu, sử dụng học phí ñối với cơ sở 
giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân 
từ năm học 2010 - 2011 ñến năm học 
2014 - 2015 hết hiệu lực từ ngày  
01/12/2015 do Nghị ñịnh 86/2015/Nð-CP 
ngày 02 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ  
quy ñịnh về cơ chế thu, quản lý học phí 
ñối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống 
giáo dục quốc dân và chính sách miễn, 
giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ 
năm học 2015 - 2016 ñến năm học 2020 - 2021 
thay thế. 
2. Nội dung: Nghị quyết quy ñịnh mức 
thu học phí của cơ sở giáo dục mầm non 
và phổ thông công lập ñối với chương trình 
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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 
ñại trà trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 
năm học 2014 - 2015 ñã hết thời gian 
thực hiện ñược quy ñịnh trong Nghị quyết. 

24.  Nghị quyết 
04/2014/NQ-HðND 

Ngày 18/7/2014 

Về việc phân cấp quản lý tài sản nhà nước 
tại cơ quan, tổ chức, ñơn vị thuộc 
phạm vi quản lý của ñịa phương 
trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 

Do Nghị quyết số 03/2018/NQ-HðND 
ngày 30/3/2018 của Hội ñồng nhân dân tỉnh 
Quy ñịnh về phân cấp quản lý tài sản 
công tại cơ quan, tổ chức, ñơn vị thuộc 
phạm vi quản lý của ñịa phương trên 
ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế thay thế. 

 
15/4/2018 

25.  Nghị quyết 
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 

26.  Nghị quyết 
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 

27.  Nghị quyết 
10/2014/NQ-HðND 

Ngày 10/12/2014 
Về dự toán ngân sách nhà nước 
năm 2015 

Hết thời gian thực hiện ñược quy ñịnh 
trong văn bản. 

31/12/2015 

28.  Nghị quyết 
07/2015/NQ-HðND 

Ngày 09/12/2015 
Về dự toán ngân sách nhà nước 
năm 2016. 

Hết thời hạn có hiệu lực ñã ñược quy ñịnh 
trong văn bản. 

31/12/2016 

29.  Nghị quyết 
11/2015/NQ-HðND 

Ngày 11/12/2015 

Về phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách 
nhà nước tỉnh Thừa Thiên Huế 
năm 2014. 

Hết thời hạn có hiệu lực ñã ñược quy ñịnh 
trong văn bản. 

31/12/2016 
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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 

30.  Quyết ñịnh 
1504/2002/Qð-UB 

Ngày 05/6/2002 

Quy ñịnh quản lý, sử dụng kinh phí 
ngân sách tỉnh thực hiện các dự án, 
mô hình khuyến ngư. 

 

Do Quyết ñịnh số 17/2018/Qð-UBND 
ngày 09/3/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh 
bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do 
Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế 
ban hành trong ñó có bãi bỏ Quyết ñịnh 
số 1504/2002/Qð-UB ngày 05/6/2002. 

20/3/2018 

31.  
Quyết ñịnh 

 

214/2004/Qð-UB 

Ngày 05/02/2004 

 

Quy ñịnh một số chính sách và 
biện pháp phòng chống dịch cúm gà 
trên ñịa bàn tỉnh. 

Do Quyết ñịnh số 17/2018/Qð-UBND 
ngày 09/3/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh 
bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do 
Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế 
ban hành trong ñó có bãi bỏ Quyết ñịnh 
214/2004/Qð-UB ngày 05/02/2004. 

20/3/2018 

32.  Quyết ñịnh 
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 

33.  Quyết ñịnh 
2302/2005/Qð-UBND 

Ngày 21/7/2005 
Về việc quy ñịnh mức hỗ trợ kinh phí 
cho tổ chức tôn giáo và chức sắc tôn giáo 

Do Quyết ñịnh số 69/2016/Qð-UBND 
ngày 04 tháng 10 năm 2016 của Ủy ban 
nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về quy ñịnh 
chế ñộ chi ñón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng 
ñối với ñối tượng do Ủy ban Mặt trận 
Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh, cấp huyện 
thực hiện của tỉnh Thừa Thiên Huế ñược 
ban hành ñã quy ñịnh các mức chi mới. 

01/01/2017 
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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 

34.  Quyết ñịnh 
4243/2005/Qð-UBND 

Ngày 16/12/2005 

Về việc ban hành cơ chế trích thưởng 
cho các cơ quan thực hiện thu ngân 
sách nhà nước trên ñịa bàn tỉnh 

 

Do Quyết ñịnh số 17/2018/Qð-UBND 
ngày 09/3/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh 
bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do 
Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế 
ban hành trong ñó có bãi bỏ Quyết ñịnh số 
4243/2005/Qð-UBND ngày 16/12/2005. 

20/3/2018 

35.  Chỉ thị 
06/2006/CT-UBND 

Ngày 02/3/2006 

Về việc thực hiện chế ñộ tự chủ, tự 
chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế 
và kinh phí quản lý hành chính ñối với 
các cơ quan Nhà nước. 

 

Do Quyết ñịnh số 17/2018/Qð-UBND 
ngày 09/3/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh 
bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do 
Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế 
ban hành trong ñó có bãi bỏ Chỉ thị số 
06/2006/CT-UBND ngày 02/3/2006. 

20/3/2018 

36.  Quyết ñịnh 
1149/2006/Qð-UBND 

Ngày 28/4/2006 

Về việc ban hành Chương trình hành ñộng 
của Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hành 
tiết kiệm, chống lãng phí. 

Do Quyết ñịnh số 17/2018/Qð-UBND 
ngày 09/3/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh 
bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do 
Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế 
ban hành trong ñó có bãi bỏ Quyết ñịnh số 
1149/2006/Qð-UBND ngày 28/4/2006. 

20/3/2018 

37.  Quyết ñịnh 
1291/2006/Qð-UBND 

Ngày 22/5/2006 
Về việc bổ sung phí vệ sinh môi trường. 

Do Quyết ñịnh số 17/2018/Qð-UBND 
ngày 09/3/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh 
bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do 
Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế 
ban hành trong ñó có bãi bỏ Quyết ñịnh số 
1291/2006/Qð-UBND ngày 22/5/2006. 

20/3/2018 
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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 

38.  Quyết ñịnh 
1293/2006/Qð-UBND 

Ngày 22/5/2006 

Về việc quy ñịnh chế ñộ thu, nộp, 
quản lý và sử dụng phí bảo vệ môi 
trường ñối với nước thải sinh hoạt. 

Quyết ñịnh số 51/2014/Qð-UBND ngày 
12/8/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh về 
việc quy ñịnh mức thu, chế ñộ thu, nộp, 
quản lý và sử dụng phí bảo vệ môi 
trường ñối với nước thải sinh hoạt trên 
ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế thay thế. 

22/8/2014 

 

39.  Quyết ñịnh 
1295/2006/Qð-UBND 

Ngày 22/5/2006 

Quy ñịnh chế ñộ thu, nộp, quản lý và 
sử dụng phí sử dụng lòng lề ñường, 
vỉa hè, bến, bãi, mặt nước và ñất công 
cộng trên ñịa bàn thành phố Huế 

Quyết ñịnh số 58/2014/Qð-UBND ngày 
28/8/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh 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 thay thế. 

07/9/2014 
 

40.  Quyết ñịnh 
1401/2006/Qð-UBND 

Ngày 01/6/2006 

Về việc sửa ñổi Quyết ñịnh số 
1293/2006/Qð-UBND ngày 22/5/2006 
của UBND tỉnh về quy ñịnh chế ñộ 
thu, nộp, quản lý và sử dụng phí 
bảo vệ môi trường ñối với nước thải 
sinh hoạt. 

Quyết ñịnh số 51/2014/Qð-UBND ngày 
12/8/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh về 
việc quy ñịnh mức thu, chế ñộ thu, nộp, 
quản lý và sử dụng phí bảo vệ môi 
trường ñối với nước thải sinh hoạt trên 
ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế thay thế. 

22/8/2014 
 

41.  Quyết ñịnh 
1611/2006/Qð-UBND 

Ngày 29/6/2006 
Về các chế ñộ ñối với dân quân tự vệ 
theo Pháp lệnh Dân quân tự vệ. 

1. Nội dung của Quyết ñịnh  
1611/2006/Qð-UBND quy ñịnh theo 
Pháp lệnh Dân quân tự vệ, nhưng Pháp lệnh 
dân quân tự vệ số 19/2004/PL-UBTVQH11 hết 
hiệu lực kể từ ngày 01/07/2010  do Luật 
Dân quân tự vệ thay thế. 
2. Có quy ñịnh tại Quyết ñịnh số 
22/2013/Qð-UBND ngày 17/6/2013 của 
Ủy ban nhân dân tỉnh Quy ñịnh một số 

01/7/2013 
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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 
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.   

42.  Chỉ thị 
58/2006/CT-UBND 
Ngày 31/12/2006 

Về tự chủ, tự chịu trách nhiệm sử 
dụng biên chế và kinh phí thực hiện 
Nghị ñịnh số 130/2005/Nð-CP và 
Nghị ñịnh 43/2006/Nð-CP của Chính phủ. 

Do Quyết ñịnh số 17/2018/Qð-UBND 
ngày 09/3/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh 
bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do 
Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế 
ban hành trong ñó có bãi bỏ Chỉ thị số 
58/2006/CT-UBND ngày 31/12/2006 

20/3/2018 

43.  Quyết ñịnh 
833/2007/Qð-UBND 

Ngày 30/3/2007 

Về việc ban hành Quy ñịnh thời hạn 
nộp báo cáo quyết toán ngân sách 
năm của các ñơn vị dự toán, các cấp 
chính quyền và các cơ quan liên quan. 

Tại căn cứ pháp lý trực tiếp và tại ðiều 4 
của Quyết ñịnh số 833/2007/Qð-UBND 
quy ñịnh về thời hạn nộp báo cáo quyết 
toán năm cho cơ quan Tài chính cùng 
cấp ñã dẫn chiếu thời hạn nộp báo cáo 
theo các văn bản sau ñây hết hiệu lực 
(hiện nay ñã áp dụng theo các văn bản 
mới của Trung ương): 

- Thông tư số 59/2003/TT-BTC ngày 23 
tháng 6 năm 2003 của Bộ Tài chính 
hướng dẫn thực hiện Nghị ñịnh 
số 60/2003/Nð-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 
của Chính phủ hết hiệu lực từ ngày 
01/01/2017 do Nghị ñịnh 163/2016/Nð-CP 
ngày 21/12/2016 hướng dẫn Luật Ngân sách 
nhà nước bãi bỏ. 

- Quyết ñịnh số 130/2003/Qð-BTC ngày 
18 tháng 8 năm 2003 của Bộ trưởng 
Bộ Tài chính về việc ban hành Chế ñộ kế toán 

31/12/2016 
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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 
ngân sách nhà nước và hoạt ñộng nghiệp vụ 
Kho bạc nhà nước hết hiệu lực từ ngày 
28/7/2007 do Quyết ñịnh 14/2007/Qð-BTC 
của Bộ Tài chính ban hành Hệ thống báo 
cáo tài chính và báo cáo kế toán quản trị 
áp dụng trong Chế ñộ kế toán ngân sách 
nhà nước và hoạt ñộng nghiệp vụ Kho bạc 
Nhà nước theo Quyết ñịnh 24/2006/Qð-BTC 
thay thế. Quyết ñịnh 14/2007/Qð-BTC 
ñã hết hiệu lực từ ngày 30/10/2009 do 
Quyết ñịnh 2684/Qð-BTC của Bộ trưởng 
Bộ Tài chính năm 2009 về việc công bố 
danh mục văn bản quy phạm pháp luật 
do Bộ Tài chính ban hành và liên tịch 
ban hành ñã hết hiệu lực. 

- Thông tư số 101/2005/TT-BTC ngày 
17 tháng 11 năm 2005 của Bộ Tài chính 
hướng dẫn công tác khóa sổ kế toán cuối 
năm và lập, báo cáo quyết toán ngân 
sách nhà nước hàng năm hết hiệu lực từ 
ngày 20/12/2008 do Quyết ñịnh 
2684/Qð-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính 
năm 2009 về việc công bố danh mục văn bản 
quy phạm pháp luật do Bộ Tài chính 
ban hành và liên tịch ban hành ñã hết 
hiệu lực. 

- Thông tư số 53/2005/TT-BTC ngày 23 
tháng 6 năm 2005 của Bộ Tài chính 
hướng dẫn lập, thẩm ñịnh báo cáo quyết 
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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 
toán vốn ñầu tư xây dựng cơ bản thuộc 
nguồn vốn ngân sách nhà nước theo 
niên ñộ ngân sách hàng năm hết hiệu lực 
thi hành từ ngày 03/02/2011 do Thông tư 
210/2010/TT-BTC ngày 20/12/2010 
Bộ Tài chính quy ñịnh việc quyết toán 
vốn ñầu tư xây dựng cơ bản thuộc nguồn 
vốn ngân sách nhà nước theo niên ñộ 
ngân sách hàng năm thay thế. 

- Nghị ñịnh 185/2004/Nð-CP về xử phạt 
vi phạm hành chính trong lĩnh vực 
kế toán hết hiệu lực từ ngày 01/12/2013 
do Nghị ñịnh 105/2013/Nð-CP ngày 
16/9/2013 quy ñịnh xử phạt vi phạm 
hành chính trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán 
ñộc lập thay thế. 

44.  Chỉ thị 
23/2007/CT-UBND 

Ngày 09/5/2007 

Về việc sắp xếp, xử lý nhà, ñất thuộc 
sở hữu nhà nước. 

Do Quyết ñịnh số 17/2018/Qð-UBND 
ngày 09/3/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh 
bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do 
Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế 
ban hành trong ñó có bãi bỏ Chỉ thị số 
23/2007/CT-UBND ngày 09/5/2007. 

20/3/2018 

45.  Quyết ñịnh 
1162/2007/Qð-UBND 

Ngày 17/5/2007 

Về việc ban hành ñơn giá chỉnh lý 
tài liệu lưu trữ nền giấy tiếng Việt. 

Do Quyết ñịnh số 17/2018/Qð-UBND 
ngày 09/3/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh 
bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do 
Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế 
ban hành trong ñó có bãi bỏ Quyết ñịnh 
số 1162/2007/Qð-UBND  ngày 17/5/2007. 

20/3/2018 
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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 

46.  Chỉ thị 
28/2007/CT-UBND 

Ngày 01/6/2007 

Về việc triển khai thực hiện Quy chế 
ñấu thầu, ñặt hàng, giao kế hoạch 
thực hiện sản xuất và cung ứng sản phẩm, 
dịch vụ công ích. 

Không còn phù hợp vì các văn bản mà 
Chỉ thị thực hiện hết hiệu lực do có văn 
bản bãi bỏ, ñó là: 

- Nghị ñịnh số 31/2005/Nð-CP ngày 
11/3/2005 về sản xuất và cung ứng sản 
phẩm, dịch vụ công ích và Quyết ñịnh số 
256/2006/Qð-TTg ngày 09/11/2006 
Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành 
Quy chế ñấu thầu, ñặt hàng, giao kế hoạch 
thực hiện sản xuất và cung ứng sản phẩm, 
dịch vụ công ích do Nghị ñịnh 
130/2013/Nð-CP 
ngày 16 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ 
về sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ 
công ích bãi bỏ. 

29/11/2013 

47.  Quyết ñịnh 
1839/2007/Qð-UBND 

Ngày 21/8/2007 

Về việc ban hành Quy ñịnh về thực 
hành tiết kiệm, chống lãng phí trong 
sử dụng ngân sách Nhà nước trên ñịa 
bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 

1. Các văn bản mà Quyết ñịnh sử dụng 
làm căn cứ pháp lý ñể ban hành hết hiệu lực, 
ñó là: 
-  Luật Tổ chức Hội ñồng nhân dân và Ủy ban 
nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003 
hết hiệu lực từ  ngày 01 tháng 01 năm 2016 
do Luật Tổ chức chính quyền ñịa phương 
ngày 19/6/2015 thay thế. 
- Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng 
phí số 48/2005/QH11 ngày 29/11/2005 bị 
thay thế bởi Luật 44/2013/QH13 ngày 
26/11/2013 Thực hành tiết kiệm, chống 
lãng phí; 
- Nghị ñịnh số 68/2006/Nð-CP ngày 
18/7/2006 của Chính phủ quy ñịnh chi 

15/10/2010 
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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 
tiết và hướng dẫn thi hành một số ðiều 
của Luật Thực hành tiết kiệm, chống 
lãng phí bị bãi bỏ bởi Nghị ñịnh 
84/2014/Nð-CP ngày 08/9/2014 Quy 
ñịnh chi tiết một số ñiều của Luật Thực 
hành tiết kiệm, chống lãng phí. 
- Thông tư số 76/2006/TT-BTC ngày 22 
tháng 8 năm 2006 của Bộ Tài chính 
hướng dẫn thực hiện Nghị ñịnh số 
68/2006/Nð-CP ngày 18 tháng 7 năm 
2006 của Chính phủ quy ñịnh chi tiết và 
hướng dẫn thi hành một số ðiều của 
Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 
hết hiệu lực từ ngày 25/01/2015 do Thông 
tư 188/2014/TT-BTC ngày 10 tháng 12 
năm 2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn 
Nghị ñịnh 84/2014/Nð-CP hướng dẫn 
Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 
thay thế.  
2. Về nội dung: 
- Tại khoản 3 ðiều 3 Quy ñịnh ban hành 
kèm theo Quyết ñịnh 1839/2007/Qð-UBND 
có viện dẫn Thông tư số 23/2007/TT-
BTC ngày 21/3/2007 quy ñịnh chế ñộ 
công tác phí, chế ñộ chi tổ chức các cuộc 
hội nghị trong các cơ quan nhà nước, 
ñơn vị sự nghiệp công lập. Tuy nhiên, 
Thông tư này bị thay thế bởi Thông tư số 
97/2010/TT-BTC ngày 06/7/2010 Quy 
ñịnh chế ñộ công tác phí, chế ñộ chi tổ 
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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 
chức các cuộc hội nghị ñối với các cơ 
quan nhà nước và ñơn vị sự nghiệp công lập.  
- Nội dung khoản 1 ðiều 5 Quy ñịnh 
kèm theo Quyết ñịnh ñã dẫn chiếu: 
“Nghị ñịnh 43/2006/Nð-CP  ngày 
25/4/2006  của Chính phủ tự chủ, tự chịu 
trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ 
chức bộ máy, biên chế và tài chính ñối 
với các ñơn vị sự nghiệp công lập thuộc 
tỉnh”. Tuy nhiên, ñã  bị thay thế bởi Nghị 
ñịnh 16/2015/Nð-CP ngày 14/02/2015 
Quy ñịnh cơ chế tự chủ của ñơn vị sự 
nghiệp công lập; 
- Nội dung khoản 2 ðiều 7 Quy ñịnh 
kèm theo Quyết ñịnh ñã dẫn chiếu: 
“Thông tư số 91/2005/TT-BTC ngày 
18/10/2005 Quy ñịnh chế ñộ công tác phí 
cho cán bộ, công chức nhà nước ñi công 
tác ngắn hạn ở nước ngoài do Ngân sách 
nhà nước bảo ñảm kinh phí”. ðã bị thay 
thế bởi Thông tư 102/2012/TT-BTC ngày 
21/6/2012 Quy ñịnh chế ñộ công tác phí 
cho cán bộ, công chức Nhà nước ñi công 
tác ngắn hạn ở nước ngoài do ngân sách 
Nhà nước bảo ñảm kinh phí. 
3. Quyết ñịnh số 39/2010/Qð-UBND 
ngày 05/10/2010 của Ủy ban nhân dân 
tỉnh về việc ban hành chế ñộ chi ñón tiếp 
khách nước ngoài, chi tiêu tổ chức các 
hội nghị, hội thảo quốc tế và chi tiêu tiếp 
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Tên loại 
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Số, ký hiệu; ngày, 
tháng, năm ban hành 
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Tên gọi của văn bản 
 

Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu lực 

Ngày hết 
hiệu lực, 
ngưng 

hiệu lực 
khách trong nước trên ñịa bàn tỉnh Thừa 
Thiên Huế có quy ñịnh nội dung ñể thay thế. 

48.  Quyết ñịnh 
2842/2007/Qð-UBND 

Ngày 19/12/2007 

Về quy ñịnh mức chi và tỷ lệ phân bổ 
cụ thể kinh phí từ nguồn tiền thu xử 
phạt vi phạm hành chính trên lĩnh vực 
trật tự an toàn giao thông. 

Do Quyết ñịnh số 17/2018/Qð-UBND 
ngày 09/3/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh 
bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do 
Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế 
ban hành trong ñó có bãi bỏ Quyết ñịnh 
số 2842/2007/Qð-UBND ngày 19/12/2007. 

20/3/2018 

49.  Quyết ñịnh 
1100/2009/Qð-UBND 

Ngày 30/5/2009 

Về việc Quy ñịnh mức thu và chế ñộ 
thu, nộp, quản lý, sử dụng một số loại 
phí, lệ phí thuộc lĩnh vực Tài nguyên 
và Môi trường trên ñịa bàn tỉnh 
Thừa Thiên Huế. 

Do Quyết ñịnh số 06/2017/Qð-UBND 
ngày   09  tháng  02 năm 2017 của Ủy ban 
nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về quy ñịnh 
về mức giá dịch vụ ño ñạc, lập bản ñồ 
ñịa chính trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 
thay thế. 

20/02/2017 

50.  Quyết ñịnh 
1400/Qð-UBND 
Ngày 13/7/2009 

Về việc quy ñịnh một số chế ñộ ñối 
với vận ñộng viên, huấn luyện viên 
thể thao của tỉnh Thừa Thiên Huế 

Do Quyết ñịnh số 56/2018/Qð-UBND 
ngày   24/10/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh 
quy ñịnh về chế ñộ tiền thưởng ñối với 
vận ñộng viên, huấn luyện viên thể thao 
tỉnh Thừa Thiên Huế lập thành tích tại 
các giải thể thao trong nước bãi bỏ. 

05/11/2018 

51.  Quyết ñịnh 
2635/2009/Qð-UBND 

Ngày 27/11/2009 
Về việc ban hành biểu giá nước sạch 
sinh hoạt tại khu vực nông thôn 

Do hiện nay thực hiện theo Quyết ñịnh 
54/2016/Qð-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh 
phê duyệt phương án giá nước sạch và 
ban hành Biểu giá nước sạch sinh hoạt 
trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế và 
Quyết ñịnh 92/2016/Qð-UBND ngày 
28/12/2016 của UBND tỉnh sửa ñổi 
nội dung mức thu chi trả tiền dịch vụ 
môi trường rừng. 

01/9/2016 



3
0

C
Ô

N
G

 B
Á

O
/S

ố
 1

2
+

1
3
/N

g
ày

 1
8
-0

2
-2

0
1
9

 
STT 

Tên loại 
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Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu lực 

Ngày hết 
hiệu lực, 
ngưng 

hiệu lực 

52.  Quyết ñịnh 
04/2010/Qð-UBND 

Ngày 20/01/2010 

Ban hành Quy chế Quản lý và sử 
dụng Quỹ giải quyết việc làm tỉnh 
Thừa Thiên Huế 

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 

25/12/2017 

53.  Quyết ñịnh 
20/2010/Qð-UBND 

Ngày 31/5/2010 

Quy ñịnh mức thu và chế ñộ thu, nộp, 
quản lý và sử dụng lệ phí ñăng ký cư trú 
và lệ phí cấp chứng minh nhân dân 

Do Quyết ñịnh số 71/2017/Qð-UBND 
ngày 31/8/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh 
Quy ñịnh mức thu, nộp lệ phí ñăng ký 
cư trú và lệ phí cấp chứng minh nhân dân 
trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế thay thế 

15/9/2017 

54.  Quyết ñịnh 
33/2010/Qð-UBND 

Ngày 27/8/2010 

Quyết ñịnh về việc Quy ñịnh chế ñộ 
trợ cấp cho sinh viên người dân tộc 
thiểu số của tỉnh Thừa Thiên Huế học 
tại các trường ñại học, cao ñẳng thuộc 
hệ thống giáo dục quốc dân theo diện 
dự thi và trúng tuyển. 

Hết thời hạn có hiệu lực ñã ñược quy ñịnh 
trong văn bản (Khoản  5 ðiều 1 Quyết ñịnh 
số 33/2010/Qð-UBND quy ñịnh “Chế ñộ 
trợ cấp có hiệu lực thực hiện trong 5 năm 
(Bắt ñầu từ năm học 2010 - 2011 ñến 
năm học 2014 - 2015). 

01/6/2015 

55.  Quyết ñịnh 
34/2010/Qð-UBND 

Ngày 06/9/2010 

Quyết ñịnh về việc ban hành chế ñộ 
chi ñón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng 
ñối với một số ñối tượng do Ủy ban 
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các 
huyện, thị xã Hương Thủy và thành 
phố Huế thực hiện. 

Do Quyết ñịnh số 69/2016/Qð-UBND 
ngày 04/10/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh 
về việc quy ñịnh chế ñộ chi ñón tiếp, 
thăm hỏi, chúc mừng ñối với một số ñối tượng 
do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 
cấp tỉnh, cấp huyện thực hiện thay thế. 

01/01/2017 
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hiệu lực, 
ngưng 

hiệu lực 

56.  Quyết ñịnh 
40/2010/Qð-UBND 

Ngày 09/10/2010 

Về việc ban hành Quy chế quản lý, 
sử dụng tài sản nhà nước và phân cấp 
quản lý tài sản nhà nước tại các cơ quan, 
tổ chức, ñơn vị thuộc phạm vi quản lý 
của tỉnh Thừa Thiên Huế. 

Quyết ñịnh số 54/2014/Qð-UBND ngày 
20/8/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban 
hành quy ñịnh phân cấp quản lý tài sản 
nhà nước tại cơ quan, tổ chức, ñơn vị 
thuộc phạm vi quản lý của ñịa phương 
trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế thay thế. 

01/9/2014 

57.  Quyết ñịnh 
48/2010/Qð-UBND 
Ngày 20//12/2010 

Về ñịnh mức phân bổ dự toán chi 
thường xuyên ngân sách ñịa phương 
năm 2011 

Do Quyết ñịnh số 2072/Qð-UBND ngày 
05/9/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về 
việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật ñã 
bãi bỏ Quyết ñịnh số 48/2010/Qð-UBND. 

05/9/2016 

58.  Quyết ñịnh 
 

02/2011/Qð-UBND 
Ngày 07/01/2011 

Quyết ñịnh ban hành Quy ñịnh 
quản lý nhà nước về giá trên ñịa bàn 
tỉnh Thừa Thiên Huế.  

Hết hiệu lực do Quyết ñịnh 26/2015/Qð-UBND 
Quy ñịnh quản lý nhà nước về giá trên 
ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế thay thế  

25/7/2015 
 

59.  Quyết ñịnh 
03/2011/Qð-UBND 

Ngày 20/01/2011 

Ban hành chế ñộ công tác phí, chế ñộ 
chi tổ chức các cuộc hội nghị ñối với 
các cơ quan nhà nước và ñơn vị sự nghiệp 
công lập thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế. 

Do Quyết ñịnh 28/2018/Qð-UBND 
ngày 08/5/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh 
Quy ñịnh chế ñộ công tác phí, chế ñộ chi 
hội nghị ñối với các cơ quan, ñơn vị 
thuộc phạm vi quản lý trên ñịa bàn tỉnh 
Thừa Thiên Huế thay thế. 

20/5/2018 

60.  Quyết ñịnh 
04/2011/Qð-UBND 

Ngày 28/01/2011 
Về mức thu, quản lý và sử dụng phí 
trông giữ xe ñạp, xe máy.  

Do Quyết ñịnh số 30/2017/Qð-UBND 
ngày 12/5/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh 
Quy ñịnh giá dịch vụ trông giữ xe trên 
ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế thay thế. 

01/6/2017 

61.  Quyết ñịnh 
25/2011/Qð-UBND 

Ngày 08/7/2011 

Về việc ban hành quy ñịnh về quản lý 
và sử dụng kinh phí sự nghiệp kinh tế 
ñối với hoạt ñộng khuyến công. 

Do Quyết ñịnh số 74/2016/Qð-UBND 
ngày 18/10/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh 
ban hành Quy chế về quản lý và sử dụng 
kinh phí sự nghiệp kinh tế ñối với hoạt ñộng 
khuyến công do tỉnh Thừa Thiên Huế 
ban hành. 

01/11/2016 
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62.  Quyết ñịnh 
35/2011/Qð-UBND 

Ngày 10/10/2011 

Ban hành Quy dịnh một số chế ñộ, 
ñịnh mức chi tiêu tài chính phục vụ 
cho hoạt ñộng của HðND các cấp 
thuộc tỉnh 

Do Quyết ñịnh số 28/2017/Qð-UBND 
ngày   05 tháng 05 năm 2017 của Ủy ban 
nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về Quy 
ñịnh một số chế ñộ, chính sách và ñiều 
kiện ñảm bảo hoạt ñộng của Hội ñồng 
nhân dân và Hội thẩm nhân dân tỉnh Thừa 
Thiên Huế thay thế. 

20/5/2017 

63.  Quyết ñịnh 
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 

64.  Quyết ñịnh 
45/2011/Qð-UBND 

Ngày 20/12/2011 

Về việc quy ñịnh ñơn giá cho thuê 
ñất, thuê mặt nước trên ñịa bàn tỉnh 
Thừa Thiên Huế. 

Quyết ñịnh số 07/2015/Qð-UBND ngày 
30/01/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh 
Quy ñịnh tỷ lệ phần trăm (%) tính ñơn giá 
thuê ñất, ñơn giá thuê ñất ñể xây dựng 
công trình ngầm, ñơn giá thuê ñất ñối với 
ñất có mặt nước trên ñịa bàn tỉnh 
Thừa Thiên Huế thay thế. 

09/02/2015 

. 

65.  Quyết ñịnh 
02/2012/Qð-UBND 

Ngày 13/3/2012 

Quy ñịnh mức thu phí tham quan di tích 
lịch sử văn hóa Huế thuộc Trung tâm 
Bảo tồn di tích Cố ñô Huế quản lý 

Quyết ñịnh số 69/2014/Qð-UBND ngày 
20/11/2014 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 

01/4/2015 
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66.  Quyết ñịnh 
07/2012/Qð-UBND  

Ngày 10/5/2012  

 Về việc ban hành Quy ñịnh về chính sách 
hỗ trợ di dời nhà ở các hộ gia ñình, 
cá nhân ra khỏi khuôn viên cơ quan 
hành chính, ñơn vị sự nghiệp, nhà 
thuộc sở hữu nhà nước trên ñịa bàn 
tỉnh Thừa Thiên Huế  

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

15/10/2018 

67.  Quyết ñịnh 
849/Qð-UBND  
Ngày 17/5/2012 

Ban hành Quy ñịnh về trình tự, thủ tục 
bán, chuyển nhượng các cơ sở nhà, 
ñất thuộc sở hữu nhà nước theo hình 
thức chỉ ñịnh cho tổ chức, cá nhân 
ñang thuê nhà ñể kinh doanh tại tỉnh 
Thừa Thiên Huế 

Do Quyết ñịnh số 24/2016/Qð-UBND 
ngày 22/4/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh 
ban hành Quy chế quản lý và bán tài sản 
trên ñất, chuyển nhượng quyền sử dụng 
ñất cơ sở nhà, ñất thuộc sở hữu nhà nước 
trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế thay thế. 

02/5/2016 

  

68.  Quyết ñịnh 
15/2012/Qð-UBND 

Ngày 18/6/2012 

Về việc quy ñịnh mức thu học phí các 
cơ sở ñào tạo trung cấp chuyên nghiệp, 
cao ñẳng chuyên nghiệp; trung cấp 
nghề, cao ñẳng nghề công lập ñối với 
chương trình ñại trà trên ñịa bàn tỉnh 
Thừa Thiên Huế từ năm học 2012 - 2013 
ñến năm học 2014 - 2015. 

1. Các văn bản mà Quyết ñịnh sử dụng 
làm căn cứ pháp lý ñể ban hành hết hiệu lực, 
ñó là: 

- Luật Tổ chức Hội ñồng nhân dân và Ủy ban 
nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003 
hết hiệu lực từ  ngày 01 tháng 01 năm 2016 
do Luật Tổ chức chính quyền ñịa phương 
ngày 19/6/2015 thay thế. 

- Nghị ñịnh số 49/2010/Nð-CP ngày 14 
tháng 5 năm 2010 của Chính phủ quy ñịnh 
về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học 
tập và cơ chế thu sử dụng học phí ñối với 
cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục 
quốc dân từ năm học 2010 - 2011 ñến 
năm học 2014 - 2015 hết hiệu lực từ 
ngày 01/12/2015 do  Nghị ñịnh 
86/2015/Nð-CP 

31/12/2015 
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hiệu lực 
ngày 02 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ  
quy ñịnh về cơ chế thu, quản lý học phí 
ñối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống 
giáo dục quốc dân và chính sách miễn, 
giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập 
từ năm học 2015 - 2016 ñến năm học 
2020 - 2021 thay thế. 
- Thông tư liên tịch số 29/2010/TTLT-
BGDðT-BTC-BLðTBXH ngày 15 
tháng 11 năm 2010 của Bộ Giáo dục và 
ðào tạo, Bộ Tài chính, Bộ Lao ñộng, 
Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực 
hiện một số ñiều của Nghị ñịnh 
số 49/2010/Nð-CP ngày 14 tháng 5 năm 
2010 của Chính phủ quy ñịnh về miễn, 
giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và 
cơ chế thu, sử dụng học phí ñối với cơ sở 
giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc 
dân từ năm học 2010 - 2011 ñến năm 
học 2014 - 2015 hết hiệu lực từ ngày 
15/7/2014 do Thông tư liên tịch 
20/2014/TTLT-BGDðT-BTC-BLðTBXH 
ngày 30/5/2014 do Bộ trưởng Bộ Giáo dục 
và ðào tạo - Bộ Tài chính - Bộ Lao ñộng 
- Thương binh và Xã hội ban hành 
hướng dẫn Nghị ñịnh 49/2010/Nð-CP về 
miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học 
tập và cơ chế thu, sử dụng học phí ñối 
với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo 
dục quốc dân từ năm học 2010 - 2011 
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hiệu lực, 
ngưng 

hiệu lực 
ñến năm  học 2014 - 2015 và Nghị ñịnh 
74/2013/Nð-CP sửa ñổi Nghị ñịnh 
49/2010/Nð-CP thay thế. 
2. Về nội dung: ðiều 2 Quyết ñịnh ñã 
dẫn chiếu áp dụng Nghị ñịnh 
49/2010/Nð-CP ñã hết hiệu lực do Nghị 
ñịnh 86/2015/Nð-CP thay thế. 
Nội dung Quyết ñịnh quy ñịnh mức thu 
học phí của các cơ sở ñào tạo trung cấp 
chuyên nghiệp, cao ñẳng chuyên nghiệp, 
trung cấp nghề, cao ñẳng nghề tại các trường 
công lập thuộc chương trình ñại trà do 
tỉnh Thừa Thiên Huế quản lý từ năm học 
2012 - 2013 ñến năm học 2014 - 2015 ñã 
hết thời hạn thực hiện ñược quy ñịnh 
trong văn bản. 

69.  Quyết ñịnh 
1469/Qð-UBND 
Ngày 14/8/2012 

Về việc ban hành quy ñịnh mức chi 
phí ñào tạo nghề cho lao ñộng nông 
thôn, người nghèo từ năm 2012 

Quyết ñịnh số 79/2014/Qð-UBND ngày 
30/12/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh về 
việc quy ñịnh mức chi phí ñào tạo nghề 
cho lao ñộng nông thôn trên ñịa bàn tỉnh 
Thừa Thiên Huế thay thế. 

09/01/2015 

 

70.  Quyết ñịnh 
27/2012/Qð-UBND 

Ngày 31/8/2012 

Về việc sửa ñổi, bổ sung quy ñịnh 
ñơn giá cho thuê ñất, thuê mặt nước 
trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 
ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 
45/2011/Qð-UBND ngày 20/12/2011. 

Quyết ñịnh số 07/2015/Qð-UBND ngày 
30/01/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh 
Quy ñịnh tỷ lệ phần trăm (%) tính ñơn giá 
thuê ñất, ñơn giá thuê ñất ñể xây dựng 
công trình ngầm, ñơn giá thuê ñất ñối 
với ñất có mặt nước trên ñịa bàn tỉnh 
Thừa Thiên Huế thay thế. 

09/02/2015 
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71.  Quyết ñịnh 
49/2012/Qð-UBND 

Ngày 24/12/2012 

Về việc ban hành quy ñịnh tổ chức 
thực hiện ngân sách nhà nước ñịa phương 
năm 2013. 

Quyết ñịnh quy ñịnh tổ chức thực hiện 
ngân sách nhà nước ñịa phương năm 2013, 
ñã hết thời gian quy ñịnh trong văn bản.  

31/12/2013 

72.  Quyết ñịnh 
05/2013/Qð-UBND 

Ngày 29/01/2013 

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

Do Quyết ñịnh 03/2018/Qð-UBND ngày 
11/01/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về 
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 thay thế. 

25/01/2018 

73.  Quyết ñịnh 
564/Qð-UBND 

Ngày 26/3/2013 

Về việc Phương án giá bán nước sạch 
và giá nước sạch sinh hoạt trên ñịa bàn 
tỉnh Thừa Thiên Huế 

Quyết ñịnh số 44/2014/Qð-UBND ngày 
01/8/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh 
về việc phê duyệt Phương án giá nước 
sạch và ban hành Biểu giá nước sạch 
sinh hoạt năm 2014 trên ñịa bàn tỉnh 
Thừa Thiên Huế thay thế. 

11/8/2014 

 

74.  Quyết ñịnh 
578/Qð-UBND  

Ngày 27/3/2013 

Quy ñịnh mức khoán chi phí bán ñấu 
giá tang vật phương tiện vi phạm 
hành chính bị tịch thu sung quỹ nhà nước 
trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 

Do Quyết ñịnh số 2072/Qð-UBND ngày 
05/9/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về 
việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật 
ñã bãi bỏ Quyết ñịnh số 578/Qð-UBND. 

05/9/2016 

75.  Quyết ñịnh 
679/Qð-UBND 

Ngày 11/4/2013 

Quy ñịnh một số mức chi thực hiện 
phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 
em 5 tuổi, xóa mù chữ và chống tái 
mù chữ, duy trì kết quả phổ cập giáo dục 
tiểu học, củng cố và nâng cao chất lượng 
phổ cập giáo dục trung học. 

Quyết ñịnh số 50/2015/Qð-UBND ngày  
16/10/2015  của Ủy ban nhân dân tỉnh về 
việc quy ñịnh một số mức chi thực hiện 
chế ñộ phổ cập giáo dục, xóa mù chữ 
thay thế. 

26/10/2015 
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76.  Quyết ñịnh 
34/2013/Qð-UBND 

Ngày 30/8/2013 

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

Do Quyết ñịnh số 17/2018/Qð-UBND 
ngày 09/3/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh 
bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do 
Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế 
ban hành trong ñó có bãi bỏ Quyết ñịnh 
số 34/2013/Qð-UBND ngày 30/8/2013. 

20/03/2018 

77.  Quyết ñịnh 
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 

78.  Quyết ñịnh 
53/2013/Qð-UBND 

Ngày 19/12/2013 

Về việc ban hành Quy chế ñấu giá 
tài sản là quyền sử dụng ñất ñể giao 
ñất có thu tiền sử dụng ñất hoặc cho 
thuê ñất áp dụng trên ñịa bàn tỉnh 
Thừa Thiên Huế 

Do Quyết ñịnh số 20/2016/Qð-UBND 
của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành 
Quy chế ñấu giá quyền sử dụng ñất ở do 
nhà nước quản lý ñể giao ñất có thu tiền 
sử dụng ñất hoặc cho thuê ñất trên ñịa bàn 
tỉnh Thừa Thiên Huế thay thế. 

28/3/2016 

79.  Quyết ñịnh 
54/2013/Qð-UBND 

Ngày 20/12/2013 

Về việc ban hành “Quy chế thu, quản 
lý, sử dụng quỹ quốc phòng - an ninh 
trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế”. 

Do Quyết ñịnh số 3459/Qð-UBND ngày 
30/12/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về 
công bố văn bản quy phạm pháp luật do 
Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành hết hiệu 
lực thi hành ñối với Quyết ñịnh số 
54/2013/Qð-UBND ngày 20/12/2013 
của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban 
hành quy chế thu, quản lý, sử dụng quỹ 
quốc phòng - an ninh trên ñịa bàn tỉnh 
Thừa Thiên Huế. 

30/12/2016 
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80.  Quyết ñịnh 
55/2013/Qð-UBND 

Ngày 20/12/2013 

Quy ñịnh mức thu, chế ñộ thu, nộp, 
quản lý và sử dụng phí sử dụng 
Bến thuyền du lịch trên ñịa bàn tỉnh 
Thừa Thiên Huế 

Do Quyết ñịnh số 17/2018/Qð-UBND 
ngày 09/3/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh 
bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do 
Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế 
ban hành trong ñó có bãi bỏ Quyết ñịnh 
số 55/2013/Qð-UBND ngày 20/12/2013. 

20/03/2018 

81.  Quyết ñịnh 
56/2013/Qð-UBND 

Ngày 20/12/2013 

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

Do Quyết ñịnh số 30/2017/Qð-UBND 
ngày 12/5/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh 
Quy ñịnh giá dịch vụ trông giữ xe trên 
ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế thay thế 

01/6/2017 

82.  Quyết ñịnh 
57/2013/Qð-UBND 

Ngày 20/12/2013 

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

Do Quyết ñịnh số 17/2018/Qð-UBND 
ngày 09/3/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh 
bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do 
Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế 
ban hành trong ñó có bãi bỏ Quyết ñịnh 
số 57/2013/Qð-UBND ngày 20/12/2013. 

20/03/2018 

83.  Quyết ñịnh 
2878/Qð-UBND 
Ngày 30/12/2013 

Về việc quy ñịnh giá tối thiểu tính lệ 
phí trước bạ các loại xe ô tô, xe hai 
bánh gắn máy và phương tiện thủy 
nội ñịa, ñộng cơ trên ñịa bàn tỉnh 
Thừa Thiên Huế. 

Quyết ñịnh số 10/2015/Qð-UBND ngày 
04/3/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh về 
việc ban hành Bảng giá tối thiểu tính lệ 
phí trước bạ các loại xe ô tô; xe hai, ba 
bánh gắn máy; xe máy ñiện và phương 
tiện thủy nội ñịa; ñộng cơ trên ñịa bàn 
tỉnh Thừa Thiên Huế thay thế. 

14/3/2015 
 

84.  Quyết ñịnh 
23/2014/Qð-UBND 

Ngày 13/5/2014 

Về việc bổ sung quy ñịnh ñơn giá 
thuê ñất, thuê mặt nước trên ñịa bàn 
tỉnh Thừa Thiên Huế. 

Quyết ñịnh số 07/2015/Qð-UBND ngày 
30/01/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh 
Quy ñịnh tỷ lệ phần trăm (%) tính ñơn 
giá thuê ñất, ñơn giá thuê ñất ñể xây 
dựng công trình ngầm, ñơn giá thuê ñất 
ñối với ñất có mặt nước trên ñịa bàn tỉnh 
Thừa Thiên Huế thay thế. 

09/02/2015 
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85.  Quyết ñịnh 
1463/Qð-UBND 
Ngày 17/7/2014 

Về việc bổ sung bảng giá tối thiểu 
tính lệ phí trước bạ các loại xe máy ñiện 
trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 

Quyết ñịnh số 10/2015/Qð-UBND ngày 
04/3/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh 
về việc ban hành Bảng giá tối thiểu tính 
lệ phí trước bạ các loại xe ô tô; xe hai, ba 
bánh gắn máy; xe máy ñiện và phương tiện 
thủy nội ñịa; ñộng cơ trên ñịa bàn tỉnh 
Thừa Thiên Huế thay thế. 

14/3/2015 
 

86.  Quyết ñịnh 
44/2014/Qð-UBND 

Ngày 01/8/2014 

Về việc phê duyệt Phương án giá 
nước sạch và ban hành Biểu giá nước 
sạch sinh hoạt năm 2014 trên ñịa bàn 
tỉnh Thừa Thiên Huế. 

Do Quyết ñịnh số 54/2016/Qð-UBND 
ngày 19/8/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh 
về việc phê duyệt Phương án giá nước 
sạch và ban hành Biểu giá nước sạch 
sinh hoạt trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 
thay thế. 

01/9/2016 

87.  Quyết ñịnh 
52/2014/Qð-UBND 

Ngày 14/8/2014 

Quy ñịnh về cước vận tải hàng hóa 
bằng ô tô trên ñịa bàn tỉnh Thừa 
Thiên Huế 

Do Quyết ñịnh 41/2015/Qð-UBND ngày 
30/9/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quy 
ñịnh về cước vận tải hàng hóa bằng ô tô 
trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế thay thế. 

10/10/2015 

88.  Quyết ñịnh 
54/2014/Qð-UBND 

Ngày 20/8/2014 

Ban hành quy ñịnh phân cấp quản lý 
tài sản nhà nước tại cơ quan, tổ chức, 
ñơn vị thuộc phạm vi quản lý của ñịa phương 
trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 

Do Quyết ñịnh số 42/2018/Qð-UBND 
ngày 08 tháng 8 năm 2018 của Ủy ban 
nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy ñịnh 
về phân cấp quản lý tài sản công tại cơ 
quan, tổ chức, ñơn vị thuộc phạm vi 
quản lý của ñịa phương trên ñịa bàn tỉnh 
Thừa Thiên Huế thay thế. 

20/8/2018 

89.  Quyết ñịnh 
58/2014/Qð-UBND 

Ngày 28/8/2014 

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 
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90.  Quyết ñịnh 
59/2014/Qð-UBND 

Ngày 06/9/2014 

Ban hành Quy ñịnh việc lập dự toán, 
quản lý nội dung chi, mức chi và 
quyết toán kinh phí tổ chức thực hiện 
bồi thường, hỗ trợ, tái ñịnh cư khi 
Nhà nước thu hồi ñất trên ñịa bàn tỉnh 
Thừa Thiên Huế. 

Do Quyết ñịnh số 02/2017/Qð-UBND ngày 
10  tháng 01 năm 2017 của Ủy ban nhân dân 
tỉnh Thừa Thiên Huế về ban hành Quy ñịnh 
việc lập dự toán, sử dụng và thanh quyết 
toán kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, 
hỗ trợ, tái ñịnh cư khi Nhà nước thu hồi ñất 
trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế thay thế. 

01/02/2017 

91.  Quyết ñịnh 
 2044/Qð-UBND 
Ngày 14/10/2014 

Về việc kinh phí ñể tổ chức thực hiện 
khai hoang, phục hóa, cải tạo các 
vùng ñất trồng lúa kém chất lượng, 
ñất trồng trọt khác trên ñịa bàn tỉnh 
Thừa Thiên Huế. 

Do Quyết ñịnh 09/2018/Qð-UBND 
ngày 02/02/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh 
về quy ñịnh mức thu tiền bảo vệ và 
phát triển ñất trồng lúa trên ñịa bàn tỉnh 
Thừa Thiên Huế bãi bỏ. 

15/02/2018 

92.  Quyết ñịnh 
69/2014/Qð-UBND 

Ngày 20/11/2014 

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. 

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. 

01/9/2017 

93.  Quyết ñịnh 
67/2014/Qð-UBND 

Ngày 24/10/2014 

Ban hành Quy ñịnh các hoạt ñộng và 
ñịnh mức hỗ trợ ñể phát triển sản xuất 
và dịch vụ nông thôn trên ñịa bàn các 
xã thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế giai 
ñoạn 2014 - 2015. 

Nội dung Quyết ñịnh quy ñịnh mức thu 
học phí của các cơ sở ñào Quy ñịnh các 
hoạt ñộng và ñịnh mức hỗ trợ ñể phát 
triển sản xuất và dịch vụ nông thôn trên 
ñịa bàn các xã thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế 
giai ñoạn 2014 - 2015 ñã hết thời hạn 
thực hiện ñược quy ñịnh trong văn bản. 

31/12/2015 

94.  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. 

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. 

01/02/2018 
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95.  Quyết ñịnh 
01/2015/Qð-UBND 

Ngày 13/01/2015 

Về việc ban hành quy ñịnh tổ chức 
thực hiện ngân sách nhà nước ñịa phương 
năm 2015 

Hết thời hạn có hiệu lực ñã ñược quy 
ñịnh trong văn bản (Khoản  1 ðiều 1; 
ñiểm 2.3 khoản 2 ðiều 2;  ñiểm 2.3 
khoản 2 ðiều 3; ðiều 5; ðiều 8 Quyết ñịnh 
số 01/2015/Qð-UBND quy ñịnh thời hạn 
thực hiện trong năm 2015). 

01/01/2016 

96.  Quyết ñịnh 
09/2015/Qð-UBND 

Ngày 25/02/2015 
Về việc hệ số ñiều chỉnh giá ñất năm 2015 
trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 

Do Quyết ñịnh 10/2016/Qð-UBND ngày 
29/01/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh 
Quy ñịnh Hệ số ñiều chỉnh giá ñất năm 
2016 áp dụng trên ñịa bàn tỉnh Thừa 
Thiên Huế thay thế. 

08/02/2016 

97.  Quyết ñịnh 
10/2015/Qð-UBND 

Ngày 04/3/2015 

Về việc ban hành Bảng giá tối thiểu 
tính lệ phí trước bạ các loại xe ô tô; 
xe hai, ba bánh gắn máy; xe máy ñiện 
và phương tiện thủy nội ñịa; ñộng cơ 
trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 

Do Quyết ñịnh số 21/2016/Qð-UBND 
ngày 22/3/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh 
Ban hành Bảng giá tối thiểu tính lệ phí 
trước bạ các loại xe ô tô; xe hai, ba bánh 
gắn máy; xe máy ñiện và phương tiện 
thủy nội ñịa; tổng thành máy trên ñịa bàn 
tỉnh Thừa Thiên Huế thay thế. 

01/4/2016 

98.  Quyết ñịnh 
14/2015/Qð-UBND 

Ngày 31/3/2015 
Quy ñịnh Bảng giá tính thuế tài nguyên 
trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 

Do Quyết ñịnh số 45/2016/Qð-UBND 
ngày 07/7/2016 của Ủy ban nhân dân 
tỉnh ban hành Bảng giá tính thuế tài 
nguyên trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 
thay thế. 

20/7/2016 

99.  Quyết ñịnh 
953/Qð-UBND  

Ngày 22/5/2015 

Quy ñịnh tạm thời giá tính thuế tài 
nguyên khoáng sản quặng titan trên 
ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 

Do Quyết ñịnh số 45/2016/Qð-UBND 
ngày 07/7/2016 của Ủy ban nhân dân 
tỉnh ban hành Bảng giá tính thuế tài 
nguyên trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 
thay thế. 

20/07/2016 
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100. Quyết ñịnh 
887/Qð-UBND  
Ngày 18/5/2015 

Ban hành bổ sung, ñiều chỉnh giá tối 
thiểu xe ô tô; xe hai bánh gắn máy ñể 
tính lệ phí trước bạ. 

Do Quyết ñịnh số 21/2016/Qð-UBND 
ngày 22/3/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh 
Ban hành Bảng giá tối thiểu tính lệ phí 
trước bạ các loại xe ô tô; xe hai, ba bánh 
gắn máy; xe máy ñiện và phương tiện 
thủy nội ñịa; tổng thành máy trên ñịa bàn 
tỉnh Thừa Thiên Huế thay thế. 

01/4/2016 

101. Quyết ñịnh 
1815/Qð-UBND  
Ngày 11/9/2015 

Về việc sửa ñổi, bổ sung ðiều 1 
Quyết ñịnh số 2703/Qð-UBND ngày 
24/12/2014 quy ñịnh giá tính thuế tài 
nguyên ñối với quặng sa khoáng titan; 

Do Quyết ñịnh số 45/2016/Qð-UBND 
ngày 07/7/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh 
ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên 
trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế thay thế. 

20/7/2016 

102. 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 

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 

25/12/2017 

103. Quyết ñịnh 
50/2015/Qð-UBND 

Ngày 16/10/2015 

Về việc quy ñịnh một số mức chi 
thực hiện chế ñộ phổ cập giáo dục, 
xóa mù chữ. 

Do Quyết ñịnh 68/2016/Qð-UBND ngày 
29/9/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quy ñịnh 
một số mức chi cho công tác phổ cập 
giáo dục, xóa mù chữ. 

01/11/2016 

104. Quyết ñịnh 
70/2015/Qð-UBND 

Ngày 30/12/2015 
Về việc quy ñịnh tổ chức thực hiện 
ngân sách nhà nước ñịa phương 2016. 

Hết thời hạn có hiệu lực ñã ñược quy ñịnh 
trong văn bản 

31/12/2015 

105. Quyết ñịnh 

 
10/2016/Qð-UBND 

Ngày 29/01/2016 
 

Quy ñịnh Hệ số ñiều chỉnh giá ñất 
năm 2016 áp dụng trên ñịa bàn tỉnh 
Thừa Thiên Huế 

Do Quyết ñịnh số 10/2017/Qð-UBND 
ngày 21/02/2017 của Ủy ban nhân dân 
tỉnh Thừa Thiên Huế quy ñịnh hệ số 
ñiều chỉnh giá ñất năm 2017 trên ñịa bàn tỉnh 
Thừa Thiên Huế. 

31/12/2017 
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106. Quyết ñịnh 
20/2016/Qð-UBND 

Ngày 18/3/2016 

Về việc ban hành Quy chế ñấu giá 
quyền sử dụng ñất ở do nhà nước 
quản lý ñể giao ñất có thu tiền sử 
dụng ñất hoặc cho thuê ñất trên ñịa 
bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 

Do Quyết ñịnh số 17/2018/Qð-UBND 
ngày 09/3/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh 
bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do 
Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế 
ban hành trong ñó có bãi bỏ Quyết ñịnh 
số 20/2016/Qð-UBND ngày 18/3/2016. 

20/3/2018 

107. Quyết ñịnh 
21/2016/Qð-UBND 

Ngày 22/3/2016 

Ban hành Bảng giá tối thiểu tính lệ 
phí trước bạ các loại xe ô tô; xe hai, 
ba bánh gắn máy; xe máy ñiện và 
phương tiện thủy nội ñịa; tổng thành 
máy trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 

Do Quyết ñịnh số 17/2018/Qð-UBND 
ngày 09/3/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh 
bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do 
Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế 
ban hành trong ñó có bãi bỏ Quyết ñịnh 
số 21/2016/Qð-UBND ngày 22/3/2016. 

20/3/2018 

108. Quyết ñịnh 
45/2016/Qð-UBND 

Ngày 07/7/2016 

Ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên 
trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 

Do Quyết ñịnh số 71/2018/Qð-UBND 
ngày 14/12/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh 
ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên 
trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 

24/12/2018 

109. Quyết ñịnh 
2771/Qð-UBND 

Ngày 08/11/2016 

Sửa ñổi ðiều 4 Quyết ñịnh 
11/2013/Qð-UBND về chế ñộ học bổng 
cho lưu học sinh Lào theo chỉ tiêu 
của tỉnh Thừa Thiên Huế. 

Do Quyết ñịnh số 17/2018/Qð-UBND 
ngày 09/3/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh 
bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do 
Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế 
ban hành trong ñó có bãi bỏ Quyết ñịnh 
số 2771/Qð-UBND  ngày 08/11/2016. 

20/3/2018 

110. Quyết ñịnh 
87/2016/Qð-UBND 

Ngày 20/12/2016 

Về ñịnh mức phân bổ dự toán chi 
thường xuyên ngân sách ñịa phương 
năm 2017 

Do hết thời hiệu ñược quy ñịnh tại 
Quyết ñịnh. 

31/12/2017 
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111. Quyết ñịnh 
14/Qð-UBND 

Ngày 05/01/2017 

Quy ñịnh mức chi phí ñào tạo một 
năm tiếng Việt cho lưu học sinh Lào 
theo chỉ tiêu của tỉnh 

Do Quyết ñịnh số 31/2018/Qð-UBND 
ngày 23/5/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh 
sửa ñổi chế ñộ học bổng cho lưu học sinh 
Lào theo chỉ tiêu của tỉnh Thừa Thiên Huế 
bãi bỏ. 

05/6/2018 

112. Quyết ñịnh 
03/2017/Qð-UBND 

Ngày 10/01/2017 

Về việc ban hành quy ñịnh tổ chức 
thực hiện ngân sách nhà nước ñịa phương 
năm 2017. 

Do hết thời hiệu ñược quy ñịnh tại ðiều 16 
của Quyết ñịnh. 

31/12/2017 

113. 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. 

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 

01/01/2018 

114. 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. 

Hết thời gian có hiệu lực ñã ñược 
quy ñịnh tại ðiều 3 Quyết ñịnh số 
10/2017/Qð-UBND. 

01/01/2018 

115. Quyết ñịnh 
20/2017/Qð-UBND 

Ngày 21/4/2017 

Quy ñịnh tạm thời mức thu, chế ñộ 
thu, nộp, quản lý và sử dụng phí 
tham quan ðại Nội về ñêm thuộc 
quần thể di tích Cố ñô 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. 

16/8/2017 

116. Quyết ñịnh 
43/2017/Qð-UBND 

Ngày 02/6/2017 

Về việc ñiều chỉnh và bổ sung vào 
Bảng giá tính thuế tài nguyên quy ñịnh 
tại Quyết ñịnh số 45/2016/Qð-UBND ngày 
07/7/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh 
Thừa Thiên Huế.  

Do Quyết ñịnh số 71/2018/Qð-UBND 
ngày 14/12/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh 
quy ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên 
trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế thay thế. 

24/12/2018 
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II. Lĩnh vực: Tài nguyên và Môi trường 

117. Nghị quyết 
01/2012/NQ-HðND 

Ngày 10/4/2012 

Về việc thông qua Quy hoạch sử dụng ñất 
ñến năm 2020 và kế hoạch sử dụng 
ñất 5 năm (2011 - 2015) tỉnh Thừa Thiên Huế. 

Do Nghị quyết số 37/2017/NQ-HðND 
ngày 08/12/2017 của Hội ñồng nhân dân 
tỉnh Thừa Thiên Huế ñiều chỉnh quy hoạch 
sử dụng ñất ñến năm 2020 và kế hoạch 
sử dụng ñất kỳ cuối (2016 - 2020) tỉnh 
Thừa Thiên Huế thay thế. 

20/12/2017 

118. Nghị quyết 
08/2012/NQ-HðND 

Ngày 11/7/2012 

Về việc quy ñịnh mức thu, quản lý và 
sử dụng phí bảo vệ môi trường ñối với 
khai thác khoáng sản trên ñịa bàn tỉnh 
Thừa Thiên Huế. 

Do Nghị quyết số 04/2017/NQ-HðND  
ngày   31  tháng  3 năm 2017 của Hội ñồng 
nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế quy ñịnh 
mức thu, quản lý và sử dụng phí bảo vệ 
môi trường ñối với khai thác khoáng sản 
trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế  thay thế. 

10/4/2017 

119. Nghị quyết 
20/2013/NQ-HðND 

Ngày 12/12/2013 

 

Về giá các loại ñất tại tỉnh Thừa 
Thiên Huế năm 2014 

 

 

Nghị quyết  số 11/2014/NQ-HðND ngày 
12/12/2014 của Hội ñồng nhân dân tỉnh 
về 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 thay thế. 

01/01/2015 

120. Nghị quyết 
14/2014/NQ-HðND 

Ngày 12/12/2014 

Về thông qua danh mục công trình, 
dự án cần thu hồi ñất trên ñịa 
bàn tỉnh năm 2015; cho phép chuyển 
mục ñích sử dụng ñất trồng lúa, ñất 
rừng phòng hộ và ñất rừng ñặc dụng 
sang sử dụng vào mục ñích khác ñể 
thực hiện các dự án năm 2015 

Hết thời hạn có hiệu lực ñã ñược quy ñịnh 
trong văn bản 

31/12/2015 
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121. Nghị quyết 
14/2016/NQ-HðND 

Ngày 09/12/2016 

Thông qua danh mục các công trình, 
dự án cần thu hồi ñất; 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 2017. 

Hết thời hạn có hiệu lực ñã ñược quy ñịnh 
trong văn bản. 

31/12/2017 

122. Chỉ thị 
02/2000/CT-UB 
Ngày 18/01/2000 

Tăng cường quản lý nhà nước ñối với 
các hoạt ñộng khai thác ñất làm vật 
liệu san lấp trong xây dựng công trình 

Do Quyết ñịnh số 17/Qð-UBND ngày 
09 tháng 3 năm 2018 của Ủy ban nhân 
dân tỉnh về việc bãi bỏ văn bản quy 
phạm pháp luật trong ñó có Chỉ thị 
02/2000/CT-UB.  

20/3/2018 

123. Chỉ thị 
07/2006/CT-UBND 

Ngày 06/3/2006 

Về việc ñẩy nhanh và hoàn thành cấp 
Giấy chứng nhận quyền sử dụng ñất 
ñối với các tổ chức. 

Chỉ thị  số 07/2006/CT-UBND quy ñịnh 
thời gian thực hiện năm 2016, ñến nay ñã 
hết thời gian thực hiện. 

31/12/2006 

124. Quyết ñịnh 
1104/2006/Qð-UBND 

Ngày 25/4/2006 

Về ban hành ñịnh mức sử dụng ñất 
nghĩa trang, nghĩa ñịa trên ñịa bàn 
tỉnh Thừa Thiên Huế. 

Do Quyết ñịnh 61/2018/Qð-UBND ngày 
01/11/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban 
hành Quy ñịnh về ñịnh mức ñất và chế ñộ 
quản lý việc xây dựng phần mộ, tượng ñài, 
bia tưởng niệm trong nghĩa trang trên 
ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế thay thế. 

15/11/2018 

125. Quyết ñịnh 
2661/2007/Qð-UBND 

Ngày 03/12/2007 
Về việc ban hành quy ñịnh về hoạt ñộng 
ño ñạc và bản ñồ trên ñịa bàn tỉnh. 

Do Quyết ñịnh số 08/2018/Qð-UBND 
ngày 25/01/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh 
ban hành quy ñịnh quản lý nhà nước 
ñối với hoạt ñộng ño ñạc và bản ñồ trên 
ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế thay thế. 

05/02/2018 

126. Quyết ñịnh 
2662/2007/Qð-UBND 

Ngày 03/12/2007 

Về việc ban hành Quy ñịnh về thủ tục 
thừa kế ñể cấp giấy chứng nhận 
quyền sử dụng ñất ở trên ñịa bàn tỉnh. 

Do Quyết ñịnh số 2072/Qð-UBND ngày 
05 tháng 9 năm 2016 của Ủy ban nhân dân 
tỉnh về việc bãi bỏ văn bản quy phạm 
pháp luật trong ñó có Quyết ñịnh số 
2662/2007/Qð-UBND. 

05/9/2016 
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127. Quyết ñịnh 
84/2008/Qð-UBND 

Ngày 11/01/2008 

Về việc ban hành Quy ñịnh về quản lý, 
khai thác, sử dụng, bảo vệ tài nguyên 
nước và xả nước thải vào nguồn nước 
trên ñịa bàn tỉnh. 

Do Quyết ñịnh số 71/2014/Qð-UBND 
ngày 26/11/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh 
ban hành Quy ñịnh quản lý, khai thác, 
sử dụng tài nguyên nước và xả nước thải 
vào nguồn nước trên ñịa bàn tỉnh thay thế. 

06/12/2014 

 

128. Chỉ thị 
05/2009/CT-UBND 

Ngày 15/01/2009 

Về việc tăng cường công tác quản lý 
thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên 
nước, xả nước thải vào nguồn nước và 
hành nghề khoan nước dưới ñất trên 
ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 

Do Chỉ thị số 35/2015/CT-UBND ngày 
26 tháng 8 năm 2015 của Ủy ban nhân 
dân tỉnh về việc tăng cường công tác 
quản lý tài nguyên nước trên ñịa bàn tỉnh  
thay thế. 

05/09/2015 
 

129. Quyết ñịnh 
718/2009/Qð-UBND  

Ngày 04/4/2009 

Về ban hành Quy ñịnh ghi nợ tiền 
sử dụng ñất cho hộ gia ñình, cá nhân 
trên ñịa bàn tỉnh 

Do Quyết ñịnh số 2072/Qð-UBND ngày 
05 tháng 9 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh 
về việc bãi bỏ văn bản quy phạm 
pháp luật trong ñó có Quyết ñịnh số 
718/2009/Qð-UBND. 

05/9/2016 

130. Chỉ thị 
12/2010/CT-UBND 

Ngày 14/4/2010 

Về việc tăng cường quản lý nhà nước 
ñối với hoạt ñộng khảo sát, thăm dò, 
khai thác cát, sỏi và nạo vét kết hợp 
tận thu cát, sỏi lòng sông trên ñịa bàn 
tỉnh Thừa Thiên Huế 

Do Chỉ thị số 66/2015/CT-UBND ngày 
05 tháng 12 năm 2015 của Ủy ban nhân dân 
tỉnh về việc tăng cường quản lý nhà nước 
ñối với hoạt ñộng khai thác cát, sỏi lòng sông 
trái phép trên ñịa bàn tỉnh  thay thế. 

15/12/2015 
 

131. Chỉ thị 
14/2010/CT-UBND 

Ngày 30/4/2010 

Về việc ngăn chặn sự phát triển và 
tổ chức diệt trừ cây Mai dương (Mắt mèo 
hoặc Trinh nữ nâu).  

Tại Khoản 2, Khoản 3 quy ñịnh thời gian 
thực hiện 05 năm (2010 - 2015), ñến nay 
ñã hết thời gian thực hiện. 

31/12/2015 

132. Quyết ñịnh 
50/2010/Qð-UBND 

Ngày 20/12/2010 

Về việc quy ñịnh diện tích tối thiểu 
ñược tách thửa ñối với từng loại ñất 
trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 

Do Quyết ñịnh số 32/2014/Qð-UBND 
ngày 30/6/2014 của Ủy ban nhân dân 
tỉnh Quy ñịnh diện tích tối thiểu ñược 
tách thửa ñối với ñất ở trên ñịa bàn tỉnh 
Thừa Thiên Huế thay thế. 

10/7/2014 
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133. Quyết ñịnh 
51/2010/Qð-UBND 

Ngày 20/12/2010 

Về việc ban hành Quy ñịnh hạn mức 
ñất ở; hạn mức công nhận ñất ở ñối với 
trường hợp thửa ñất ở có vườn, ao 
cho hộ gia ñình, cá nhân trên ñịa bàn 
tỉnh Thừa Thiên Huế 

Do Quyết ñịnh số 33/2014/Qð-UBND 
ngày 30/6/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh 
về việc ban hành Quy ñịnh hạn mức giao 
ñất ở; hạn mức công nhận ñất ở ñối với 
ñất vườn, ao trong cùng thửa ñất ñang có 
nhà ở cho hộ gia ñình, cá nhân trên ñịa bàn 
tỉnh Thừa Thiên Huế thay thế. 

10/7/2014 

 

134. Quyết ñịnh 
18/2011/Qð-UBND 

Ngày 01/6/2011 

Ban hành Quy ñịnh về bồi thường, hỗ 
trợ, tái ñịnh cư khi nhà nước thu hồi 
ñất trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 

Do Quyết ñịnh số 46/2014/Qð-UBND 
ngày 05/8/2014 của Ủy ban nhân dân 
tỉnh ban hành Quy ñịnh về bồi thường, 
hỗ trợ, tái ñịnh cư khi nhà nước thu hồi 
ñất trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 
thay thế. 

15/8/2014 

 

135. Quyết ñịnh 
30/2012/Qð-UBND 

Ngày 17/9/2012 

Ban hành quy ñịnh về trình tự thủ tục 
thu hồi ñất, bồi thường, hỗ trợ và tái 
ñịnh cư, giao ñất, cho thuê ñất trên 
ñịa bàn tỉnh. 

Do Quyết ñịnh số 64/2014/Qð-UBND 
ngày 25/9/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh 
ban hành quy ñịnh về trình tự, thủ tục thu 
hồi ñất ñể sử dụng vào mục ñích quốc 
phòng, an ninh, phát triển kinh tế - xã hội 
vì lợi ích quốc gia, công cộng trên ñịa bàn 
tỉnh Thừa Thiên Huế thay thế. 

05/10/2014 

 

136. Chỉ thị 
50/2012/CT-UBND 

Ngày 28/12/2012 

Về tiếp tục ñẩy nhanh và hoàn thành 
cơ bản việc cấp Giấy chứng nhận 
quyền sử dụng ñất, quyền sở hữu nhà 
ở và tài sản khác gắn liền với ñất vào 
năm 2013 trên ñịa bàn tỉnh 

Chỉ thị 50/2012/CT-UBND quy ñịnh 
thời gian thực hiện năm 2013, ñến nay ñã 
hết thời gian thực hiện. 

- Tại ðiểm f Khoản 3 ñã dẫn chiếu áp dụng 
Nghị ñịnh số 105/2009/Nð-CP ngày 
11/11/2009 của Chính phủ về xử phạt vi phạm 
hành chính trong lĩnh vực ñất ñai, 
Nghị ñịnh này ñã hết hiệu lực ngày 

31/12/2013 



C
Ô

N
G

 B
Á

O
/S

ố
 1

2
+

1
3
/N

g
ày

 1
8
-0

2
-2

0
1
9

4
9

 
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, 
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hiệu lực 
25/12/2014 do Nghị ñịnh 102/2014/Nð-CP  
ngày 10 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ 
về xử phạt vi phạm hành chính trong 
lĩnh vực ñất ñai thay thế. 

137. Quyết ñịnh 
18/2013/Qð-UBND 

Ngày 15/5/2013 

Ban hành Quy ñịnh về cấp Giấy 
chứng nhận quyền sử dụng ñất, quyền 
sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền 
với ñất trên ñịa bàn tỉnh 

Do Quyết ñịnh số 31/2014/Qð-UBND 
ngày 30/6/2014 của Ủy ban nhân dân 
tỉnh ban hành quy ñịnh về cấp giấy 
chứng nhận quyền sử dụng ñất, quyền sở 
hữu nhà ở và tài sản gắn liền với ñất trên 
ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế thay thế. 

10/7/2014 

 

138. Quyết ñịnh 
33/2013/Qð-UBND 

Ngày 31/8/2013 

Ban hành Quy chế thu thập, quản lý, 
khai thác và sử dụng dữ liệu về tài 
nguyên và môi trường trên ñịa bàn 
tỉnh Thừa Thiên Huế 

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

31/8/2018 

139. Quyết ñịnh 
58/2013/Qð-UBND 

Ngày 20/12/2013 
Về giá các loại ñất năm 2014 trên ñịa 
bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 

Do Quyết ñịnh số 75/2014/Qð-UBND 
ngày 22/12/2014 của Ủy ban nhân dân 
tỉnh ban hành Bảng giá ñất trên ñịa bàn 
tỉnh Thừa Thiên Huế áp dụng trong 
thời gian 5 năm (2015 - 2019) thay thế. 

01/01/2015 

140. Quyết ñịnh 
46/2014/Qð-UBND 

Ngày 05/8/2014 

Ban hành Quy ñịnh về bồi thường, hỗ 
trợ, tái ñịnh cư khi nhà nước thu hồi 
ñất trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 

Do Quyết ñịnh 37/2018/Qð-UBND ngày 
19/6/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh 
ban hành Quy ñịnh về bồi thường, hỗ trợ, 
tái ñịnh cư khi Nhà nước thu hồi ñất trên 
ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế thay thế. 

01/7/2018 
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141. Quyết ñịnh 
68/2014/Qð-UBND 

Ngày 14/11/2014 

Về việc ban hành Quy chế phối hợp 
quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ 
môi trường biển, ñảo, ñầm phá trên 
ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 

1. Do các văn bản mà Quyết ñịnh sử dụng 
làm căn cứ pháp lý trực tiếp ñể ban hành 
hết hiệu lực, ñó là: 

- Luật tổ chức Hội ñồng nhân dân và Ủy ban 
nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003 hết 
hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2016 
do Luật tổ chức chính quyền ñịa phương 
ngày 19/6/2015 thay thế. 

- Nghị ñịnh số 25/2009/Nð-CP ngày 06 
tháng 3 năm 2009 của Chính phủ về 
quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ 
môi trường biển, hải ñảo và Quyết ñịnh 
số 23/2013/Qð-TTg ngày 26 tháng 4 
năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ ban 
hành Quy chế phối hợp quản lý tổng hợp 
tài nguyên và bảo vệ môi trường biển, 
hải ñảo hết hiệu lực thi hành kể từ ngày 
01/7/2016 do ðiều 70 Nghị ñịnh 
40/2016/Nð-CP ngày 15/5/2016 của 
Chính phủ hướng dẫn Luật Tài nguyên, 
môi trường biển và hải ñảo quy ñịnh. 

2. Về nội dung: Nội dung của Quyết ñịnh 
ñưa ra Quy chế phối hợp quản lý 
tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường 
biển, ñảo, ñầm phá chỉ phù hợp với 
thời ñiểm ban hành, hiện nay không còn 
phù hợp. 

31/12/2016 
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142. Quyết ñịnh 
28/2015/Qð-UBND 

Ngày 22/7/2015 

Ban hành quy ñịnh về ñấu giá quyền 
khai thác kháng sản trên ñịa bàn tỉnh 
Thừa Thiên Huế 

Do Quyết ñịnh 19/2018/Qð-UBND ngày 
19/3/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh bãi 
bỏ Quyết ñịnh 28/2015/Qð-UBND về 
quy ñịnh ñấu giá quyền khai thác khoáng 
sản trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 

29/3/2018 

143. Quyết ñịnh 
1753/Qð-UBND 
Ngày 05/9/2015 

Ban hành quy ñịnh tạm thời trình tự 
thực hiện ñăng ký các công trình, 
dự án có nhu cầu sử dụng ñất và lập 
kế hoạch sử dụng ñất hàng năm cấp huyện 
trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 

Do Quyết ñịnh số 50/2016/Qð-UBND 
ngày 05/8/2016 của Ủy ban nhân dân 
tỉnh ban hành quy ñịnh trình tự thực hiện 
ñăng ký các công trình, dự án có nhu cầu 
sử dụng ñất và lập kế hoạch sử dụng ñất 
hàng năm cấp huyện thay thế. 

15/8/2016 

III. Lĩnh vực: Y tế 

144. Nghị quyết 
17/2012/NQ-HðND 

Ngày 10/12/2012 

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 

145. Nghị quyết 
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 
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146. Quyết ñịnh 
41/2012/Qð-UBND 

Ngày 21/12/2012 

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

01/10/2017 

147. Quyết ñịnh 
28/2014/Qð-UBND 

Ngày 30/5/2014 
Ban hành Quy ñịnh một số chính sách 
về Dân số và kế hoạch hóa gia ñình 

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 
dân số và kế hoạch hóa gia ñình trên 
ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế thay thế 

20/10/2017 

148. Quyết ñịnh 
4043/Qð-UBND 

Ngày 30/11/2005 
Ban hành Quy ñịnh một số chính 
sách về Dân số-kế hoạch hóa gia ñình 

Quyết ñịnh số 28/2014/Qð-UBND ngày 
30/5/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban 
hành Quy ñịnh một số chính sách về Dân 
số và kế hoạch hóa gia ñình thay thế. 

09/6/2014 

149. 

Quyết ñịnh 2820/2009/Qð-UBND 
Này 22/12/2009 

Về việc sửa ñổi và bổ sung một số 
nội dung quy ñịnh tại Quyết ñịnh số 
4043/2005/Qð-UBND ngày 30 tháng 
11 năm 2005 của Ủy ban nhân dân 
tỉnh ban hành quy ñịnh một số chính 
sách về dân số-kế hoạch hóa gia ñình 

Quyết ñịnh số 28/2014/Qð-UBND ngày 
30/5/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban 
hành Quy ñịnh một số chính sách về Dân 
số và kế hoạch hóa gia ñình thay thế. 

09/6/2014 

IV. Lĩnh vực: Hành chính - Văn phòng 

150. Nghị quyết 
04/2011/NQ-HðND 

Ngày 11/8/2011 

Về việc ban hành nội quy kỳ họp Hội 
ñồng nhân dân tỉnh khóa VI, nhiệm kỳ 
2011 - 2016. 

Hết thời hạn có hiệu lực ñã ñược quy ñịnh 
trong văn bản 

31/12/2016 
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151. Chỉ thị 
13/2007/CT-UBND 

Ngày 09/3/2007 

Về việc nâng cao chất lượng ban hành 
văn bản quy phạm pháp luật và hoạt 
ñộng công bố văn bản pháp luật trên 
Công báo nước Cộng hòa xã hội 
chủ nghĩa Việt Nam xuất bản tại tỉnh 
Thừa Thiên Huế 

Do Quyết ñịnh số 1747/Qð-UBND ngày 
07/8/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh 
Thừa Thiên Huế công bố hết hiệu lực. 

07/8/2017 

152. Chỉ thị 
02/2010/CT-UBND 

Ngày 08/01/2010 

Về việc tăng cường công tác chỉ ñạo 
ñiều hành, thực hiện kỷ cương, kỷ 
luật hành chính trong các cơ quan 
quản lý Nhà nước trên ñịa bàn tỉnh 
Thừa Thiên Huế. 

- Tại Khoản 1 của Chỉ thị 02/2010/CT-UBND 
quy ñịnh thực hiện trong năm 2010. 
- Ngày 28 tháng 12 năm 2012, Ủy ban 
nhân dân tỉnh ñã ban hành Chỉ thị số 
51/2012/CT-UBND về việc tăng cường 
kỷ cương, kỷ luật hành chính, chấn chỉnh 
lề lối làm việc, nâng cao ý thức trách 
nhiệm trong thi hành công vụ của cán bộ, 
công chức, viên chức trên ñịa bàn tỉnh 
Thừa Thiên Huế có quy ñịnh nội dung mà 
Chỉ thị 02/2010/CT-UBND ñã quy ñịnh. 

07/01/2013 

153. Quyết ñịnh 
1110/Qð-UBND  
Ngày 01/06/2011 

Về việc quy ñịnh về thực hiện, theo dõi 
ý kiến chỉ ñạo của Ủy ban nhân dân tỉnh 

Do Quyết ñịnh số 71/2016/Qð-UBND 
ngày 10/10/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh 
ban hành Quy chế theo dõi, ñôn ñốc, 
kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ do 
Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban 
nhân dân tỉnh giao thay thế. 

01/11/2016 

154. Quyết ñịnh 
38/2011/Qð-UBND 
Ngày  01/11/2011 

Về việc ban hành Quy chế làm việc 
của UBND tỉnh 

Do Quyết ñịnh số 61/2016/Qð-UBND 
ngày 19/09/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh 
ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban 
nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế nhiệm kỳ 
2016 - 2021 thay thế. 

01/10/2016 
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155. Quyết ñịnh 
07/2014/Qð-UBND 

Ngày 10/02/2014 

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. 

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 

156. Quyết ñịnh 
08/2014/Qð-UBND 

Ngày 11/02/2014 

Ban hành quy ñịnh về tiếp nhận, xử 
lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ 
chức về quy ñịnh hành chính thuộc 
phạm vi quản lý của Ủy ban nhân dân 
tỉnh và Chủ tịch Ủy ban nhân dân 
tỉnh. 

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

31/8/2018 

157. Quyết ñịnh 
18/2014/Qð-UBND 

Ngày 28/4/2014 

Quyết ñịnh ban hành Quy ñịnh công 
bố, công khai thủ tục hành chính và 
chế ñộ báo cáo tình hình, kết quả thực 
hiện công tác kiểm soát thủ tục hành 
chính trên ñịa bàn tỉnh. 

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

05/11/2018 

V. Lĩnh vực: Thuế 

158. Chỉ thị 
41/2004/CT-UBND 

Ngày 12/11/2004 

Thực hiện ủy nhiệm thu cho UBND 
các xã, phường, thị trấn thu một số 
khoản loại thuế 

Chỉ thị số 41/2004/CT-UBND không còn 
ñối tượng ñiều chỉnh  vì hiện nay ñã thực 
hiện theo quy ñịnh tại Luật quản lý thuế 
ngày 29 tháng 11 năm 2006 và ðiều 3 
Nghị ñịnh số 83/2013/Nð-CP ngày 22 
tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy 
ñịnh chi tiết thi hành một số ñiều của 
Luật Quản lý thuế và Luật sửa ñổi, bổ 
sung một số ñiều của Luật Quản lý thuế; 

15/9/2013 
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Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu lực 

Ngày hết 
hiệu lực, 
ngưng 

hiệu lực 

159. Chỉ thị 
26/2007/CT-UBND 

Ngày 29/5/2007 
Về việc triển khai, thi hành Luật 
Quản lý thuế 

Do Quyết ñịnh số 17/2018/Qð-UBND 
ngày 09/3/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh 
bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do 
Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế 
ban hành trong ñó có bãi bỏ Chỉ thị số 
26/2007/CT-UBND ngày 29/5/2007. 

20/3/2018 

VI. Lĩnh vực: Khu kinh tế, công nghiệp 

160. Quyết ñịnh 
1182/2008/Qð-UBND 

Ngày 19/5/2008 

Về việc phân công, phân cấp cho 
Ban Quản lý Khu kinh tế Chân Mây - 
Lăng Cô. 

Do Quyết ñịnh 75/2016/Qð-UBND ngày 
20/10/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về 
phân cấp, ủy quyền cho Ban Quản lý 
Khu Kinh tế, công nghiệp tỉnh Thừa 
Thiên Huế thay thế. 

30/10/2016 

161. Quyết ñịnh 
09/2010/Qð-UBND 

Ngày 10/3/2010 

Ban hành Quy chế phối hợp quản lý 
nhà nước ñối với các khu công nghiệp 
trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.  

Do Quyết ñịnh số 17/2018/Qð-UBND 
ngày 09/3/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh 
bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do 
Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế 
ban hành trong ñó có bãi bỏ Quyết ñịnh 
số 09/2010/Qð-UBND ngày 10/3/2010 

20/3/2018 

162. Quyết ñịnh 
37/2010/Qð-UBND 

Ngày 05/10/2010 

Về việc ủy quyền Ban Quản lý các 
Khu công nghiệp tỉnh tổ chức thẩm 
ñịnh, phê duyệt Báo cáo ñánh giá tác 
ñộng môi trường ñối với các dự án 
ñầu tư vào các Khu công nghiệp. 

Do Quyết ñịnh 75/2016/Qð-UBND ngày 
20/10/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về 
phân cấp, ủy quyền cho Ban Quản lý 
Khu Kinh tế, công nghiệp tỉnh Thừa 
Thiên Huế thay thế. 

30/10/2016 

163. Quyết ñịnh 
20/2012/Qð-UBND 

Ngày 17/7/2012 

Quyết ñịnh ban hành Quy chế phối 
hợp một số nhiệm vụ về quản lý và 
bảo vệ môi trường tại các khu công 
nghiệp trên ñịa bàn 

Do Quyết ñịnh số 17/2018/Qð-UBND 
ngày 09/3/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh 
bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do 
Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế 
ban hành trong ñó có bãi bỏ Quyết ñịnh 
số 20/2012/Qð-UBND ngày 17/7/2012. 

20/3/2018 
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hiệu lực, 
ngưng 

hiệu lực 

VII. Lĩnh vực: Khoa học Công nghệ 

164. Quyết ñịnh  
38/2014/Qð-UBND  

Ngày 02/7/2014 

Về việc ban hành quy ñịnh quản lý an 
toàn bức xạ, an ninh nguồn phóng xã 
trên ñịa bàn tinh Thừa Thiên Huế. 

ðã ñược thay thế bởi Quyết ñịnh số 
49/2015/Qð-UBND ngày 08/10/2015 
của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban 
hành quy ñịnh quản lý an toàn bức xạ, an 
ninh nguồn phóng xạ trên ñịa bàn tỉnh 
Thừa Thiên Huế. 

18/10/2015
. 

165. Quyết ñịnh 
2344/2007/Qð-UBND 

Ngày 18/10/2007 

Phê duyệt quy ñịnh ñịnh mức xây dựng 
và phân bổ dự toán kinh phí ñối với 
các ñề tài, dự án khoa học và công nghệ 
có sử dụng ngân sách nhà nước tỉnh. 

ðược thay thế bởi Quyết ñịnh 
số 18/2016/Qð-UBND ngày  15/3/2016  
của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành 
Quy ñịnh ñịnh mức xây dựng dự toán 
kinh phí ñối với nhiệm vụ khoa học và 
công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước 
trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế  

25/3/2016 
 

166. 
 

Quyết ñịnh 
 

08/2010/Qð-UBND 
Ngày 10/02/2010 

Ban hành Quy chế tạm thời quản lý 
các dự án nông thôn miền núi cấp cơ 
sở có sử dụng ngân sách nhà nước ñịa 
phương 

Quyết ñịnh số 2072/Qð-UBND ngày 05/9/2016  
của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bãi bỏ 
văn bản quy phạm pháp luật  

05/9/2016 
 

167. Quyết ñịnh 
52/2011/Qð-UBND 

Ngày 30/12/2011 

Về việc ban hành Quy chế tạm thời 
ñánh giá, nghiệm thu dự án nông thôn 
miền núi cấp tỉnh ủy quyền ñịa phương 
quản lý. 

Quyết ñịnh số 2072/Qð-UBND ngày  
05/09/2016  của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc 
bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật  

05/9/2016 
 

168. Chỉ thị 
03/2012/CT-UBND 

Ngày 30/3/2012 

Về việc tăng cường công tác thẩm tra 
công nghệ các dự án ñầu tư trên ñịa 
bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 

Quyết ñịnh số 2072/Qð-UBND 
ngày 05/9/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh 
về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật  

05/9/2016 
 

169. Quyết ñịnh 
06/2012/Qð-UBND 

Ngày 10/5/2012 

Về việc sửa ñổi quy ñịnh về mức 
xây dựng và phân bổ dự toán kinh phí 
ñối với ñề tài, dự án khoa học và 
công nghệ có sử dụng ngân sách 

ðược thay thế bởi Quyết ñịnh 
số 18/2016/Qð-UBND ngày 15/3/2016  
của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành 
Quy ñịnh ñịnh mức xây dựng dự toán 

25/3/2016 
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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 
nhà nước tỉnh ban hành kèm theo 
Quyết ñịnh số 2344/2007/Qð-UBND 
ngày 18/10/2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh. 

kinh phí ñối với nhiệm vụ khoa học và 
công nghệ có sử dụng ngân sách nhà 
nước trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.  

170. Quyết ñịnh 
21/2012/Qð-UBND 

Ngày 26/7/2012 

Về việc ban hành Quy chế quản lý 
hoạt ñộng nghiên cứu và triển khai có 
sử dụng ngân sách nhà nước ñịa phương. 

ðược thay thế bởi Quyết ñịnh 
số 29/2016/Qð-UBND ngày 12/5/2016  
của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành 
Quy chế quản lý nhiệm vụ khoa học và 
công nghệ có sử dụng ngân sách nhà 
nước ñịa phương. 

22/5/2016 
 

171. Quyết ñịnh 
35/2012/Qð-UBND 

Ngày 23/11/2012 

Về việc ban hành Quy ñịnh ñiều kiện, 
tiêu chuẩn, trình tự và thủ tục xét tặng 
giải thưởng Cố ñô về khoa học và 
Công nghệ tỉnh Thừa Thiên Huế 

ðược thay thế bởi Quyết ñịnh số 
11/2016/Qð-UBND ngày 01/02/2016 
ban hành Quy ñịnh ñiều kiện, tiêu chuẩn, 
trình tự và thủ tục xét tặng Giải thưởng 
về khoa học và công nghệ tỉnh Thừa Thiên Huế. 

11/2/2016 
 

VIII. Lĩnh vực: Giao thông vận tải 

172. Nghị quyết 
01/2013/NQ-HðND  

Ngày 17/4/2013 

Về việc quy ñịnh mức thu, chế ñộ thu, 
nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng 
ñường bộ áp dụng ñối với mô tô, xe 
chở hàng 4 bánh có gắn ñộng cơ 1 xi 
lanh trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 

Tại Khoản 2, Khoản 4 ðiều 1 Nghị ñịnh số 
28/2016/Nð-CP ngày 20/04/2016 của 
Chính phủ về sửa ñổi Nghị ñịnh 
56/2014/Nð-CP và 18/2012/Nð-CP về 
Quỹ bảo trì ñường bộ quy ñịnh bãi bỏ 
Khoản 2, Khoản 4 ðiều 1 của Nghị ñịnh 
số 56/2014/Nð-CP ngày 30 tháng 5 năm 
2014 của Chính phủ. Theo quy ñịnh ñó ñã 
bãi bỏ mức thu phí sử dụng ñường bộ 
ñược thu hàng năm trên ñầu phương tiện 
ñối với xe mô tô.  

05/6/2016 
 

173. Chỉ thị 
14/2004/CT-UB  
Ngày 21/4/2004 

Tăng cường hiệu lực quản lý nhà 
nước trong lĩnh vực vận tải khách 
bằng ô tô. 

Do Quyết ñịnh số 2072/Qð-UBND ngày 
05/9/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh bãi bỏ. 

05/9/2016 
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Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu lực 

Ngày hết 
hiệu lực, 
ngưng 

hiệu lực 

174. Quyết ñịnh 
2678/2004/Qð-UBND 

Ngày 09/8/2004 
Quy ñịnh lộ giới các tuyến ñường tỉnh 
và Quốc lộ 49B 

Do Quyết ñịnh số 379/Qð-UBND ngày 08 
tháng 02 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh 
Công bố và công bố lại lộ giới Quốc lộ 
49B và các tuyến ñường Tỉnh trên ñịa bàn 
tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2018 quy ñịnh. 

08/02/2018 

175. Quyết ñịnh 
2845/2007/Qð-UBND 

Ngày 20/12/2007 

Về chính sách Hỗ trợ ñổi mới 
phương tiện và nghề nghiệp ñối với 
các hộ gia ñình có xe công nông 
thuộc diện cấm lưu hành. 

Do Quyết ñịnh số 2072/Qð-UBND ngày 
05/9/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh bãi bỏ. 

05/9/2016 

176. Quyết ñịnh 
11/2012/Qð-UBND 

ngày 11/06/2012 

Về việc xếp loại ñường bộ ñể xác 
ñịnh cước vận tải năm 2012 trên ñịa 
bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 

Quyết ñịnh số 21/2014/Qð-UBND ngày 
13/5/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh về 
việc xếp loại ñường bộ ñể xác ñịnh cước 
vận tải năm 2014 trên ñịa bàn tỉnh Thừa 
Thiên Huế thay thế 

23/5/2014 
 

177. Quyết ñịnh 
17/2013/Qð-UBND 

Ngày 15/5/2013   

Về việc quy ñịnh mức thu, chế ñộ 
thu, nộp, quản lý và sử dụng phí 
sử dụng ñường bộ áp dụng ñối với 
mô tô, xe chở hàng 4 bánh có gắn 
ñộng cơ 1 xy lanh trên ñịa bàn tỉnh 
Thừa Thiên Huế 

Tại Khoản 2, Khoản 4 ðiều 1 Nghị ñịnh số 
28/2016/Nð-CP ngày 20/04/2016 của 
Chính phủ về sửa ñổi Nghị ñịnh 
56/2014/Nð-CP và 18/2012/Nð-CP về 
Quỹ bảo trì ñường bộ quy ñịnh bãi bỏ 
Khoản 2, Khoản 4 ðiều 1 của Nghị ñịnh 
số 56/2014/Nð-CP ngày 30 tháng 5 năm 
2014 của Chính phủ. Theo quy ñịnh ñó ñã 
bãi bỏ mức thu phí sử dụng ñường bộ 
ñược thu hàng năm trên ñầu phương tiện 
ñối với xe mô tô. 

05/6/2016 
 

178. Quyết ñịnh 
21/2014/Qð-UBND 

Ngày 13/5/2014 

 
Về việc xếp loại ñường bộ ñể xác ñịnh 
cước vận tải năm 2014 trên ñịa bàn 
tỉnh Thừa Thiên Huế 

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

19/4/2017 



C
Ô

N
G

 B
Á

O
/S

ố
 1

2
+

1
3
/N

g
ày

 1
8
-0

2
-2

0
1
9

5
9

 
STT 

Tên loại 
văn bản 
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Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu lực 

Ngày hết 
hiệu lực, 
ngưng 

hiệu lực 

179. Quyết ñịnh 
22/2014/Qð-UBND 

Ngày 13/5/2014 

Ban hành Quy ñịnh về quản lý sử dụng 
xe thô sơ, xe gắn máy, xe mô tô hai bánh, 
xe mô tô ba bánh và các loại xe tương tự 
hoạt ñộng vận chuyển hành khách, 
hàng hóa trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 

Do Quyết ñịnh số 18/2017/Qð-UBND 
ngày 31/3/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh 
ban hành Quy ñịnh về quản lý và sử dụng 
xe thô sơ, xe gắn máy, xe mô tô hai bánh, 
xe mô tô ba bánh và các loại xe tương tự 
hoạt ñộng vận chuyển hành khách, 
hàng hóa trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 
thay thế. 

10/4/2017 

IX. Lĩnh vực: Văn hóa, thể thao 

180. Nghị quyết 

 
06/2012/NQ-HðND 

Ngày 10/04/2012 
 

Về quy ñịnh mức thu phí thư viện và 
phí tham quan các công trình văn hóa trên 
ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 

Do Nghị quyết số 12/2017/NQ-HðND  
ngày   31  tháng  3 năm 2017 của Hội 
ñồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về 
việc quy ñịnh mức thu, chế ñộ thu nộp, 
quản lý và sử dụng phí thư viện và phí 
thăm quan các công trình văn hóa, bảo 
tàng trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế  
thay thế. 

10/4/2017 

181. Quyết ñịnh 
51/2011/Qð-UBND 

Ngày 29/12/2011 

Ban hành Quy chế hoạt ñộng biểu 
diễn và tổ chức dịch vụ biểu diễn ca 
Huế trên ñịa bàn tỉnh 

Do Quyết ñịnh số 09/2016/Qð-UBND 
ngày 28 tháng 01 năm 2016 của Ủy ban 
nhân dân tỉnh ban hành quy chế hoạt 
ñộng biểu diễn và tổ chức dịch vụ biểu 
diễn ca Huế trên ñịa bàn tỉnh thay thế 

07/02/2016 

182. Quyết ñịnh 
19/2012/Qð-UBND 

Ngày 17/7/2012 
Mức thu phí thư viện và phí tham quan 
các công trình văn hóa 

Do Quyết ñịnh số 31/2017/Qð-UBND 
ngày 12/5/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh 
quy ñịnh mức thu, chế ñộ thu, nộp, 
quản lý và sử dụng phí thư viện và phí 
tham quan các công trình văn hóa, 
bảo tàng trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 
thay thế 

01/6/2017 
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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 

183. Quyết ñịnh 
48/2014/Qð-UBND 

Ngày 07/8/2014 

Về việc sửa ñổi phí tham quan các 
công trình văn hóa trên ñịa bàn tỉnh 
Thừa Thiên Huế. 

Do ngày 12/5/2017 Ủy ban nhân dân tỉnh 
ban hành Quyết ñịnh số 31/2017/Qð-UBND 
quy ñịnh mức thu, chế ñộ thu, nộp, quản lý 
và sử dụng phí thư viện và phí tham quan 
các công trình văn hóa, bảo tàng trên 
ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, tại ñiểm b 
khoản 2 ðiều 1 ñã quy ñịnh mức phí 
tham quan công trình văn hóa, bảo tàng 

trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 

01/6/2017 

184. Quyết ñịnh 
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 60/2017/Qð-UBND 
ngày 11/8/2017 của Ủy ban nhân dân 
tỉnh 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 
Thừa Thiên Huế giai ñoạn 2017 - 2020 
thay thế. 

01/9/2017  

185. Quyết ñịnh 
1036/2006/Qð-UBND 

Ngày 17/4/2006 
Về việc phê duyệt quy hoạch quảng 
cáo trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 

1. Các văn bản mà Quyết ñịnh sử dụng 
làm căn cứ pháp lý ñể ban hành hết hiệu lực, 
ñó là: 

- Luật Tổ chức Hội ñồng nhân dân và Ủy ban 
nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003 hết 
hiệu lực từ  ngày 01 tháng 01 năm 2016 
do Luật Tổ chức chính quyền ñịa phương 
ngày 19/6/2015 thay thế. 

- Pháp lệnh Quảng cáo hết hiệu lực do 
Luật Quảng cáo năm 2012 thay thế. 

- Nghị ñịnh số 24/2003/Nð-CP ngày 
13/3/2003 quy ñịnh chi tiết thi hành Pháp lệnh 
Quảng cáo hết hiệu lực do Nghị ñịnh số 

31/12/2010 
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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 
181/2013/Nð-CP ngày 14/11/2013 của 
Chính phủ quy ñịnh chi tiết thi hành một 
số ñiều của Luật Quảng cáo thay thế. 

- Thông tư số 79/2005/TT-BVHTT ngày 
08/12/2005 của Bộ Văn hóa Thông tin 
sửa ñổi, bổ sung một số quy ñịnh của 
Thông tư số 43/2003/TT-BVHTT ngày 
16/7/2003 của Bộ Văn hóa Thông tin 
hết hiệu lực từ ngày 01/01/2013 do 
Quyết ñịnh 01/Qð-BVHTTDL năm 2014 
công bố Danh mục văn bản quy phạm 
pháp luật trong lĩnh vực văn hóa, gia ñình, 
thể dục thể thao và du lịch  công bố 
Quyết ñịnh số 1036/2006/Qð-UBND 
hết hiệu lực. 

- Hết hiệu lực do thời gian thực hiện ñã 
hết: Quyết ñịnh quy ñịnh thời gian thực hiện 
từ năm 2006 - 2010. 

X. Lĩnh vực: Du lịch 

186. Quyết ñịnh 
679/2001/Qð-UBND  

Ngày 02/4/2001 

Ban hành quy chế quản lý và hoạt 
ñộng nối mạng, cập nhật, báo cáo và 
sử dụng thông tin trên mạng vi tính 
của ngành Du lịch. 

Do Quyết ñịnh số  2072/Qð-UBND 
ngày 05 tháng 9 năm 2016 của Ủy ban 
nhân dân tỉnh bãi bỏ. 

09/5/2016 

187. Quyết ñịnh 
2979/2007/Qð-UBND  

Ngày 28/12/2007 

Ban hành quy chế xét chọn “Dịch vụ 
du lịch ñạt chuẩn” trên ñịa bàn tỉnh 
Thừa Thiên Huế. 

Do Quyết ñịnh số  2072/Qð-UBND 
ngày 05 tháng 9 năm 2016 của Ủy ban 
nhân dân tỉnh bãi bỏ. 

09/5/2016 
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Ngày hết 
hiệu lực, 
ngưng 

hiệu lực 

188. Quyết ñịnh 
14/2011/Qð-UBND 

Ngày 29/4/2011 

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 

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 
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 

25/11/2017 

189. Quyết ñịnh 
58/2018/Qð-UBND 

Ngày 26/10/2018 

Ban hành Quy chế phối hợp hỗ trợ 
khách du lịch trên ñịa bàn tỉnh Thừa 
Thiên Huế 

Do Quyết ñịnh số 69/2018/Qð-UBND 
ngày 05/12/2018 của Ủy ban nhân dân 
tỉnh ban hành Quy chế phối hợp hỗ trợ 
khách du lịch trên ñịa bàn tỉnh Thừa 
Thiên Huế thay thế. 

20/12/2018 

XI. Lĩnh vực: Giáo dục và ñào tạo 

190. Nghị quyết 
6e/2006/NQ-HðND 

Ngày 28/7/2006 
Về việc phổ cập giáo dục bậc trung học 
giai ñoạn 2006 - 2015. 

1. Các văn bản mà Nghị quyết sử dụng 
làm căn cứ pháp lý cho việc ban hành ñã 
hết hiệu lực hoặc ñã sửa ñổi, bổ sung, ñó là: 
- Luật Tổ chức Hội ñồng nhân dân và Ủy 
ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 
2003 hết hiệu lực từ  ngày 01 tháng 01 
năm 2016 do Luật Tổ chức chính quyền 
ñịa phương ngày 19/6/2015 thay thế. 
- Luật số 44/2009/QH12 ngày 
25/11/2009 sửa ñổi, bổ sung một số ñiều 
của Luật Giáo dục (số 38/2005/QH11) 
ngày 14/6/2005. 
2. Về nội dung: Nghị quyết quy ñịnh 
giai ñoạn phổ cập giáo dục bậc trung học 
2006 - 2015 ñã hết thời hạn thực hiện 
ñược quy ñịnh trong văn bản. 

31/12/2015 
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hiệu lực, 
ngưng 

hiệu lực 

191. Nghị quyết 
6g/2008/NQCð-HðND 

Ngày 04/4/2008 

Về việc thông qua quy hoạch phát triển 
giáo dục và ñào tạo tỉnh Thừa Thiên Huế 
ñến năm 2015 và ñịnh hướng ñến 
năm 2020. 

Nghị quyết số 03/2015/NQ-HðND ngày 
25/4/2015 của Hội ñồng nhân dân tỉnh về 
quy hoạch phát triển giáo dục và ñào tạo 
tỉnh Thừa Thiên Huế giai ñoạn 2015 - 2020 
và tầm nhìn ñến năm 2030 thay thế. 

05/5/2015 

 

192. Nghị quyết 
05/2016/NQ-HðND 

Ngày 31/8/2016 

Quy ñịnh mức 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 
2016 - 2017. 

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 2016 - 2017 và ngày 
13/7/2017, Hội ñồng nhân dân tỉnh ñã 
ban hành Nghị quyết số 17/2017/NQ-HðND 
quy ñịnh mức 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. 

01/9/2017 

193. Nghị quyết 
17/2017/NQ-HðND 

Ngày 13/7/2017 

Quy ñịnh mức 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. 

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

25/07/2018 

194. Chỉ thị 
38/2006/CT-UBND 

Ngày 20/9/2006 

Về chống tiêu cực và khắc phục bệnh 
thành tích trong giáo dục. 

Do  Quyết ñịnh số 2072/Qð-UBND 
ngày 05/9/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh 
bãi bỏ. 

05/9/2016 
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hiệu lực, 
ngưng 

hiệu lực 

195. Quyết ñịnh 
2420/2006/Qð-UBND 

Ngày 18/10/2006 

Về phê duyệt ðề án phổ cập giáo dục 
bậc trung học giai ñoạn 2006 - 2015 

1. Các văn bản mà Quyết ñịnh sử dụng 
làm căn cứ pháp lý cho việc ban hành ñã 
hết hiệu lực hoặc ñã sửa ñổi, bổ sung, ñó là: 

- Luật Tổ chức Hội ñồng nhân dân và 
Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003 
hết hiệu lực từ  ngày 01 tháng 01 năm 2016 
do Luật Tổ chức chính quyền ñịa phương 
ngày 19/6/2015 thay thế. 

- Luật số 44/2009/QH12 ngày 
25/11/2009 sửa ñổi, bổ sung một số ñiều 
của Luật Giáo dục (số 38/2005/QH11) 
ngày 14/6/2005. 

2. Về nội dung: Quyết ñịnh quy ñịnh 
giai ñoạn phổ cập giáo dục bậc trung học 
2006 - 2015 ñã hết thời hạn thực hiện 
ñược quy ñịnh trong văn bản. 

31/12/2015 

196. Quyết ñịnh 
679/Qð-UBND  
Ngày 11/4/2013 

Về việc quy ñịnh một số mức chi 
thực hiện phổ cập giáo dục mầm non 
cho trẻ em 5 tuổi, xóa mù chữ và 
chống tái mù chữ, duy trì kết quả phổ 
cập giáo dục tiểu học, củng cố và 
nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục 
trung học. 

Do Quyết ñịnh  số 50/2015/Qð-UBND 
ngày 16/10/2015 của Ủy ban nhân dân 
tỉnh về việc quy ñịnh một số mức chi 
thực hiện chế ñộ phổ cập giáo dục, xóa 
mù chữ thay thế. 

26/10/2015 

197. Quyết ñịnh 
50/2015/Qð-UBND 

Ngày 16/10/2015 

Về việc quy ñịnh một số mức chi 
thực hiện chế ñộ phổ cập giáo dục, 
xóa mù chữ 

Do Quyết ñịnh số 68/2016/Qð-UBND 
ngày 29/9/2016 của Ủy ban nhân dân  tỉnh 
quy ñịnh một số mức chi cho công tác 
phổ cập giáo dục, xóa mù chữ thay thế. 

01/11/2016 
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hiệu lực, 
ngưng 

hiệu lực 

198. Quyết ñịnh 
49/2014/Qð-UBND 

Ngày 07/8/2014 

Về việc quy ñịnh mức thu học phí 
của các cơ sở giáo dục mầm non và 
phổ thông công lập ñối với chương 
trình ñại trà năm học 2014 - 2015 trên 
ñịa bàn tỉnh. 

1. Các văn bản mà Nghị quyết sử dụng 
làm căn cứ pháp lý cho việc ban hành ñã 
hết hiệu lực hoặc ñã sửa ñổi, bổ sung, ñó là: 
- Luật Tổ chức Hội ñồng nhân dân và Ủy ban 
nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003 hết 
hiệu lực từ  ngày 01 tháng 01 năm 2016 
do Luật Tổ chức chính quyền ñịa phương 
ngày 19/6/2015 thay thế. 
- Luật số 44/2009/QH12 ngày 25/11/2009 
sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Luật 
Giáo dục (số 38/2005/QH11) ngày 14/6/2005. 
2. Về nội dung: Quyết ñịnh 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 2014 - 2015, hết  thời hạn 
thực hiện ñược quy ñịnh trong văn bản. 

31/12/2015 

199. Quyết ñịnh 
66/2016/Qð-UBND 

Ngày 22/9/2016 

Quy ñịnh mức thu học phí của các 
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 2016 - 2017 

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 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 2017 - 2018 thay thế 

01/9/2017 

200. Quyết ñịnh 
36/2013/Qð-UBND 

Ngày 09/9/2013 

Quy ñịnh mức thu học phí của các cơ 
sở giáo dục mầm non và phổ thông 
công lập ñối với chương trình ñại trà 
năm học 2013 - 2014 trên ñịa bàn tỉnh 

Quyết ñịnh số 49/2014/Qð-UBND ngày 
07/8/2014  của Ủy ban nhân dân tỉnh về 
việc quy ñịnh mức thu học phí của các 
cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông 
công lập ñối với chương trình ñại trà 
năm học 2014 - 2015 trên ñịa bàn tỉnh thay thế. 

17/8/2014 
 



6
6

C
Ô

N
G

 B
Á

O
/S

ố
 1

2
+

1
3
/N

g
ày

 1
8
-0

2
-2

0
1
9

 
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 
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201. Quyết ñịnh 
1875/Qð-UBND 
Ngày 20/9/2013 

Bổ sung danh sách các xã, phường, 
thị trấn phân theo khu vực tại Quyết 
ñịnh số 36/2013/Qð-UBND ngày 
09/9/2013  của Ủy ban nhân dân tỉnh. 

Quyết ñịnh số 49/2014/Qð-UBND ngày 
07/8/2014  của Ủy ban nhân dân tỉnh về 
việc quy ñịnh mức thu học phí của các 
cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông 
công lập ñối với chương trình ñại trà 
năm học 2014 - 2015 trên ñịa bàn tỉnh 
thay thế. 

17/8/2014 

 

202. Quyết ñịnh 
72/2017/Qð-UBND 

Ngày 31/8/2017 

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 
2017 - 2018. 

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

10/9/2018 

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

203. Nghị quyết 09/2012/NQ-HÐND 
Ngày 11/7/2012 

Về việc quy ñịnh mức thu, quản lý và 
sử dụng phí sử dụng Cảng cá Thuận An. 

Công bố tại Danh mục văn bản quy 
phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu 
lực một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà 
nước của Hội ñồng nhân dân, Ủy ban 
nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế thuộc ñối 
tượng rà soát ñến hết ngày 31/12/2016 
kèm theo Quyết ñịnh số 1747/Qð-UBND 
ngày 07/8/2017 của Ủy ban nhân dân 
tỉnh Thừa Thiên Huế. 

01/01/2017 

204. Quyết ñịnh 
4260/2005/Qð-UBND 

Ngày 19/12/2005 
Ban hành Quy chế quản lý khai thác 
thủy sản ñầm phá tỉnh Thừa Thiên Huế. 

Do Quyết ñịnh số 84/2016/Qð-UBND 
ngày 15/12/2016 của Ủy ban nhân dân 
tỉnh ban hành Quy chế Quản lý hoạt 
ñộng khai thác thủy sản ñầm phá trên ñịa 
bàn tỉnh Thừa Thiên Huế thay thế. 

01/10/2016 
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205. Quyết ñịnh 
872/2006/Qð-UBND 

Ngày 30/3/2006 

Về việc ban hành quy ñịnh quản lý 
chất lượng giống thủy sản trên ñịa 
bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 

Quyết ñịnh số 41/2014/Qð-UBND ngày 
29/7/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban 
hành Quy ñịnh quản lý chất lượng giống 
thủy sản trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 
thay thế 

08/8/2014 
 

206. Quyết ñịnh 
1430/2006/Qð-UBND  

Ngày 05/6/2006 

Về việc ban hành Quy ñịnh chính 
sách hưởng lợi khi khai thác, tận thu, 
tận dụng gỗ rừng trồng thuộc nguồn 
vốn ngân sách ñầu tư trên ñịa bàn 
tỉnh Thừa Thiên Huế. 

Do Quyết ñịnh số 582/Qð-UBND ngày 
24/3/2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân 
tỉnh Thừa Thiên Huế 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 của năm 2016. 

31/12/2016 

207. Chỉ thị 
07/2007/CT-UBND 

Ngày 08/02/2007 
Về việc tập trung tăng cường quản lý 
chất lượng thủy sản xuất khẩu 

Do Quyết ñịnh số 17/2018/Qð-UBND 
ngày 09/3/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh 
bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do 
Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế 
ban hành trong ñó có bãi bỏ Chỉ thị số 
07/2007/CT-UBND ngày 08/02/2007. 

20/3/2018 

208. Chỉ thị 
 

16/2007/CT-UBND 
Ngày 27/3/2007 

Về việc cấm thả nuôi tôm chân trắng 
trên vùng ñầm phá Tam Giang - Cầu 
Hai, Lăng Cô. 

Do Quyết ñịnh số 17/2018/Qð-UBND 
ngày 09/3/2018 của Ủy ban nhân dân 
tỉnh bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật 
do Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên 
Huế ban hành trong ñó có bãi bỏ Chỉ thị 
số 16/2007/CT-UBND ngày 27/3/2007. 

20/3/2018 

209. Quyết ñịnh 
122/2009/Qð-UBND 

Ngày 15/01/2009 

Về quản lý hoạt ñộng giết mổ, chế 
biến, bảo quản, vận chuyển, mua bán 
gia súc, gia cầm và sản phẩm gia súc, 
gia cầm trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 

Quyết ñịnh số 53/2014/Qð-UBND ngày 
18/8/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh 
ban hành Quy ñịnh về quản lý hoạt ñộng 
giết mổ, chế biến, bảo quản, vận chuyển, 
mua bán gia súc, gia cầm và sản phẩm 
gia súc, gia cầm trên ñịa bàn tỉnh 
Thừa Thiên Huế thay thế. 

28/8/2013 
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210. Chỉ thị 
44/2010/CT-UBND 

Ngày 29/10/2010 
Chỉ thị về việc tăng cường công tác 
quản lý chất lượng tôm giống trên ñịa bàn.  

Do Quyết ñịnh số 17/2018/Qð-UBND 
ngày 09/3/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh 
bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do 
Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế 
ban hành trong ñó có bãi Chỉ thị số 
44/2010/CT-UBND ngày 29/10/2010. 

20/3/2018 

211. Quyết ñịnh 
26/2012/Qð-UBND 

Ngày 31/8/2012 

Về việc quy ñịnh chế ñộ thu, nộp, 
quản lý và sử dụng phí tại Cảng cá 
Thuận An tỉnh Thừa Thiên Huế 

Do Quyết ñịnh số 05/2017/Qð-UBND 
ngày 09 tháng 02 năm 2017 của Ủy ban 
nhân dân tỉnh quy ñịnh về khung giá 
dịch vụ sử dụng cảng cá trên ñịa bàn tỉnh 
Thừa Thiên Huế thay thế. 

20/02/2017 

212. Quyết ñịnh 
67/2015/Qð-UBND 

Ngày 22/12/2015 

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 

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 

213. Quyết ñịnh 
62/2016/Qð-UBND 

Ngày 20/09/2016 

Ban hành Quy chế quản lý hoạt ñộng 
khai thác thủy sản ñầm phá trên ñịa 
bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 

Quyết ñịnh này ñã bị thay thế bởi 
Quyết ñịnh số 84/2016/Qð-UBND ngày 
15/12/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh 
ban hành Quy chế Quản lý hoạt ñộng 
khai thác thủy sản ñầm phá trên ñịa bàn 
tỉnh Thừa Thiên Huế. 

26/12/2016 

XIII. Lĩnh vực: Xây dựng 

214. Nghị quyết 
9e/2007/NQ-HðND 

Ngày 12/12/2007 
Về bán nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước 

Các văn bản mà Nghị quyết làm căn cứ 
ñể ban hành hết hiệu lực pháp luật. Hiện nay, 
ñã thực hiện xong việc bán 12 căn nhà 
quy ñịnh tại Nghị quyết. 

31/12/2016 
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215. Nghị quyết 
12c/2009/NQ-HðND 

Ngày 24/7/2009 
Về lệ phí cấp giấy phép xây dựng và 
lệ phí cấp biển số nhà 

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

01/8/2017 

216. Quyết ñịnh 
2656/Qð-UBND 
Ngày 25/12/1995 

Về việc phê duyệt ñề án bán nhà ở 
thuộc sở hữu nhà nước cho người 
ñang thuê nhà ở tại tỉnh Thừa Thiên Huế 

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

15/10/2017 

217. Chỉ thị 
03/2005/CT-UBND 

Ngày 06/01/2005 

Về việc thực hiện ñúng quy hoạch sử 
dụng ñất khu khuyến khích phát triển 
Kinh tế - Thương mại Chân Mây. 

Do các văn bản mà Chỉ thị 03/2005/CT-UBND 
sử dụng làm căn cứ pháp lý trực tiếp ñể 
ban hành hết hiệu lực, ñó là: 
- Quyết ñịnh số 157/2002/Qð-TTg ngày 
14/11/2002 bị thay thế bởi Quyết ñịnh số 
04/2006/Qð-TTg ngày 05/01/2006 Về việc 
thành lập và ban hành Quy chế hoạt ñộng 
của Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô, 
tỉnh Thừa Thiên Huế. 
- Quyết ñịnh số 29/2010/Qð-TTg ngày 
03/3/2010 Về việc ban hành Quy chế 
hoạt ñộng của Khu kinh tế Chân Mây - 
Lăng Cô, tỉnh Thừa Thiên Huế thay thế 
Quyết ñịnh số 04/2006/Qð-TTg ngày 
05/01/2006. 
- Ngày 21/7/2016, Ủy ban nhân dân tỉnh 
ñã ban hành Quyết ñịnh 49/2016/Qð-UBND 
Quy ñịnh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 

31/12/2016 
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và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý 
Khu Kinh tế, công nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế. 
ðồng thời, nội dung của Chỉ thị chỉ phù hợp 
với thời ñiểm ban hành. 

218. Quyết ñịnh 
2967/2006/Qð-UBND 

Ngày 28/12/2006 

Về việc ban hành ñơn giá xây dựng 
công trình tỉnh Thừa Thiên Huế Phần 
lắp ñặt 

Do Quyết ñịnh số 17/2018/Qð-UBND 
ngày 09 tháng 3 năm 2018 của Ủy ban 
nhân dân tỉnh bãi bỏ văn bản quy phạm 
pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh ban 
hành trong ñó có bãi bỏ Quyết ñịnh số 
2967/2006/Qð-UBND. 

20/3/2018 

219. Quyết ñịnh 
2969/2006/Qð-UBND 

Ngày 28/12/2006 
Về việc ban hành ñơn giá khảo sát 
xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế 

Do Quyết ñịnh số 17/2018/Qð-UBND 
ngày 09 tháng 3 năm 2018 của Ủy ban 
nhân dân tỉnh bãi bỏ văn bản quy phạm 
pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh ban 
hành trong ñó có bãi bỏ Quyết ñịnh số 
2969/2006/Qð-UBND. 

20/3/2018 

220. Quyết ñịnh 
2970/2006/Qð-UBND  

Ngày 28/12/2006 

Về việc ban hành ñơn giá xây dựng 
công trình tỉnh Thừa Thiên Huế 
Phần xây dựng 

 

Do Quyết ñịnh số 17/2018/Qð-UBND 
ngày 09 tháng 3 năm 2018 của Ủy ban 
nhân dân tỉnh bãi bỏ văn bản quy phạm 
pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh ban 
hành trong ñó có bãi bỏ Quyết ñịnh số 
2970/2006/Qð-UBND. 

20/3/2018 

221. Chỉ thị 
20/2008/CT-UBND 

Ngày 25/4/2008 

Về việc tăng cường công tác lập và 
quản lý quy hoạch xây dựng ñô thị trên 
ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 

Do ñã thực hiện xong ñược quy ñịnh 
trong văn bản. 

31/12/2016 
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hiệu lực 

222. Quyết ñịnh 2811/2009/Qð-UBND  
Ngày 22/12/2009 

Về việc quy ñịnh mức thu, chế ñộ 
thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí 
cấp giấy phép xây dựng 

Do Quyết ñịnh số 77/2017/Qð-UBND 
ngày 07/9/2017 của Ủy ban nhân dân 
tỉnh quy ñịnh mức thu, nộp lệ phí cấp giấy 
phép xây dựng trên ñịa bàn tỉnh Thừa 
Thiên Huế thay thế. 

20/9/2017 

223. Quyết ñịnh 
36/2010/Qð-UBND 

Ngày 28/9/2010 

Về việc ban hành Quy ñịnh ñấu nối 
vào hệ thống thoát nước các ñô thị 
trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 

Do Quyết ñịnh số 51/2017/Qð-UBND 
ngày 06/7/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh 
ban hành Quy ñịnh quản lý hoạt ñộng 
thoát nước và xử lý nước thải trên ñịa bàn 
tỉnh Thừa Thiên Huế thay thế. 

20/7/2017 

224. Quyết ñịnh 
54/2010/Qð-UBND 

Ngày 20/12/2010 

Ban hành quy ñịnh về phân công, phân 
cấp và uỷ quyền công tác quy hoạch 
xây dựng - kiến trúc công trình trên 
ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 

Quyết ñịnh này ñã hết hiệu lực do Quyết 
ñịnh số 63/2016/Qð-UBND ngày 
21/9/2016  của Ủy ban nhân dân tỉnh ban 
hành Quy ñịnh về phân công, phân cấp và 
ủy quyền công tác quản lý quy hoạch - 
kiến trúc xây dựng trên ñịa bàn tỉnh 
Thừa Thiên Huế thay thế. 

01/10/2016 

225. Quyết ñịnh 
07/2011/Qð-UBND 

Ngày 10/3/2011 

Về việc ban hành tiêu chí ưu tiên ñể 
lựa chọn ñối tượng ñược mua, thuê, 
thuê nhà ở thu nhập thấp tại khu vực 
ñô thị 

Quyết ñịnh này ñã hết hiệu lực do Quyết 
ñịnh số 25/2016/Qð-UBND ngày 
22/4/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về 
việc quy ñịnh tiêu chí ưu tiên ñể lựa chọn 
ñối tượng thuê, thuê mua nhà ở xã hội 
thuộc sở hữu Nhà nước trên ñịa bàn tỉnh 
Thừa Thiên Huế thay thế. 

02/5/2016 

226. Chỉ thị 
13/2011/CT-UBND  

Ngày 28/4/2011 

Về việc ñẩy nhanh tiến ñộ thực hiện, hoàn 
thiện Chương trình hỗ trợ hộ nghèo 
về nhà ở năm 2011 

Do Quyết ñịnh 2072/Qð-UBND năm 2016 
 ngày 05 tháng 9 năm 2016 của Ủy ban 
nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế bãi bỏ. 
Theo quy ñịnh khoản 1 ðiều 157 Nghị ñịnh 
số 34/2016/Nð-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 

08/5/2011 
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hiệu lực, 
ngưng 

hiệu lực 
của Chính phủ quy ñịnh chi tiết một số ñiều 
và biện pháp thi hành Luật Ban hành 
văn bản quy phạm pháp luật. 

227. Quyết ñịnh 
39/2011/Qð-UBND 

Ngày 01/11/2011 

Ban hành Quy ñịnh về việc cấp giấy 
phép xây dựng tạm trên ñịa bàn tỉnh 
Thừa Thiên Huế 

Quyết ñịnh số 57/2014/Qð-UBND ngày 
27/8/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban 
hành Quy ñịnh một số nội dung về cấp 
giấy phép xây dựng trên ñịa bàn tỉnh 
Thừa Thiên Huế bãi bỏ. 

06/9/2014 
 

228. Quyết ñịnh 
04/2014/Qð-UBND 

Ngày 25/01/2014 

Về việc ban hành tiêu chí ưu tiên ñể 
lựa chọn ñối tượng thuê, thuê mua 
nhà ở xã hội thuộc sở hữu Nhà nước 
trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 

Quyết ñịnh này ñã bị thay thế bởi 
Quyết ñịnh số 76/2016/Qð-UBND ngày 
27/10/2016  của Ủy ban nhân dân tỉnh về 
việc quy ñịnh tiêu chí ưu tiên do Ủy ban 
nhân dân tỉnh quy ñịnh ñể lựa chọn 
ñối tượng ñược thuê, thuê mua nhà ở xã hội 
thuộc sở hữu nhà nước trên ñịa bàn tỉnh 
Thừa Thiên Huế. 

10/11/2016 

229. Quyết ñịnh 
05/2014/Qð-UBND 

Ngày 27/01/2014 

Ban hành Quy ñịnh tham gia quản lý, 
bàn giao và tiếp nhận công trình hạ tầng 
trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 

Quyết ñịnh này ñã bị thay thế bởi 
Quyết ñịnh số 48/2016/Qð-UBND ngày 
20/7/2016  của Ủy ban nhân dân tỉnh 
ban hành Quy ñịnh tham gia quản lý, 
bàn giao và tiếp nhận công trình hạ tầng 
trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 

01/8/2016 

230. Quyết ñịnh 
25/2014/Qð-UBND 

Ngày 23/5/2014 

Quy ñịnh mức thu tối ña giá dịch vụ 
nhà chung cư trên ñịa bàn tỉnh 
Thừa Thiên Huế. 

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

20/9/2017 
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231. Quyết ñịnh 
29/2014/Qð-UBND 

Ngày 05/6/2014 
Ban hành giá thuê nhà ở công vụ trên 
ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 

Quyết ñịnh này ñã hết hiệu lực do bị thay thế 
bởi Quyết ñịnh số 23/2016/Qð-UBND 
ngày 21/4/2016  của Ủy ban nhân dân tỉnh 
về việc quy ñịnh giá thuê nhà ở công vụ 
trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 

01/5/2016 

232. Quyết ñịnh 
39/2014/Qð-UBND 

Ngày 10/7/2014 

Ban hành quy ñịnh quản lý, sử dụng 
nhà ở công vụ trên ñịa bàn tỉnh Thừa 
Thiên Huế 

Quyết ñịnh này ñã bị thay thế bởi 
Quyết ñịnh số 46/2016/Qð-UBND ngày 
19/7/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh 
ban hành Quy ñịnh quản lý, sử dụng nhà ở 
công vụ trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 

01/8/2016 

233. Quyết ñịnh 
57/2014/Qð-UBND 

Ngày 27/8/2014 

Ban hành Quy ñịnh một số nội dung 
về cấp phép xây dựng trên ñịa bàn 
tỉnh Thừa Thiên Huế. 

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

25/8/2017 

XIV. Lĩnh vực: An Ninh - Quốc phòng 

234. Nghị quyết 
12d/2009/NQ-HðND 

Ngày 24/7/2009 
Quy ñịnh về lệ phí ñăng ký cư trú và 
lệ phí cấp giấy chứng minh nhân dân 

Do Nghị quyết số 29/2017/NQ-HðND 
ngày 14/7/2017 của Hội ñồng nhân dân 
tỉnh Quy ñịnh mức thu, nộp lệ phí ñăng 
ký cư trú và lệ phí cấp chứng minh nhân 
dân trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 
thay thế. 

01/8/2017 

235. Chỉ thị 
06/2005/CT-UB Ngày 

31/01/2005 

Về việc tiếp tục lãnh ñạo thực hiện 
Nghị quyết 09/CP và Chương trình 
quốc gia phòng, chống tội phạm ñến 
năm 2010 

Hết thời gian thực hiện ñược quy ñịnh 
trong văn bản. 

31/12/2016 
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236. Chỉ thị 
37/2006/CT-UBND 

Ngày 13/9/2006 
Về việc tiếp tục triển khai thực hiện 
công tác bảo vệ bí mật Nhà nước. 

Do có căn cứ pháp lý trực tiếp ñể ban 
hành Chỉ thị ñã bị thay thế bởi văn bản 
quy phạm pháp luật có hiệu lực pháp lý 
cao hơn. ðồng thời, nội dung của Chỉ thị 
chỉ phù hợp với thời ñiểm ban hành. 

31/12/2016 

237. Chỉ thị 
23/2011/CT-UBND 

Ngày 11/6/2011 
Về việc quản lý và sử dụng con dấu 
trên ñịa bàn tỉnh. 

Do có căn cứ pháp lý trực tiếp ñể ban 
hành Chỉ thị ñã bị thay thế bởi văn bản 
quy phạm pháp luật có hiệu lực pháp lý 
cao hơn. ðồng thời, nội dung của Chỉ thị 
không còn phù hợp với quy ñịnh của 
pháp luật hiện hành. 

31/12/2016 

238.  Quyết ñịnh 
302/2003/Qð-UBND  

Ngày 06/02/2003 

Quy ñịnh tạm thời giá cước lưu 
kho, bãi ñối phương tiện giao 
thông ñường bộ bị tạm giữ do vi 
phạm luật Giao thông ñường bộ. 

Do Quyết ñịnh số 17/2018/Qð-UBND 
ngày 09 tháng 3 năm 2018 của Ủy ban 
nhân dân tỉnh bãi bỏ  văn bản quy phạm 
pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh 
Thừa Thiên Huế ban hành trong ñó bãi bỏ 
Quyết ñịnh 302/203/Qð-UBND. 

20/3/2018 

239. Chỉ thị  
39/2006/CT-UBND 

Ngày 27/9/2006 

Về việc mở ñợt cao ñiểm tấn công tội 
phạm, tăng cường công tác ñảm bảo 
trật tự, an toàn giao thông, bảo vệ 
tuyệt ñối an toàn trước, trong và sau 
Hội nghị APEC lần thứ 14 

Do ñã thực hiện xong Hội nghị APEC 
lần thứ 14, Ngày 19/11/2015 ñã tổ chức 
Hội nghị cấp cao Diễn ñàn Hợp tác Kinh tế 
Châu Á - Thái Bình Dương lần thứ 23 
(APEC 23). 

30/11/2006 

 

240. Chỉ thị  
33/2007/CT-UBND 

Ngày 03/8/2007 

Về việc triển khai thực hiện Nghị ñịnh 
số 38/2006/Nð-CP ngày 17 tháng 4 
năm 2006 của Chính phủ về Bảo vệ 
dân phố 

Do Quyết ñịnh số 17/2018/Qð-UBND 
ngày 09 tháng 3 năm 2018 của Ủy ban 
nhân dân tỉnh bãi bỏ  văn bản quy phạm 
pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh 
Thừa Thiên Huế ban hành trong ñó bãi bỏ 
Chỉ thị 33/2007/CT-UBND. 

20/3/2018 
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ngưng 

hiệu lực 

XV. Lĩnh vực: Lĩnh vực: Kế hoạch và ðầu tư 

241. Nghị quyết 
3i/2006/NQBT-HðND5  

Ngày 10/4/2006 

Về chính sách bảo vệ nhà vườn Huế 
giai ñoạn 2006 - 2010. 

Nghị quyết số 02/2015/NQ-HðND ngày 
25/4/2015 của Hội ñồng nhân dân tỉnh về 
việc thông qua ðề án “Chính sách hỗ trợ 
bảo vệ và phát huy giá trị nhà vườn Huế 
ñặc trưng” thay thế. 

05/5/2015 

 

242. Nghị quyết 
01/2011/NQ-HðND 

Ngày 11/8/2011 
Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 
5 năm 2011 - 2015. 

Nghị quyết 01/2011/NQ-HðND của Hội 
ñồng nhân dân tỉnh quy ñịnh  nhiệm vụ 
phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2011 -2015, 
hết thời hạn do thực hiện xong ñược 
quy ñịnh trong văn bản ñược rà soát.  

31/12/2015 

243. Nghị quyết 
11/2012/NQ-HðND 

Ngày 11/7/2012 

Về các nhiệm vụ và giải pháp tiếp tục 
thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu 
kế hoạch kinh tế - xã hội năm 2012. 

Nghị quyết số 11/2013/NQ-HðND ngày 
19/7/2013 của Hội ñồng nhân dân tỉnh về 
các nhiệm vụ và giải pháp tiếp tục thực 
hiện hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch 
kinh tế - xã hội năm 2013 thay thế 

31/12/2012 

244. Nghị quyết 
24/2012/NQ-HðND 

Ngày 08/12/2012 
Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã 
hội năm 2013. 

Nghị quyết số 13/2013/NQ-HðND ngày 
12/12/2013 của Hội ñồng nhân dân tỉnh 
về các nhiệm vụ và giải pháp tiếp tục 
thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch 
kinh tế - xã hội năm 2014 thay thế 

31/12/2012 

245. Nghị quyết 
09/2013/NQ-HðND 

Ngày 19/7/2013 

Quy ñịnh một số chính sách khuyến khích 
xã hội hóa ñối với các hoạt ñộng 
trong lĩnh vực giáo dục - ñào tạo, dạy 
nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường 
trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 

Do Nghị quyết 08/2018/NQ-HðND ngày 
12/07/2018 của Hội ñồng nhân dân tỉnh 
quy ñịnh chính sách khuyến khích xã hội 
hóa thuộc lĩnh vực giáo dục - ñào tạo, 
dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường, 
giám ñịnh tư pháp trên ñịa bàn tỉnh 
Thừa Thiên Huế thay thế. 

25/7/2018 
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246. Nghị quyết 
11/2013/NQ-HðND  

Ngày 19/7/2013 

Về các nhiệm vụ và giải pháp tiếp tục 
thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu 
kế hoạch kinh tế - xã hội năm 2013. 

Nghị quyết số 13/2013/NQ-HðND ngày 
12/12/2013 của Hội ñồng nhân dân tỉnh 
về các nhiệm vụ và giải pháp tiếp tục 
thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch 
kinh tế - xã hội năm 2014 thay thế 

31/12/2013 

247. Nghị quyết 
13/2013/NQ-HðND 

Ngày 12/12/2013   
Về nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 
2014. 

Nghị quyết số 12/2014/NQ-HðND ngày 
12/12/2014 của Hội ñồng nhân dân tỉnh về kế hoạch 
phát triển kinh tế - xã hội năm 2015 thay thế. 

31/12/2014 

248. Nghị quyết  
07/2014/NQ-HðND 

Ngày 18/07/2014 

Về các nhiệm vụ và giải pháp tiếp tục 
thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch 
kinh tế - xã hội năm 2014. 

1. Văn bản mà Nghị quyết ñịnh sử dụng 
làm căn cứ pháp lý ñể ban hành hết hiệu lực, 
ñó là: Luật Tổ chức Hội ñồng nhân dân 
và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 
năm 2003 hết hiệu lực từ  ngày 01 tháng 01 
năm 2016 do Luật Tổ chức chính quyền 
ñịa phương ngày 19/6/2015 thay thế. 

2. Về nội dung: Nghị quyết quy ñịnh về 
các nhiệm vụ và giải pháp tiếp tục thực 
hiện hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch 
kinh tế - xã hội năm 2014 ñã hết thời hạn 
thực hiện ñược quy ñịnh trong văn bản. 

31/12/2014 

249. Nghị quyết 
12/2014/NQ-HðND 

Ngày 12/12/2014 
Về kế hoạch phát triển kinh tế - xã 
hội năm 2015. 

Nghị quyết số 08/2015/NQ-HðND ngày 
11/12/2015 của Hội ñồng nhân dân tỉnh 
về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 
năm 2016 thay thế. 

31/12/2015 

250. Nghị quyết 
08/2015/NQ-HðND 

Ngày 11/12/2015 
Về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 
năm 2016. 

Hết thời hạn do thực hiện xong ñược 
quy ñịnh trong văn bản ñược rà soát và 
ñược thay thế bởi Nghị quyết số 
17/2016/NQ-HðND ngày 09 tháng 12 
năm 2016 của Hội ñồng nhân dân tỉnh về 
kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2017. 

31/12/2016 
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251. Nghị quyết 
17/2016/NQ-HðND 

Ngày 09/12/2016 
Về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 
năm 2017. 

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

19/12/2017 

252. Nghị quyết 
30/2017/NQ-HðND 

Ngày 14/7/2017 

Về các nhiệm vụ và giải pháp tiếp tục 
thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch 
kinh tế - xã hội năm 2017. 

Hết thời hạn có hiệu lực ñã ñược quy ñịnh 
tại ðiều 1 Nghị quyết số 30/2017/NQ-HðND. 

01/01/2018 

253. Nghị quyết 
42/2017/NQ-HðND 

Ngày 09/12/2017 
Về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 
năm 2018. 

Do Hội ñồng nhân dân tỉnh ñã ban hành 
Nghị quyết số 23/2018/NQ-HðND ngày 
07/12/2018 về kế hoạch phát triển kinh 
tế - xã hội năm 2019. 

31/12/2018 

254. Nghị quyết 
11/2018/NQ-HðND 

Ngày 12/7/2018 

Về các nhiệm vụ và giải pháp tiếp tục 
thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu 
kế hoạch kinh tế - xã hội năm 2018. 

Do Hội ñồng nhân dân tỉnh ñã ban hành 
Nghị quyết số 23/2018/NQ-HðND ngày 
07/12/2018 về kế hoạch phát triển 
kinh tế - xã hội năm 2019. 

31/12/2018 

255. Quyết ñịnh 
1183/2006/Qð-UBND 

Ngày 05/5/2006 

Về việc phê duyệt “ðề án chính sách 
bảo vệ nhà vườn Huế giai ñoạn 
2006 - 2010” 

Do Quyết ñịnh số 1504/Qð-UBND ngày 
30/6/2016 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân 
tỉnh Thừa Thiên Huế công bố hết hiệu lực. 

30/6/2016 

256. Quyết ñịnh 
1175/2007/Qð-UBND 

Ngày 22/5/2007 

Về việc ban hành Quy ñịnh cấp, 
ñiều chỉnh, ñăng ký lại, chuyển ñổi 
và ñăng ký ñổi Giấy chứng nhận ñầu tư 
ñối với các dự án ñầu tư vào ñịa bàn 
tỉnh Thừa Thiên Huế. 
 

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

22/01/2018 

257. Quyết ñịnh 
3033/Qð-UBND 
Ngày 31/12/2007 

Về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể 
phát triển Thủy lợi tỉnh Thừa Thiên Huế 
ñến năm 2015, ñịnh hướng ñến năm 2020. 

Do Quyết ñịnh số 01/2018/Qð-UBND 
ngày 08/01/2018 của Ủy ban nhân dân 
tỉnh Thừa Thiên Huế về việc Quy hoạch 
Thủy lợi tỉnh Thừa Thiên Huế ñến năm 2025 
và tầm nhìn ñến năm 2035 thay thế. 

18/01/2018 
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258. Quyết ñịnh 
993/2008/Qð-UBND 

Ngày 25/4/2008 

Ban hành Quy chế về xét cho phép sử 
dụng thẻ ñi lại của doanh nhân APEC 
thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế. 

Quyết ñịnh số 62/2014/Qð-UBND ngày 
18/9/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh 
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 thay thế. 

28/9/2014 

 

259. Quyết ñịnh 
1000/Qð-UBND 
Ngày 25/4/2008 

Về việc ban hành Quy ñịnh một số 
chính sách hỗ trợ, khuyến khích 
phát triển Hợp tác xã. 

Do Quyết ñịnh số 52/2018/Qð-UBND 
ngày 27/9/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh 
Thừa Thiên Huế về việc Ban hành 
Quy ñịnh chính sách hỗ trợ, khuyến khích 
phát triển Hợp tác xã trên ñịa bàn tỉnh 
Thừa Thiên Huế 

15/10/2018 

260. Quyết ñịnh 
2866/2008/Qð-UBND 

Ngày 18/12/2008 

Về việc ủy quyền giải quyết một số 
thủ tục trong công tác ñầu tư xây 
dựng công trình thuộc ðề án kiên cố 
hóa trường, lớp học và nhà công vụ 
giáo viên 

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

22/01/2018 

261. Quyết ñịnh 
2434/2009/Qð-UBND 

Ngày 04/11/2009 
Ban hành Quy ñịnh về một số chính 
sách quản lý và bảo vệ nhà vườn Huế 

Quyết ñịnh số 36/2015/Qð-UBND ngày 
27/8/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh 
ban hành Quy ñịnh quản lý, bảo vệ và 
phát huy giá trị nhà vườn Huế ñặc trưng 
thay thế. 

06/9/2015 

262. Quyết ñịnh 
29/2010/Qð-UBND 

Ngày 23/8/2010 

Ban hành quy ñịnh về quản lý các dự 
án ñầu tư không có xây dựng công 
trình sử dụng vốn ngân sách nhà 
nước của tỉnh Thừa Thiên Huế. 

Do Quyết ñịnh số 52/2016/Qð-UBND 
ngày 10 tháng 8 năm 2016 của Ủy ban 
nhân dân tỉnh ban hành quy ñịnh về 
công tác quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội 
và quản lý dự án sử dụng vốn ñầu tư công, 

01/9/2016 
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vốn sự nghiệp có tính chất ñầu tư xây dựng 
trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế thay thế. 

263. Quyết ñịnh 
30/2010/Qð-UBND 

Ngày 23/8/2010 

Về việc ban hành Quy ñịnh về công 
tác quy hoạch và quản lý các dự án 
ñầu tư xây dựng công trình sử dụng 
vốn ngân sách nhà nước của tỉnh 
Thừa Thiên Huế. 

Do Quyết ñịnh số 52/2016/Qð-UBND 
ngày 10 tháng 8 năm 2016 của Ủy ban 
nhân dân tỉnh ban hành quy ñịnh về 
công tác quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội 
và quản lý dự án sử dụng vốn ñầu tư công, 
vốn sự nghiệp có tính chất ñầu tư xây dựng 
trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế thay thế. 

01/9/2016 

264. Quyết ñịnh 
42/2011/Qð-UBND 

Ngày 30/11/2011 

Về việc ban hành Quy ñịnh bảo ñảm 
thực hiện ñầu tư dự án có sử dụng ñất 
và mặt nước trên ñịa bàn tỉnh Thừa 
Thiên Huế. 

Do Quyết ñịnh số 26/2016/Qð-UBND 
ngày 25 tháng 4 năm 2016 của Ủy ban 
nhân dân tỉnh ban hành Quy ñịnh Trình tự 
thủ tục thực hiện, giám sát, quản lý dự án 
ñầu tư và xây dựng không sử dụng vốn 
nhà nước trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 
thay thế. 

05/5/2016 

265. Quyết ñịnh  
32/2012/Qð-UBND 

Ngày 28/9/2012 

Về việc ban hành Quy ñịnh tạm thời 
cơ chế, chính sách huy ñộng nguồn 
lực ñầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng 
nông thôn mới tỉnh Thừa Thiên Huế 
giai ñoạn 2012 - 2015 

Do Quyết ñịnh số 1504/Qð-UBND ngày 
30/6/2016 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân 
tỉnh Thừa Thiên Huế công bố hết hiệu lực. 

30/6/2016 

266. Quyết ñịnh 
33/2012/Qð-UBND 

Ngày 12/10/2012 

Về việc ban hành Quy trình thủ tục 
thực hiện, giám sát, quản lý dự án 
ñầu tư sử dụng nguồn vốn ngoài ngân 
sách trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 

Do Quyết ñịnh số 26/2016/Qð-UBND 
ngày 25 tháng 4 năm 2016 của Ủy ban 
nhân dân tỉnh ban hành Quy ñịnh Trình tự 
thủ tục thực hiện, giám sát, quản lý dự án 
ñầu tư và xây dựng không sử dụng vốn 
nhà nước trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 
thay thế. 

05/5/2016 
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267. Quyết ñịnh 
01/2013/Qð-UBND 

Ngày 05/01/2013 

Ban hành Quy ñịnh một số chính sách 
ưu ñãi và hỗ trợ ñầu tư trên ñịa bàn 
tỉnh Thừa Thiên Huế. 

Do Quyết ñịnh số 19/2017/Qð-UBND 
ngày 21/4/2017 của Ủy ban nhân dân 
tỉnh ban hành quy ñịnh một số chính 
sách ưu ñãi và hỗ trợ ñầu tư trên ñịa bàn 
tỉnh Thừa Thiên Huế thay thế. 

01/5/2017 

268. Quyết ñịnh 
01/2014/Qð-UBND 

Ngày 10/01/2014 
Về việc ban hành Ban hành quy ñịnh 
về ñăng ký hộ kinh doanh trên ñịa bàn. 

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

22/01/2018 

269. 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 

Do Quyết ñịnh số 90/2017/Qð-UBND ngày 
20 tháng 10 năm 2017 của Ủy ban 
nhân dân tỉnh về bãi bỏ Quyết ñịnh 
số 62/2014/Qð-UBND ngày 18 tháng 9 
năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh 
bãi bỏ. 

31/10/2017 

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

270. Nghị quyết 
14l/2010/NQ-HðND 

Ngày 23/7/2010 

Về quy ñịnh mức thu, quản lý và sử 
dụng lệ phí cấp giấy phép lao ñộng 
cho người nước ngoài làm việc trên 
ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 

Do Nghị quyết số 26/2017/NQ-HðND 
ngày 14/7/2017 của Hội ñồng nhân dân 
tỉnh quy ñịnh mức thu, nộp lệ phí cấp 
giấy phép lao ñộng cho người nước ngoài 
làm việc tại tỉnh Thừa Thiên Huế thay thế. 

01/8/2017 
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271. Quyết ñịnh 
2764/2004/Qð-UBND  

Ngày 12/8/2004 

Phân cấp trách nhiệm thực hiện 
chính sách ưu ñãi người có công với 
cách mạng và chính sách xã hội. 

Do Quyết ñịnh số 17/2018/Qð-UBND 
ngày 09/3/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh 
bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do 
Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế 
ban hành trong ñó có bãi bỏ Quyết ñịnh số 
2764/2004/Qð-UBND ngày 12/8/2004. 

 

20/3/2018 

272. Chỉ thị 
09/2005/CT-UBND 

Ngày 22/02/2005 

Về việc ñẩy mạnh công tác tổ chức 
hoạt ñộng Tuần lễ Quốc gia về An 
toàn - Vệ sinh lao ñộng - phòng chống 
cháy nổ hàng năm. 

Công bố tại 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 của năm 2016 kèm theo 
Quyết ñịnh số 582/Qð-UBND ngày 
24/3/2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân 
tỉnh Thừa Thiên Huế  

24/3/2017 

273. Quyết ñịnh 
2309/2005/Qð-UBND 

Ngày 21/7/2005 

Về việc quy ñịnh ñơn giá ngày công 
lao ñộng nông nhàn 

Do Quyết ñịnh số 2072/Qð-UBND ngày 
05/9/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về 
việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật 
trong ñó có bãi bỏ Quyết ñịnh 
2309/2005/Qð-UBND. 

05/9/2016 

274. Quyết ñịnh 
1298/2008/Qð-UBND 

Ngày 02/6/2008 

Về việc tập trung và nuôi dưỡng  người 
lang thang xin ăn, cơ nhỡ người tâm thần 
lang thang trên ñịa bàn tỉnh. 

Công bố tại 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 của năm 2017 kèm theo 
Quyết ñịnh số 509/Qð-UBND ngày 
28/02/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh 
Thừa Thiên Huế. 

28/02/2018 
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275. Quyết ñịnh 
1865/2009/Qð-UBND 

Ngày 03/9/2009 

Về việc ban hành Quy chế cấp phát, 
quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện 
chính sách ưu ñãi người có công với 
cách mạng và người trực tiếp tham 
gia kháng chiến trên ñịa bàn tỉnh 
Thừa Thiên Huế. 

Do Quyết ñịnh số 21/2017/Qð-UBND 
ngày 21/4/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh 
ban hành Quy chế cấp phát, quản lý và sử 
dụng kinh phí thực hiện chính sách ưu ñãi 
người có công với cách mạng và người 
trực tiếp tham gia kháng chiến trên ñịa bàn 
tỉnh Thừa Thiên Huế thay thế. 

10/5/2017 

276. Quyết ñịnh 
13/2010Qð-UBND 

Ngày 29/4/2010 

Ban hành Quy chế phối hợp liên ngành 
trong công tác quản lý lao ñộng 
người nước ngoài làm việc trên ñịa bàn 
tỉnh Thừa Thiên Huế. 

Quyết ñịnh số 15/2015/Qð-UBND ngày 
07/4/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh 
ban hành Quy chế phối hợp liên ngành 
trong công tác quản lý lao ñộng người 
nước ngoài làm việc trên ñịa bàn tỉnh 
Thừa Thiên Huế thay thế. 

17/4/2015 

277. Quyết ñịnh 
31/2010/Qð-UBND 

Ngày 27/8/2010 

Về việc Quy ñịnh mức thu, quản lý 
và sử dụng lệ phí cấp giấy phép cho 
người nước ngoài làm việc tại tỉnh 
Thừa Thiên Huế.  

Công bố tại 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 của năm 2017 
kèm theo Quyết ñịnh số 509/Qð-UBND 
ngày 28/02/2018 của Ủy ban nhân dân 
tỉnh Thừa Thiên Huế. 

28/02/2018 

278. Quyết ñịnh 
1835/Qð-UBND  

Ngày 04/10/2010 

Về việc Quy ñịnh một số chính sách 
trợ giúp ñột xuất từ nguồn ngân sách 
nhà nước cho các hộ gia ñình gặp khó khăn 
do thiên tai gây ra trên ñịa bàn tỉnh. 

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

01/9/2018 
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279. Quyết ñịnh 
22/2011/Qð-UBND 

Ngày 02/6/2011 

Về việc ban hành Quy chế quản lý 
các công trình ghi công liệt sỹ trên 
ñịa bàn tỉnh.  

 

Công bố tại 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 của năm 2016 
kèm theo Quyết ñịnh số 582/Qð-UBND 
ngày 24/3/2017 của Chủ tịch Ủy ban 
nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế 

24/3/2017 

280. Quyết ñịnh 
32/2011/Qð-UBND 

Ngày 09/9/2011 

Về việc phê duyệt ðề án “ðẩy mạnh 
công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục 
trẻ em tỉnh Thừa Thiên Huế giai ñoạn 
2011 - 2015”. 

 Quyết ñịnh 32/2011/Qð-UBND của Ủy 
ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt ðề án 
“ðẩy mạnh công tác bảo vệ, chăm sóc và 
giáo dục trẻ em tỉnh Thừa Thiên Huế giai 
ñoạn 2011 - 2015, hết thời hạn do thực hiện 
xong ñược quy ñịnh trong văn bản ñược 
rà soát. 

31/12/2015 

281. Quyết ñịnh 
949/Qð-UBND 

Ngày 21/5/2013 

Về chế ñộ cho các ñối tượng nuôi 
dưỡng xã hội tại các ñơn vị thuộc 
Sở Lao ñộng - Thương binh và Xã hội. 

 

Công bố tại 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 của năm 2016 kèm 
theo Quyết ñịnh số 582/Qð-UBND ngày 
24/3/2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân 
tỉnh Thừa Thiên Huế. 

24/3/2017 

282. Quyết ñịnh 
15/2015/Qð-UBND 

Ngày 07/4/2015 

Ban hành Quy chế phối hợp liên 
ngành trong công tác quản lý lao 
ñộng người nước ngoài làm việc trên 
ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 

Quyết ñịnh số 17/2015/Qð-UBND ngày 
15/4/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh 
ban hành Quy chế phối hợp liên ngành 
trong công tác quản lý lao ñộng người 
nước ngoài làm việc trên ñịa bàn tỉnh 
Thừa Thiên Huế thay thế. 

25/4/2015 
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283. Quyết ñịnh 
17/2015/Qð-UBND 

Ngày 15/4/2015 

Ban hành Quy chế phối hợp liên ngành 
trong công tác quản lý lao ñộng 
người nước ngoài làm việc trên ñịa bàn 
tỉnh Thừa Thiên Huế. 

Do Quyết ñịnh số 14/2017/Qð-UBND 
ngày 28/12/2017 của Ủy ban nhân dân 
tỉnh ban hành Quy chế phối hợp liên 
ngành trong công tác quản lý lao ñộng 
người nước ngoài làm việc trên ñịa bàn 
tỉnh Thừa Thiên Huế thay thế 

12/3/2017 

284. Quyết ñịnh 
81/2016/Qð-UBND 

Ngày 06/12/2016 

Về việc quy ñịnh mức chi hỗ trợ nạn 
nhân bị mua bán trên ñịa bàn tỉnh 
Thừa Thiên Huế 

Do Quyết ñịnh số 82/2016/Qð-UBND 
ngày 12/12/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh 
về việc quy ñịnh mức chi hỗ trợ nạn nhân bị 
mua bán trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 
thay thế 

22/12/2016 

XVII. Lĩnh vực: Dân tộc 

285. Quyết ñịnh 
1112/2008/Qð-UBND 

Ngày 12/5/2008 

Về việc ban hành Quy ñịnh quản lý, 
vận hành, bảo vệ, duy tu, bảo dưỡng 
công trình hạ tầng các xã miền núi, 
vùng ñồng bào dân tộc thiểu số tỉnh 
Thừa Thiên Huế 

Quyết ñịnh số 42/2014/Qð-UBND ngày 
29/7/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc 
ban hành Quy ñịnh quản lý, vận hành, 
bảo vệ, duy tu, bảo dưỡng công trình 
hạ tầng các xã miền núi, vùng ñồng bào 
dân tộc thiểu số tỉnh Thừa Thiên Huế 
thay thế. 

08/8/2014 

 

286. Quyết ñịnh 
42/2014/Qð-UBND 

Ngày 29/7/2014 

Về quản lý, vận hành, bảo vệ, duy tu, 
bảo dưỡng công trình hạ tầng xã 
miền núi, vùng ñồng bào dân tộc 
thiểu số tỉnh Thừa Thiên Huế  

 Do các văn bản mà Quyết ñịnh sử dụng 
làm căn cứ pháp lý trực tiếp ñể ban hành 
hết hiệu lực, ñó là: 
- Luật Tổ chức Hội ñồng nhân dân, Ủy ban 
nhân dân ngày 26/11/2003 bị thay thế bởi 
Luật Tổ chức chính quyền ñịa phương 
ngày 19/6/2015 thay thế. 
 - Nghị ñịnh số 12/2009/Nð-CP ngày 12 
tháng 02 năm 2009 của Chính phủ về 

31/12/2016 
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quản lý dự án ñầu tư xây dựng công trình; 
Nghị ñịnh số 83/2009/Nð-CP ngày 15 
tháng 10 năm 2009 của Chính phủ về việc 
sửa ñổi, bổ sung một số ñiều Nghị ñịnh 
số 12/2009/Nð-CP ngày 12 tháng 02 
năm 2009 của Chính phủ về quản lý 
dự án ñầu tư xây dựng công trình hết hiệu 
lực do  Nghị ñịnh số 59/2015/Nð-CP ngày 
18 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về 
quản lý dự án ñầu tư xây dựng thay thế. 
- Nghị ñịnh số 114/2010/Nð-CP ngày 06 
tháng 12 năm 2010 của Chính phủ về 
bảo trì công trình xây dựng bị thay thế bởi 
Nghị ñịnh số 46/2015/Nð-CP ngày 12 
tháng 5 năm 2015 của Chính phủ về quản lý 
chất lượng và bảo trì công trình xây dựng. 
- Nghị ñịnh 15/2013/Nð-CP của Chính phủ 
về quản lý chất lượng công trình xây 
dựng bị sửa ñổi, bổ sung bởi Nghị ñịnh 
số 59/2015/Nð-CP ngày 18 tháng 6 năm 2015 
của Chính phủ về quản lý dự án ñầu tư 
xây dựng và Nghị ñịnh số 46/2015/Nð-CP 
ngày 12 tháng 5 năm 2015 của Chính phủ 
về quản lý chất lượng và bảo trì công trình 
xây dựng. 
- Quyết ñịnh 30/2010/Qð-UBND ngày 23 
tháng 8 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh 
ban hành Quy ñịnh về công tác quy hoạch 
và quản lý các dự án ñầu tư xây dựng 
công trình sử dụng vốn ngân sách nhà nước 
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của tỉnh Thừa Thiên Huế hết hiệu lực do 
Quyết ñịnh số 52/2016/Qð-UBND ngày 
10/8/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy 
ñịnh về công tác quy hoạch phát triển 
kinh tế - xã hội và quản lý dự án sử dụng 
vốn ñầu tư công, vốn sự nghiệp có tính 
chất ñầu tư thay thế. 
(ðiểm a Khoản 2 ðiều 38 Nghị ñịnh số 
34/2016/Nð-CP ngày 14/5/2016 của Chính 
phủ quy ñịnh chi tiết một số ñiều và biện 
pháp thi hành Luật Ban hành văn bản 
quy phạm pháp luật). 

287. Quyết ñịnh 
60/2014/Qð-UBND 

Ngày 09/9/2014 

Về việc quy ñịnh mức bình quân diện 
tích ñất sản xuất ñối với hộ ñồng bào 
dân tộc thiểu số nghèo và hộ nghèo ở 
các xã, thôn, bản ñặc biệt khó khăn 
sống bằng nghề lâm nghiệp, nông nghiệp 
trên ñại bàn tỉnh theo Quyết ñịnh số 
755/Qð-TTg ngày 20/5/2013 của 
Thủ tướng Chính phủ. 

Do Quyết ñịnh số 73/2017/Qð-UBND 
ngày 01/9/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh 
về việc Quy ñịnh mức bình quân diện tích 
ñất sản xuất ñối với hộ ñồng bào dân tộc 
thiểu số nghèo và hộ nghèo ở các xã, thôn, 
bản ñặc biệt khó khăn thuộc vùng dân tộc 
thiểu số và miền núi, sống bằng nghề 
lâm nghiệp, nông nghiệp trên ñịa bàn tỉnh 
theo Quyết ñịnh số 2085/Qð-TTg ngày 
31/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ 
thay thế. 

11/9/2017 

XVIII. Lĩnh vực: Nội vụ 

288. Nghị quyết 
5c/2007/NQ-HðND 

Ngày 25/4/2007 

Về thi hành Luật Phòng, chống tham 
nhũng và Luật Thực hành tiết kiệm, 
chống lãng phí. 

Do Quyết ñịnh số 582/Qð-UBND ngày 
24/3/2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh 
Thừa Thiên Huế công bố hết hiệu lực. 

05/9/2016 
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289. Nghị quyết 
13/2012/NQ-HðND 

Ngày 08/12/2012 

Quy ñịnh mức trích từ các khoản thu 
hồi phát hiện qua công tác thanh tra 
ñã thực nộp vào ngân sách nhà nước 
trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 

Do Nghị quyết số 33/2017/NQ-HðND 
ngày 07/12/2017 của Hội ñồng nhân dân 
tỉnh quy ñịnh mức trích từ các khoản thu 
hồi phát hiện qua công tác thanh tra ñã 
thực nộp vào ngân sách nhà nước trên 
ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế thay thế 

20/12/2017 

290. Nghị quyết 
14/2012/NQ-HðND 

Ngày 08/12/2012 

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

Do Nghị quyết số 32/2017/NQ-HðND 
ngày 07/12/2017 của Hội ñồng 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 thay thế 

20/12/2017 

291. Quyết ñịnh 
715/2006/Qð-UBND 

Ngày 13/3/2006 

Về việc ban hành Chương trình hành 
ñộng của UBND tỉnh thực hiện Luật 
Phòng, chống tham nhũng. 

Các văn bản mà Quyết ñịnh sử dụng làm 
căn cứ pháp lý ñể ban hành hết hiệu lực, 
ñó là: 
- Luật Tổ chức Hội ñồng nhân dân và Ủy ban 
nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003 hết 
hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2016 
do Luật Tổ chức chính quyền ñịa phương 
ngày 19/6/2015 thay thế. 
- Luật sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của 
Luật phòng, chống tham nhũng số 
55/2005/QH11 ñã ñược sửa ñổi, bổ sung 
một số ñiều theo Luật số 01/2007/QH12 
ñã ñược sửa ñổi, bổ sung một số ñiều 
theo Luật số 27/2012/QH13. 
- Luật số 01/2007/QH12 ngày 04/8/2007 
bị Luật số 27/2012/QH13 ngày 23/11/2012 
sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Luật 
Phòng, chống tham nhũng. 

31/12/2016 
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292. Quyết ñịnh 
2033/2006/Qð-UBND 

Ngày 05/9/2006 

Quy ñịnh về thẩm quyền, trình tự, 
thủ tục giải quyết khiếu nại tố cáo 
trên ñịa bàn tỉnh. 

Quyết ñịnh số 26/2014/Qð-UBND ngày 
23/5/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban 
hành Quy ñịnh về việc tiếp nhận, xử lý 
ñơn khiếu nại và giải quyết khiếu nại 
hành chính trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 
thay thế 

02/6/2014 

 

293. Quyết ñịnh 
1490/2007/Qð-UBND 

Ngày 29/6/2007 

Ban hành kèm theo quy ñịnh về thẩm 
quyền, trình tự giải quyết tranh chấp, 
khiếu nại về ñất ñai trên ñịa bàn tỉnh. 

Do Quyết ñịnh số 51/2016/Qð-UBND 
ngày 09/8/2016 của UBND tỉnh ban 
hành quy ñịnh về thẩm quyền, trình tự, 
thủ tục giải quyết tranh chấp ñất ñai trên 
ñịa bàn tỉnh thay thế 

19/8/2016 

294. Chỉ thị 
41/2008/CT-UBND 

Ngày 24/12/2008 

Về việc nâng cao chất lượng và tăng 
cường công tác giải quyết ñơn thư 
khiếu nại, tố cáo, tranh chấp trên 
ñịa bàn tỉnh 

Các văn bản mà Chỉ thị thực hiện hết 
hiệu lực do có văn bản thay thế, ñó là: 
Những quy ñịnh về khiếu nại và giải 
quyết khiếu nại trong Luật Khiếu nại, tố 
cáo năm 1998; Luật Khiếu nại, tố cáo 
sửa ñổi năm 2004 và năm 2005 bị thay 
thế bởi Luật Khiếu nại năm 2011; Những 
quy ñịnh về tố cáo và giải quyết tố cáo 
trong Luật Khiếu nại, tố cáo năm 1998; 
Luật Khiếu nại, tố cáo sửa ñổi năm 2004 
và năm 2005 bị thay thế bởi Luật Tố cáo 
năm 2011. 

31/12/2016 

295. Chỉ thị 
01/2010/CT-UBND 

Ngày 08/01/2010 

Chỉ thị về tiếp tục tăng cường công tác 
tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, 
tố cáo, tranh chấp. 

Các văn bản mà Chỉ thị thực hiện hết 
hiệu lực do có văn bản thay thế, ñó là: 
Những quy ñịnh về khiếu nại và giải quyết 
khiếu nại trong Luật Khiếu nại, tố cáo 
năm 1998; Luật Khiếu nại, tố cáo sửa ñổi 
năm 2004 và năm 2005 bị thay thế bởi 
Luật Khiếu nại năm 2011; Những quy ñịnh 

31/12/2016 
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về tố cáo và giải quyết tố cáo trong Luật 
Khiếu nại, tố cáo năm 1998; Luật Khiếu nại, 
tố cáo sửa ñổi năm 2004 và năm 2005 bị 
thay thế bởi Luật Tố cáo năm 2011. 

296. Chỉ thị 
45/2010/CT-UBND 

Ngày 29/10/2010 
Về việc tiếp tục thực hiện công tác 
kê khai minh bạch tài sản, thu nhập. 

Chỉ thị số 11/2014/CT-UBND ngày 
13/3/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh về 
việc tiếp tục thực hiện công tác kê khai 
minh bạch tài sản, thu nhập trên ñịa bàn 
tỉnh Thừa Thiên Huế thay thế. 

23/3/2014 

 

297. Chỉ thị 
01/2011/CT-UBND 

Ngày 04/01/2011 

Về tăng cường công tác tiếp công dân, 
giải quyết ñơn thư khiếu nại, tố cáo, 
tranh chấp trên ñịa bàn tỉnh 

Các văn bản mà Chỉ thị thực hiện hết 
hiệu lực do có văn bản thay thế, ñó là: 

- Những quy ñịnh về khiếu nại và giải 
quyết khiếu nại trong Luật Khiếu nại, tố 
cáo năm 1998; Luật Khiếu nại, tố cáo 
sửa ñổi năm 2004 và năm 2005 bị thay 
thế bởi Luật Khiếu nại năm 2011; 

- Những quy ñịnh về tố cáo và giải quyết 
tố cáo trong Luật Khiếu nại, tố cáo năm 1998; 
Luật Khiếu nại, tố cáo sửa ñổi năm 2004 
và năm 2005 bị thay thế bởi Luật Tố cáo 
năm 2011; 

- Nghị ñịnh số 136/2006/Nð-CP ngày 
14/11/2006 của Chính phủ hướng dẫn 
Luật Khiếu nại, tố cáo và các Luật sửa ñổi, 
bổ sung một số ñiều của Luật Khiếu nại, 
Tố cáo ñã bị sửa ñổi, bổ sung bởi Nghị ñịnh 
số 75/2012/Nð-CP ngày 03/10/2012 của 
Chính phủ hướng dẫn Luật Khiếu nại và 

31/12/2016 
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Nghị ñịnh số 76/2012/Nð-CP ngày 
03/10/2012 của Chính phủ hướng dẫn 
Luật Tố cáo 

298. Quyết ñịnh 
43/2012/Qð-UBND 

Ngày 21/12/2012 

Quy ñịnh mức trích từ các khoản thu hồi 
phát hiện qua công tác thanh tra ñã 
thực nộp vào ngân sách nhà nước 

Do Quyết ñịnh số 02/2018/Qð-UBND 
ngày 11/01/2018 của Ủy ban nhân dân 
tỉnh Thừa Thiên Huế về việc Quy ñịnh 
mức trích từ các khoản thu hồi phát hiện 
qua công tác thanh tra ñã thực nộp vào 
ngân sách nhà nước trên ñịa bàn tỉnh 
Thừa Thiên Huế thay thế 

25/01/2018 

299. Quyết ñịnh 
05/2013/Qð-UBND 

Ngày 29/01/2013  

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 Thừa Thiên Huế về việc 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 thay thế 

25/01/2018 

XIX. Lĩnh vực: Tổ chức cán bộ 

300. Nghị quyết 
9m/2007/NQ-HðND 

Ngày 12/12/2007 

Về ñiều chỉnh tăng mức phụ cấp cho 
cán bộ không chuyên trách xã, 
phường, thị trấn. 

 

 

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, tổ dân phố 
trên ñịa bàn tỉnh thay thế. 

22/12/2014 
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301. Nghị quyết 
7h/2009/NQCð-HðND 

Ngày 09/4/2009 
Về chế ñộ phụ cấp ñối với lực lượng 
Bảo vệ dân phố. 

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, tổ dân phố 
trên ñịa bàn tỉnh thay thế. 

22/12/2014 

302. Nghị quyết 
7i/2009/NQCð-HðND 

Ngày 09/4/2009 

Về việc quy ñịnh mức phụ cấp 
ñối với cán bộ, công chức làm việc 
tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. 

Do Nghị quyết số 15/2017/NQ-HðND 
ngày 31/3/2027 của Hội ñồng nhân dân 
tỉnh về quy ñịnh chính sách hỗ trợ cho 
cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại 
Trung tâm hành chính công tỉnh, cấp huyện 
và Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả 
cấp xã trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 
thay thế. 

10/4/2017 

303. Nghị quyết 
07/2012/NQ-HðND 

Ngày 11/7/2012 

Về chế ñộ phụ cấp cho Trưởng ban 
công tác Mặt trận ở khu dân cư (thôn, 
bản, tổ dân phố) trên ñịa bàn tỉnh. 

Nghị quyết số 15/2014/NQ-HðND ngày 
12/12/2014 của Ủy ban 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, tổ dân phố 
trên ñịa bàn tỉnh thay thế. 

22/12/2014 

304. Quyết ñịnh 
1872/2004/Qð-UB 
Ngày 14/06/2004 

Về việc ban hành quy ñịnh công tác 
lưu trữ tỉnh Thừa Thiên Huế 

Quyết ñịnh số 27/2014/Qð-UBND ngày 
27/5/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban 
hành Quy chế về công tác văn thư, lưu trữ 
trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế thay thế. 

06/6/2014 
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305. Quyết ñịnh 
973/2006/Qð-UBND 

Ngày 10/4/2006 

Về việc quy ñịnh chức năng, nhiệm vụ, 
quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban 
Quản lý Khu Kinh tế Chân Mây - Lăng Cô. 

Do Quyết ñịnh số 49/2016/Qð-UBND 
ngày 21/7/2016 của Ủy ban nhân dân 
tỉnh 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 thay thế 

01/8/2016 

306. Quyết ñịnh 
2940/2007/Qð-UBND 

Ngày 28/12/2007 

Về việc ñiều chỉnh tăng mức phụ cấp 
cho cán bộ không chuyên trách xã, 
phường, thị trấn. 

Quyết ñịnh số 02/2015/Qð-UBND ngày 
14/01/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh 
Quy ñịnh số lượng, chức danh, mức phụ 
cấp ñối với những người hoạt ñộng 
không chuyên trách; mức khoán kinh phí 
hoạt ñộng của các tổ chức chính trị - xã hội 
ở xã, phường, thị trấn và ở thôn, bản, 
tổ dân phố trên ñịa bàn tỉnh bãi bỏ. 

24/01/2015 

 

307. Chỉ thị 
02/2008/CT-UBND 

Ngày 04/01/2008 

Về việc chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương 
hành chính trong các cơ quan quản lý 
Nhà nước trên ñịa bàn tỉnh Thừa 
Thiên Huế. 

Do Chỉ thị số 32/CT-UBND ngày 
22/12/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc 
ñẩy mạnh kỷ luật, kỷ cương hành chính 
trên ñịa bàn tỉnh thay thế. 

31/12/2016 

308. Quyết ñịnh 
1182/2008/Qð-UBND 

Ngày 19/5/2008 
Về việc phân công, phân cấp cho Ban 
Quản lý Khu Kinh tế Chân Mây - Lăng Cô 

Do Quyết ñịnh số 75/2016/Qð-UBND 
ngày 20/10/2016 của Ủy ban nhân dân 
tỉnh về việc phân cấp, ủy quyền cho Ban 
Quản lý Khu Kinh tế, công nghiệp tỉnh 
Thừa Thiên Huế thay thế 

30/10/2016 

309. Quyết ñịnh 
1241/2008/Qð-UBND 

Ngày 26/5/2008 

 
Về việc quy ñịnh chức năng, nhiệm 
vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 
Sở Y tế. 

Do Quyết ñịnh số 08/2017/Qð-UBND 
ngày 13/2/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh 
ban hành quy ñịnh chức năng, nhiệm vụ, 
quyền hạn  và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế 
tỉnh Thừa Thiên Huế thay thế 

22/02/2017 
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310. Quyết ñịnh 
1505/2008/Qð-UBND 

Ngày 01/7/2008 

Về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 
và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp 
và Phát triển Nông thôn 

Quyết ñịnh số 30/2015/Qð-UBND ngày 
03/8/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh về 
việc quy ñịnh chức năng, nhiệm vụ, 
quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở 
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 
thay thế. 

13/8/2015 
 

311. Quyết ñịnh 
1591/Qð-UBND  
Ngày 11/7/2008 

Về việc quy ñịnh chức năng, nhiệm vụ, 
quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 

Do Quyết ñịnh số 34/2016/Qð-UBND 
ngày 27/5/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh 
về việc kiện toàn Sở Văn hóa, Thể thao 
và Du lịch ñể thành lập Sở Văn hóa và 
Thể thao thay thế. 

06/6/2016 

312. Quyết ñịnh 
1612/Qð-UBND  
Ngày 17/7/2008 

Về việc quy ñịnh chức năng, nhiệm 
vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 
Sở Công Thương 

Do Quyết ñịnh số 58/2016/Qð-UBND 
ngày 20/8/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh 
ban hành Quy ñịnh chức năng, nhiệm vụ, 
quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở 
Công Thương tỉnh Thừa Thiên Huế 
thay thế. 

30/8/2016 

313. Quyết ñịnh 
1725/Qð-UBND  
Ngày 31/7/2008 

Về việc quy ñịnh chức năng, nhiệm vụ, 
quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 
Sở Thông tin và Truyền thông. 

Do Quyết ñịnh số 56/2016/Qð-UBND 
ngày 20/8/2016 của Ủy ban nhân dân 
tỉnh ban hành Quy ñịnh chức năng, 
nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức 
của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh 
Thừa Thiên Huế thay thế. 

30/8/2016 

314. Quyết ñịnh 
2050/Qð-UBND  
Ngày 09/9/2008 

Về việc quy ñịnh chức năng, nhiệm 
vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 
Sở Lao ñộng - Thương binh và Xã hội. 

Do Quyết ñịnh số 07/2016/Qð-UBND 
ngày 21/01/2016 của Ủy ban nhân dân 
tỉnh ban hành Quy ñịnh chức năng, 
nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức 
của Sở Lao ñộng - Thương binh và Xã hội 
tỉnh Thừa Thiên Huế thay thế. 

31/01/2016 
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315. Quyết ñịnh 
2392/2008/Qð-UBND 

Ngày 20/10/2008 

Về việc thành lập Chi cục Quản lý 
thị trường. 

 

Do Quyết ñịnh số 15/2017/Qð-UBND 
ngày 03/3/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh 
ban hành Quy ñịnh chức năng, nhiệm vụ, 
quyền hạn và cơ cấu tổ chức  của Chi cục 
Quản lý thị trường tỉnh Thừa Thiên Huế 

15/3/2017 

316. Quyết ñịnh 
2584/Qð-UBND  

Ngày 12/11/2008 

Về việc thành lập Trung tâm Chuyển giao 
công nghệ va kiểm ñịnh, kiểm nghiệm. 

Do Quyết ñịnh số 03/2016/Qð-UBND 
ngày 20/01/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh 
về việc thành lập Trung tâm Ứng dụng 
tiến bộ khoa học và công nghệ thay thế. 

30/01/2016 

317. Quyết ñịnh 
2585/QD-UBND  

 Ngày 12/11/2008 

Về việc thành lập Trung tâm Thông tin 
khoa học và công nghệ. 

Do Quyết ñịnh số 04/2016/Qð-UBND 
ngày 20/01/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh 
về việc thành lập Trung tâm Thông tin và 
Thống kê khoa học và công nghệ thay thế 

30/01/2016 

318. Quyết ñịnh 
2827/2008/Qð-UBND 

Ngày 15/12/2008 

Ban hành quy ñịnh phân cấp về tổ 
chức bộ máy và quản lý công chức, 
viên chức của tỉnh Thừa Thiên Huế. 

Do Quyết ñịnh số 1504/Qð-UBND ngày 
30/6/2016 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân 
tỉnh Thừa Thiên Huế công bố hết hiệu lực. 

 

 

 

17/11/2013 

 

 

319. Quyết ñịnh 
396/2009/Qð-UBND 

Ngày 25/02/2009 

Ban hành Quy ñịnh về chức năng, 
nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 
chức của Sở Giao thông vận tải tỉnh 
Thừa Thiên Huế. 

Do Quyết ñịnh số 05/2016/Qð-UBND 
ngày 21/01/2016 của Ủy ban nhân dân 
tỉnh ban hành Quy ñịnh chức năng, 
nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức 
của Sở Giao thông vận tải tỉnh Thừa 
Thiên Huế thay thế 

31/01/2016 
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320. Quyết ñịnh 
756/Qð-UBND  
Ngày 10/4/2009 

Về việc quy ñịnh chức năng, nhiệm vụ, 
quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 
Sở Xây dựng. 

Do Quyết ñịnh số 58/2016/Qð-UBND 
ngày 20/8/2016 của Ủy ban nhân dân 
tỉnh ban hành quy ñịnh chức năng, 
nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức 
của Sở Xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế 
thay thế. 

30/8/2016 

321. Quyết ñịnh 
890/2009/Qð-UBND 

Ngày 29/4/2009 

Về việc quy ñịnh mức phụ cấp 
ñối với cán bộ, công chức làm việc 
tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. 

Do Quyết ñịnh số 24/2017/Qð-UBND 
ngày 04/5/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh 
ban hành quy ñịnh chính sách hỗ trợ cho 
cán bộ, công chức, viên chức  làm việc 
tại Trung tâm hành chính công tỉnh, 
cấp huyện và Bộ phận  tiếp nhận và trả 
kết quả cấp xã trên ñịa bàn tỉnh Thừa 
Thiên Huế thay thế 

15/5/2017 

322. Quyết ñịnh 
891/2009/Qð-UBND  

Ngày 29/4/2009 
Về việc quy ñịnh chế ñộ phụ cấp cho 
lực lượng Bảo vệ dân phố. 

Quyết ñịnh số 02/2015/Qð-UBND ngày 
14/01/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh 
Quy ñịnh số lượng, chức danh, mức phụ 
cấp ñối với những người hoạt ñộng 
không chuyên trách; mức khoán kinh phí 
hoạt ñộng của các tổ chức chính trị - xã hội 
ở xã, phường, thị trấn và ở thôn, bản, tổ 
dân phố trên ñịa bàn tỉnh bãi bỏ. 

24/01/2015 

 

323. Quyết ñịnh 
1687/Qð-UBND  

Ngày 11/8/2009 

Về việc quy ñịnh chức năng, nhiệm 
vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 
Sở Tư pháp tỉnh Thừa Thiên Huế  

Quyết ñịnh số 16/2015/Qð-UBND ngày 
15/4/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh về 
việc quy ñịnh chức năng, nhiệm vụ, 
quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp 
tỉnh Thừa Thiên Huế thay thế. 

25/4/2015 
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324. Quyết ñịnh 
2797/2009/Qð-UBND 

Ngày 21/12/2009 

Về việc quy ñịnh chức năng, nhiệm 
vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 
Sở Tài chính. 

Do Quyết ñịnh số 86/2016/Qð-UBND 
ngày 15/12/2016 của Ủy ban nhân dân 
tỉnh ban hành quy ñịnh chức năng, nhiệm 
vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở 
Tài chính tỉnh Thừa Thiên Huế thay thế 

31/12/2016 

325. Quyết ñịnh 
2886/Qð-UBND  
Ngày 30/12/2009 

Về việc quy ñịnh chức năng, nhiệm 
vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 
Chi cục Tiêu chuẩn ðo lường Chất lượng 

Do Quyết ñịnh số 13/2016/Qð-UBND 
ngày 04/02/2016 của Ủy ban nhân dân 
tỉnh về việc quy ñịnh chức năng, nhiệm 
vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi 
cục Tiêu chuẩn ðo lường chất lượng 
thay thế 

14/02/2016 

326. Quyết ñịnh 
2887/Qð-UBND  

Ngày 30/12/2009 

Về việc quy ñịnh chức năng, nhiệm 
vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 
Sở Ngoại vụ tỉnh Thừa Thiên Huế. 

Do Quyết ñịnh số 06/2016/Qð-UBND 
ngày 21/01/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh 
ban hành quy ñịnh chức năng, nhiệm vụ, 
quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở 
Ngoại vụ thay thế 

31/01/2016 

327. Quyết ñịnh 
2889/Qð-UBND  

Ngày 30/12/2009 

Về việc quy ñịnh chức năng, nhiệm 
vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 
Sở Kế hoạch và ðầu tư 

Do Quyết ñịnh số 57/2016/Qð-UBND 
ngày 20/8/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh 
ban hành quy ñịnh chức năng, nhiệm vụ, 
quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở 
Kế hoạch và ðầu tư tỉnh Thừa Thiên Huế 
thay thế 

30/8/2016 

328. Quyết ñịnh 
37/2010/Qð-UBND 

Ngày 05/10/2010 

Về việc ủy quyền Ban Quản lý các 
Khu công nghiệp tỉnh tổ chức thẩm 
ñịnh, phê duyệt Báo cáo ñánh giá tác 
ñộng môi trường ñối với các dự án 
ñầu tư vào các Khu công nghiệp. 

Do Quyết ñịnh số 75/2016/Qð-UBND 
ngày 20/10/2016 của Ủy ban nhân dân 
tỉnh về việc phân cấp, ủy quyền cho Ban 
Quản lý Khu Kinh tế, công nghiệp tỉnh 
Thừa Thiên Huế thay thế 

30/10/2016 
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329. Quyết ñịnh 
2110/Qð-UBND 

Ngày 02/11/2010 

Về việc tổ chức làm việc sáng thứ 
bảy hàng tuần ñể tiếp nhận, giải quyết 
thủ tục hành chính 

Do Quyết ñịnh số 17/2018/Qð-UBND 
ngày 09/3/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh 
bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do 
Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế 
ban hành trong ñó có bãi bỏ Quyết ñịnh 
số 2110/Qð-UBND ngày 02/11/2010. 

20/3/2018 

330. Quyết ñịnh 
2070/Qð-UBND  

Ngày 04/10/2011 

Về việc ban hành Quy ñịnh về chức năng, 
nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức 
của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh. 

Do Quyết ñịnh số 55/2016/Qð-UBND 
ngày 20/8/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh 
ban hành quy ñịnh chức năng, nhiệm vụ, 
quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng 
Ủy ban nhân dân tỉnh thay thế 

30/8/2016 

331. Quyết ñịnh 
2683/Qð-UBND 

Ngày 27/12/2010 

Về việc ban hành Quy ñịnh về tiếp 
nhận, xử lý và ban hành văn bản của 
các cơ quan chuyên môn, cơ quan 
thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa 
Thiên Huế 

Quyết ñịnh số 27/2014/Qð-UBND ngày 
27/5/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành 
Quy chế về công tác văn thư, lưu trữ trên 
ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế thay thế 
bãi bỏ. 

06/6/2014 

 

332. Quyết ñịnh 
2684/Qð-UBND 

Ngày 27/12/2010 

Về việc ban hành Quy ñịnh về tiếp 
nhận, xử lý và ban hành văn bản của 
Ủy ban nhân dân tỉnh thành phố Huế, 
thị xã và các huyện 

Quyết ñịnh số 27/2014/Qð-UBND ngày 
27/5/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành 
Quy chế về công tác văn thư, lưu trữ trên 
ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế bãi bỏ. 

06/6/2014 

 

333. Quyết ñịnh 
1676/Qð-UBND 

Ngày 18/8/2011 

Ban hành quy ñịnh chức năng, nhiệm 
vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 
Ban Dân tộc tỉnh Thừa Thiên Huế 

Quyết ñịnh số 18/2015/Qð-UBND ngày 
20/4/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh 
ban hành quy ñịnh chức năng, nhiệm vụ, 
quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban 
Dân tộc tỉnh Thừa Thiên Huế thay thế 

30/4/2015 
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334. Quyết ñịnh 
2544/Qð-UBND 
Ngày 08/12/2011 

Về việc sửa ñổi, bổ sung Quyết ñịnh 
số 1612/Qð-UBND ngày 17/7/2008 
của UBND tỉnh quy ñịnh chức năng, 
nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức 
của Sở Công Thương, 

Do Quyết ñịnh số 58/2016/Qð-UBND 
ngày 20/8/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh 
ban hành Quy ñịnh chức năng, nhiệm vụ, 
quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở 
Công Thương tỉnh Thừa Thiên Huế thay thế 

30/8/2016 

335. Quyết ñịnh 
209/Qð-UBND 

Ngày 15/02/2012 

Về việc sửa ñổi, bổ sung Quyết ñịnh 
số 1687/Qð-UBND ngày 11/8/2009 
quy ñịnh chức năng, nhiệm vụ, quyền 
hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư 
pháp tỉnh Thừa Thiên Huế 

Quyết ñịnh số 16/2015/Qð-UBND ngày 
15/4/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh về 
việc quy ñịnh chức năng, nhiệm vụ, 
quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp 
tỉnh Thừa Thiên Huế thay thế 

25/4/2015 
 

336. Quyết ñịnh 
631/Qð-UBND 
Ngày 13/4/2012 

Về việc quy ñịnh chức năng, nhiệm 
vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 
Ban Quản lý các Khu Công nghiệp 
tỉnh Thừa Thiên Huế 

Do Quyết ñịnh số 49/2016/Qð-UBND 
ngày 21/7/2016 của Ủy ban nhân dân 
tỉnh 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 thay thế 

01/8/2016 

337. Quyết ñịnh 
10/2012/Qð-UBND 

Ngày 05/6/2012 

Về việc tổ chức làm việc sáng thứ bảy 
hàng tuần ñể tiếp nhận, giải quyết 
thủ tục hành chính 

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 

338. Quyết ñịnh 
23/2012/Qð-UBND 

Ngày 10/8/2012 

Về chế ñộ phụ cấp cho Trưởng ban 
công tác Mặt trận ở khu dân cư (thôn, 
bản, tổ dân phố) trên ñịa bàn tỉnh. 

Quyết ñịnh số 02/2015/Qð-UBND ngày 
14/01/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh 
Quy ñịnh số lượng, chức danh, mức phụ 
cấp ñối với những người hoạt ñộng 
không chuyên trách; mức khoán kinh phí 
hoạt ñộng của các tổ chức chính trị - xã hội 
ở xã, phường, thị trấn và ở thôn, bản, tổ 
dân phố trên ñịa bàn tỉnh thay thế 

24/01/2015 
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339. Chỉ thị 
51/2012/CT-UBND 

Ngày 28/12/2012 

Về việc tăng cường kỷ cương, kỷ luật 
hành chính, chấn chỉnh lề lối làm việc, 
nâng cao ý thức trách nhiệm trong 
thi hành công vụ của cán bộ, công 
chức, viên chức trên ñịa bàn tỉnh 
Thừa Thiên Huế 

Do Chỉ thị số 32/CT-UBND ngày 
22/12/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh 
về việc ñẩy mạnh kỷ luật, kỷ cương 
hành chính trên ñịa bàn tỉnh thay thế 

22/12/2016 

340. Quyết ñịnh 
529/Qð-UBND 

Ngày 15/3/2013 

Về chế ñộ thù lao ñối với người ñã 
nghỉ hưu giữ chức danh lãnh ñạo 
chuyên trách tại các hội ñặc thù. 

Quyết ñịnh số 40/2014/Qð-UBND ngày  
17/7/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh về 
việc quy ñịnh chế ñộ thù lao ñối với 
người ñã nghỉ hưu giữ chức danh lãnh ñạo 
chuyên trách các hội ñặc thù thay thế. 

27/7/2014 

 

341. Quyết ñịnh 
1896/Qð-UBND  

Ngày 23/9/2013 

Về việc sửa ñổi Quyết ñịnh số 
2889/Qð-UBND ngày 30 tháng 12 
năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh 
quy ñịnh chức năng, nhiệm vụ, 
quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 
Sở Kế hoạch và ðầu tư 

Do Quyết ñịnh số 57/2016/Qð-UBND 
ngày 20/8/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh 
ban hành quy ñịnh chức năng, nhiệm vụ, 
quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở 
Kế hoạch và ðầu tư tỉnh Thừa Thiên Huế 
thay thế 

30/8/2016 

342. Quyết ñịnh 
44/2013/Qð-UBND 

Ngày 07/11/2013 

Ban hành quy ñịnh về quản lý tổ chức 
bộ máy, biên chế và cán bộ, công 
chức tỉnh Thừa Thiên Huế. 

Quyết ñịnh 52/2015/Qð-UBND ngày 
28/10/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh 
Quy ñịnh về quản lý tổ chức bộ máy, biên 
chế và cán bộ, công chức tỉnh Thừa Thiên 
Huế thay thế 

07/11/2015 

 

343. Quyết ñịnh 
45/2013/Qð-UBND 

Ngày 11/11/2013 

Ban hành Quy chế thi ñua, khen thưởng 
tỉnh Thừa Thiên Huế. 

Quyết ñịnh số 06/2015/Qð-UBND ngày 
30/01/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh 
ban hành Quy chế thi ñua, khen thưởng 
tỉnh Thừa Thiên Huế thay thế 

09/02/2015 
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344. Quyết ñịnh 
2383/Qð-UBND  

Ngày 11/11/2013 

Về việc quy ñịnh chức năng, nhiệm vụ, 
quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở 
Giáo dục và ðào tạo. 

Do Quyết ñịnh số 08/2016/Qð-UBND 
ngày 21/01/2016 của Ủy ban nhân dân 
tỉnh ban hành Quy ñịnh chức năng, 
nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức 
của Sở Giáo dục và ðào tạo tỉnh Thừa 
Thiên Huế thay thế 

31/01/2016 

345. Quyết ñịnh 
281/Qð-UBND  

Ngày 12/02/2014 
Về việc thành lập Trung tâm Kỹ thuật 
Tiêu chuẩn ðo lường Chất lượng 

Do Quyết ñịnh số 14/2016/Qð-UBND 
ngày 04/02/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh 
về việc thành lập Trung tâm Kỹ thuật 
Tiêu chuẩn ðo lường Chất lượng trực 
thuộc Chi cục Tiêu chuẩn ðo lường 
Chất lượng thay thế 

14/02/2016 

346. Quyết ñịnh 
2495/Qð-UBND  
Ngày 26/11/2014 

Về việc quy ñịnh chức năng, nhiệm vụ, 
quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 
Thanh tra tỉnh Thừa Thiên Huế. 

Do Quyết ñịnh số 31/2016/Qð-UBND 
ngày 18/5/2016 của Ủy ban nhân dân 
tỉnh ban hành quy ñịnh chức năng, nhiệm 
vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 
Thanh tra tỉnh Thừa Thiên Huế thay thế 

28/5/2016 

347. Quyết ñịnh 
27/2014/Qð-UBND 

Ngày 27/5/2014 
Ban hành Quy chế về công tác văn thư, 
lưu trữ trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 

Do Quyết ñịnh số 40/2018/Qð-UBND 
ngày 02/7/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh 
ban hành Quy chế về công tác văn thư 
trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế và 
Quyết ñịnh số 41/2018/Qð-UBND ngày 
02/7/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh 
ban hành Quy chế về công tác lưu trữ 
trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế thay thế 

16/7/2018 

348. Quyết ñịnh 
28/Qð-UBND 

Ngày 09/01/2015 

Quy ñịnh chức năng, nhiệm, quyền hạn 
và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ tỉnh 
Thừa Thiên Huế 

Do Quyết ñịnh số 22/2018/Qð-UBND 
ngày 03 tháng 4 năm 2018 của Ủy ban 
nhân dân tỉnh ban hành quy ñịnh chức năng, 
nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức 
của Sở Nội vụ thay thế. 

20/4/2018 
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349. Quyết ñịnh 
06/2015/Qð-UBND 

Ngày 31/01/2015 
Ban hành Quy chế thi ñua, khen thưởng 
tỉnh Thừa Thiên Huế 

Do Quyết ñịnh số 14/2018/Qð-UBND 
ngày 13/02/2018 của Ủy ban nhân dân 
tỉnh về việc ban hành Quy chế thi ñua, 
khen thưởng tỉnh Thừa Thiên Huế thay thế 

01/3/2018 

350. Quyết ñịnh 
24/2015/Qð-UBND 

Ngày 18/6/2015 

Ban hành quy ñịnh về việc ứng dụng 
văn bản ñiện tử trong hoạt ñộng của 
các cơ quan nhà nước trên ñịa bàn tỉnh 
Thừa Thiên Huế.    

Do Quyết ñịnh số 40/2018/Qð-UBND 
ngày 02/7/2018 của Ủy ban nhân dân 
tỉnh ban hành Quy chế về công tác văn 
thư trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế và 
Quyết ñịnh số 41/2018/Qð-UBND ngày 
02/7/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban 
hành Quy chế về công tác lưu trữ trên ñịa 
bàn tỉnh Thừa Thiên Huế thay thế 

16/7/2018 

351. Quyết ñịnh 
13/2016/Qð-UBND 

Ngày 04/02/2016 

Về việc quy ñịnh chức năng, nhiệm 
vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 
Chi cục Tiêu chuẩn ðo lường Chất lượng 

Do Quyết ñịnh số 87/2017/Qð-UBND 
ngày 04/10/2017 của Ủy ban nhân dân 
tỉnh ban hành Quy ñịnh chức năng, 
nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 
Chi cục Tiêu chuẩn ðo lường Chất lượng 
thay thế 

15/10/2017 

352. Quyết ñịnh 
55/2016/Qð-UBND 

Ngày 20/8/2016 

Ban hành quy ñịnh về chức năng, 
nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức 
của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh 

Do Quyết ñịnh số 93/2017/Qð-UBND 
ngày 06/11/2007 của Ủy ban nhân dân 
tỉnh ban hành Quy ñịnh chức năng, 
nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức 
của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh 
thay thế 

16/11/2017 

XX. Lĩnh vực: Tư pháp 

353. Nghị quyết 
7e/2009/NQ-HðND 

Ngày 09/4/2009 
Về việc ñiều chỉnh, bổ sung một số 
loại phí và lệ phí thuộc lĩnh vực Tư pháp. 

Do Nghị quyết số 14/2017/NQ-HðND 
ngày 31/3/2017 của Hội ñồng nhân dân 
tỉnh quy ñịnh mức thu, nộp lệ phí hộ tịch 
thay thế. 

10/4/2017 
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354. Nghị quyết 
10/2011/NQ-HðND  

Ngày 09/12/2011 

Về việc quy ñịnh mức chi ñối với 
công tác phổ biến, giáo dục pháp luật 
trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 

Do Nghị quyết số 01/2015/NQ-HðND 
ngày 25/04/2015 của Hội ñồng nhân dân tỉnh  
về việc quy ñịnh mức chi ñối với công tác 
phổ biến, giáo dục pháp luật và chuẩn 
tiếp cận pháp luật của người dân tại 
cơ sở trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 
thay thế. 

01/01/2016 

355. Nghị quyết 
11/2011/NQ-HðND 

Ngày 09/12/2011 

Về việc quy ñịnh mức chi ñối với 
công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp 
trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 

Do Nghị quyết số 05/2018/NQ-HðND 
ngày 30/3/2018 của Hội ñồng nhân dân tỉnh 
Quy ñịnh nội dung, mức chi thực hiện 
công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp 
trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế thay thế. 

10/4/2018 

356. Nghị quyết 
04/2012/NQ-HðND 

Ngày 10/04/2012 

Quy ñịnh mức thu, nộp, quản lý và 
sử dụng lệ phí ñăng ký giao dịch 
bảo ñảm, phí cung cấp thông tin về 
giao dịch bảo ñảm trên ñịa bàn tỉnh 

Do Nghị quyết số 13/2017/NQ-HðND 
ngày 31/3/2017 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 thay thế. 

10/4/2017 

357. Nghị quyết 
10/2012/NQ-HðND 

Ngày 11/7/2012 

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 

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. 

20/12/2017 

358. Quyết ñịnh 
3184/Qð-UBND 
Ngày 27/12/1997 

Về việc quy ñịnh giá dịch thuật. 
Do Quyết ñịnh số 464/Qð-UBND ngày 
05/3/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh 
bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật. 

05/3/2015 
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359. Quyết ñịnh 
4483/2005/Qð-UBND 

Ngày 30/12/2005 

Về việc ban hành quy ñịnh tạm thời 
về mức thu và sử dụng phí dịch vụ 
công chứng, chứng thực. 

Do Quyết ñịnh số 2699/Qð-UBND  
ngày 23/11/2015 của Ủy ban nhân dân 
tỉnh về việc bãi bỏ văn bản quy phạm 
pháp luật trong lĩnh vực công chứng, 
chứng thực của Ủy ban nhân dân tỉnh. 

23/11/2015 

360. Chỉ thị 
41/2006/CT-UBND 

Ngày 09/10/2006 

Về việc thực hiện Kế hoạch số 03-KH/TU 
của Tỉnh ủy về chiến lược cải cách 
tư pháp giai ñoạn 2006 - 2010. 

 Do Quyết ñịnh số 1504/Qð-UBND 
ngày 30/6/2016 của Chủ tịch Ủy ban 
nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế công bố 
hết hiệu lực. 

30/6/2016 

 

361. Chỉ thị 
34/2007/CT-UBND 

Ngày 03/8/2007 

Về việc triển khai thực hiện Nghị ñịnh 
số 79/2007/Nð-CP ngày 18 tháng 5 
năm 2007 của Chính phủ về cấp bản 
sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ 
bản chính, chứng thực chữ ký. 

Chỉ thị số  34/2007/CT-UBND triển khai 
thực hiện Nghị ñịnh số 79/2007/Nð-CP 
tuy nhiên Nghị ñịnh số 79/2007/Nð-CP 
ngày 18/5/2007 của Chính phủ về cấp 
bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ 
bản chính, chứng thực chữ ký hết hiệu 
lực từ ngày 10/4/2015 do Nghị ñịnh số 
23/2015/Nð-CP ngày 16/02/2015 của 
Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, 
chứng thực bản sao từ bản chính, chứng 
thực chữ ký và chứng thực hợp ñồng, 
giao dịch thay thế. 

 

 

 

 

10/4/2015 

 

 

 

 

 

362. Quyết ñịnh 
245/2008/Qð-UBND 

Ngày 25/01/2008 

Quy ñịnh tạm thời về quản lý và sử 
dụng kinh phí bảo ñảm cho công tác 
xây dựng văn bản quy phạm pháp luật 
của Ủy ban nhân dân các cấp và 
Hội ñồng nhân dân cấp huyện, xã. 

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. 

15/10/2017 
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363. Quyết ñịnh 
1099/2009/Qð-UBND 

Ngày 30/5/2009 

Về việc quy ñịnh mức thu và chế ñộ 
thu, nộp, quản lý, sử dụng lệ phí hộ tịch, 
lệ phí cấp bản sao, lệ phí chứng thực 
trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 

Do Quyết ñịnh số 26/2017/Qð-UBND 
ngày 05/5/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh 
quy ñịnh mức thu, nộp lệ phí hộ tịch 
thay thế. 

20/5/2017 

364. Quyết ñịnh 
2240/2009/Qð-UBND 

Ngày 15/10/2009 

Về việc chuyển giao chứng thực các 
hợp ñồng, giao dịch cho các tổ chức 
hành nghề công chứng. 

Do Quyết ñịnh số 2699/Qð-UBND  
ngày 23/11/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh 
về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật 
trong lĩnh vực công chứng, chứng thực 
của Ủy ban nhân dân tỉnh. 

23/11/2015 

365. Chỉ thị 
33/2010/CT-UBND 

Ngày 20/10/2010 

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 

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. 

15/10/2017 

366. Chỉ thị 
20/2011/CT-UBND 

Ngày 02/06/2011 

Về việc tăng cường công tác kiểm tra 
và xử lý văn bản quy phạm pháp luật 
trên ñịa bàn tỉnh. 

Chỉ thị số 17/2014/CT-UBND ngày 
11/4/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh về 
việc tăng cường công tác kiểm tra và xử 
lý văn bản quy phạm pháp luật trên ñịa 
bàn tỉnh thay thế. 

21/4/2014 

 

367. Chỉ thị 
19/2011/CT-UBND 

Ngày 01/6/2011 

Về việc tăng cường công tác xây dựng 
và ban hành văn bản quy phạm pháp 
luật của Hội ñồng nhân dân, Ủy ban 
nhân dân trên ñịa bàn tỉnh. 

Do Quyết ñịnh số 77/2016/Qð-UBND 
ngày 04/11/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh 
bãi bỏ. 

15/11/2016 

368. Quyết ñịnh 
21/2011/Qð-UBND 

Ngày 02/6/2011 

Về việc ban hành Quy chế tổ chức và 
quản lý Cộng tác viên kiểm tra văn bản 
quy phạm pháp luật trên ñịa bàn tỉnh. 

Do Quyết ñịnh số 77/2016/Qð-UBND 
ngày 04/11/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh 
bãi bỏ. 

15/11/2016 
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hiệu lực, 
ngưng 

hiệu lực 

369. Quyết ñịnh 
1434/Qð-UBND 
Ngày 14/7/2011 

Ban hành Quy ñịnh việc thực hiện 
công bố, công khai thủ tục hành chính 

Quyết ñịnh số 18/2014/Qð-UBND ngày 
28/4/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành 
Quy ñịnh công bố, công khai thủ tục 
hành chính và chế ñộ báo cáo tình hình, 
kết quả thực hiện công tác kiểm soát thủ tục 
hành chính trên ñịa bàn tỉnh thay thế. 

08/5/2014 

 

370. Quyết ñịnh 
27/2011/Qð-UBND 

Ngày 18/7/2011 

Về việc ban hành Quy chế ban hành 
văn bản quy phạm pháp luật trên 
ñịa bàn tỉnh 

Do Quyết ñịnh số 77/2016/Qð-UBND 
ngày 04/11/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh 
bãi bỏ. 

15/11/2016 

371. Quyết ñịnh 
1538/Qð-UBND 
Ngày 29/7/2011 

Về việc quy ñịnh mức chi thực hiện 
các hoạt ñộng kiểm soát thủ tục 
hành chính. 

Quyết ñịnh số 02/2014/Qð-UBND ngày 
16/01/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh 
Quy ñịnh mức chi thực hiện các hoạt 
ñộng kiểm soát thủ tục hành chính trên 
ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế thay thế. 

26/01/2014 

 

372. Quyết ñịnh 
1665/Qð-UBND 

Ngày 16/8/2011 

Ban hành Quy ñịnh về tiếp nhận, 
xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, 
tổ chức về quy ñịnh hành chính thuộc 
phạm vi quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh 
và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. 

Quyết ñịnh số 08/2014/Qð-UBND ngày 
11/02/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh 
ban hành quy ñịnh về tiếp nhận, xử lý 
phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức 
về quy ñịnh hành chính thuộc phạm vi 
quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh và 
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh thay thế. 

21/02/2014 

 

373. Chỉ thị 
01/CT-UBND 

Ngày 03/01/2012 

Về việc tăng cường các biện pháp 
thực hiện công tác kiểm soát thủ tục 
hành chính trên ñịa bàn tỉnh. 

Chỉ thị số 15/2014/CT-UBND ngày 
04/4/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh về 
việc tăng cường, ñẩy mạnh thực hiện 
công tác kiểm soát thủ tục hành chính, 
cải cách thủ tục hành chính trên ñịa bàn tỉnh 
thay thế. 

14/4/2014 
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hiệu lực, 
ngưng 

hiệu lực 

374. Quyết ñịnh 
04/2012/Qð-UBND 

Ngày 06/4/2012 

Ban hành Quy chế kiểm tra và xử lý 
văn bản quy phạm pháp luật trên 
ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 

Do Quyết ñịnh số 77/2016/Qð-UBND 
ngày 04/11/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh 
bãi bỏ. 

15/11/2016 

375. Quyết ñịnh 
09/2012/Qð-UBND 

Ngày 18/5/2012 

Quy ñịnh mức thu, nộp, quản lý và 
sử dụng lệ phí ñăng ký giao dịch 
bảo ñảm, phí cung cấp thông tin về 
giao dịch bảo ñảm trên ñịa bàn tỉnh 

Do Quyết ñịnh số 25/2017/Qð-UBND 
ngày 05/5/2017 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 thay thế. 

20/5/2017 

376. Quyết ñịnh 
12/2012/Qð-UBND 

Ngày 18/6/2012 

Về việc quy ñịnh mức chi ñối với công tác 
hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp 
trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 

Do Quyết ñịnh số 26/2018/Qð-UBND 
ngày 24/4/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh 
ban hành quy ñịnh nội dung, mức chi 
thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý cho 
doanh nghiệp trên ñịa bàn tỉnh Thừa 
Thiên Huế thay thế. 

04/5/2018 

377. Quyết ñịnh 
13/2012/Qð-UBND 

Ngày 18/6/2012 

Về việc Quy ñịnh mức chi ñối với 
công tác phổ biến, giáo dục pháp luật 
trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 

Quyết ñịnh số 23/2015/Qð-UBND ngày 
12/6/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh về 
việc quy ñịnh mức chi ñối với công tác 
phổ biến, giáo dục pháp luật và chuẩn 
tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở 
trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế thay thế. 

01/01/2016  
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378. Chỉ thị 
17/2012/CT-UBND 

Ngày 22/6/2012 

Về việc tổ chức thực hiện Luật Trách nhiệm 
bồi thường của Nhà nước và các văn bản 
hướng dẫn thi hành trên ñịa bàn tỉnh. 

Do Quyết ñịnh số 68/2018/Qð-UBND 
ngày 04/12/2018 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 
bãi bỏ Chỉ thị số 17/2012/CT-UBND. 

17/12/2018 

379. Chỉ thị 
18/2012/CT-UBND 

Ngày 22/6/2012 

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

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 

380. 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. 

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. 

15/10/2017 

381. Chỉ thị 
26/2013/CT-UBND 

Ngày 09/7/2013 

Về việc tăng cường công tác rà soát, 
hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật 
trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 

Do Quyết ñịnh số 68/2018/Qð-UBND 
ngày 04/12/2018 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 
bãi bỏ Chỉ thị số 26/2013/CT-UBND 

17/12/2018 
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382. Quyết ñịnh 
40/2013/Qð-UBND 

Ngày 08/10/2013 

Về việc sửa ñổi, bổ sung một số ñiều 
của Quy chế ban hành văn bản quy 
phạm pháp luật trên ñịa bàn tỉnh 
Thừa Thiên Huế ban hành kèm theo 
Quyết ñịnh số 27/2011/Qð-UBND 
ngày 18/7/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh. 

Do Quyết ñịnh số 77/2016/Qð-UBND 
ngày 04/11/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh 
bãi bỏ. 

15/11/2016 

383. Quyết ñịnh 
08/2014/Qð-UBND 

Ngày 11/02/2014 

Ban hành quy ñịnh về tiếp nhận, xử lý 
phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ 
chức về quy ñịnh hành chính thuộc 
phạm vi quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh 
và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh 

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

31/8/2018 

384. Chỉ thị 
17/2014/CT-UBND 

Ngày 11/4/2014 

Về việc tăng cường công tác kiểm tra 
và xử lý văn bản quy phạm pháp luật 
trên ñịa bàn tỉnh. 

Do Quyết ñịnh số 68/2018/Qð-UBND 
ngày 04/12/2018 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 
bãi bỏ Chỉ thị số 17/2014/CT-UBND 

17/12/2018 

385. 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. 

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. 

31/10/2017 
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XXI. Lĩnh vực: Công Thương 

386. Nghị quyết 
6a/2008/NQCð-HðND 

Ngày 04/4/2008 

Về việc thông qua quy hoạch phát triển 
công nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế 
ñến năm 2015 và ñịnh hướng ñến 
năm 2020. 

Do Nghị quyết số 09/2014/NQ-HðND 
ngày 24/10/2014 của Hội ñồng nhân dân 
tỉnh về việc thông qua ðề án ñiều chỉnh 
quy hoạch phát triển công nghiệp tỉnh 
Thừa Thiên Huế ñến năm 2020, ñịnh hướng 
ñến năm 2030 thay thế. 

03/11/2014 
 

387. Nghị 
quyết 

14m/2010/NQ-HðND 
Ngày 23/7/2010  

Về việc 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 trên ñịa bàn tỉnh Thừa 

Thiên Huế. 

Do Nghị quyết ñịnh 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 của Hội ñồng nhân dân tỉnh 
Thừa Thiên Huế ban hành 

20/12/2017 

388. Chỉ thị 
13/2006/CT-UBND 

Ngày 03/4/2006 
Về việc tổ chức triển khai Luật ðiện lực. 

Do Quyết ñịnh số 2070/Qð-UBND 
ngày 05 tháng 9 năm 2016 của Ủy ban 
nhân dân tỉnh bãi bỏ 

05/9/2016 

389. Chỉ thị 
28/2006/CT-UBND 

Ngày 26/7/2006 

Về ñảm bảo công tác an toàn ñiện 
trong mùa mưa. 

Do Quyết ñịnh số 2070/Qð-UBND ngày 
05 tháng 9 năm 2016 của Ủy ban nhân 
dân tỉnh bãi bỏ 

05/9/2016 

390. Quyết ñịnh 
2300/Qð-UBND 
Ngày 24/10/2009 

Quy chế phối hợp quản lý hoạt ñộng 
tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại 
và khuyến mại trên ñịa bàn tỉnh 
Thừa Thiên Huế. 

Do Quyết ñịnh số 83/2016/Qð-UBND 
ngày 15/12/2016 của Ủy ban nhân dân 
tỉnh ban hành Quy chế quản lý hoạt ñộng 
hội chợ, triển lãm thương mại, khuyến 
mại trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 
thay thế. 

01/01/2017 

391. Quyết ñịnh 
2504/2009/Qð-UBND 

Ngày 13/11/2009 

Ban hành Quy chế phối hợp xử lý 
biến ñộng thị trường bất thường trên 
ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 

Do Quyết ñịnh số 2070/Qð-UBND ngày 05 
tháng 9 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh 
bãi bỏ 

05/9/2016 
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392. Quyết ñịnh 
19/2010/Qð-UBND 

Ngày 31/5/2010 

Về việc ban hành quy chế quản lý 
hoạt ñộng vật liệu nổ công nghiệp 
trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 

Do Quyết ñịnh số 72/2016/Qð-UBND 
ngày 14/10/2016 của Ủy ban nhân dân 
tỉnh ban hành quy chế quản lý hoạt ñộng 
vật liệu nổ công nghiệp trên ñịa bàn tỉnh 
Thừa Thiên Huế thay thế. 

25/11/2016 

393. Quyết ñịnh 
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 Quyết ñịnh số 17/2018/Qð-UBND 
ngày 09 tháng 3 năm 2018 của Ủy ban 
nhân dân tỉnh bãi bỏ. 

09/3/2018 

394. Quyết ñịnh 
25/2011/Qð-UBND  

Ngày 08/7/2011 

 Quy ñịnh về quản lý và sử dụng kinh 
phí sự nghiệp kinh tế ñối với hoạt 
ñộng khuyến công  

Do Quyết ñịnh số 74/2016/Qð-UBND 
ngày 18/10/2016 của Ủy ban nhân dân 
tỉnh ban hành quy chế về quản lý và sử 
dụng kinh phí  kinh tế ñối với hoạt ñộng 
khuyến công thay thế 

01/11/2016 
 

395. Quyết ñịnh 
40/2011/Qð-UBND 

Ngày 02/11/2011 

Ban hành quy ñịnh về quy trình 
chuyển ñổi mô hình quản lý, kinh 
doanh khai thác chợ trên ñịa bàn tỉnh 
Thừa Thiên Huế. 

Do Quyết ñịnh số 27/2017/Qð-UBND 
ngày 05/5/2017 của Ủy ban nhân dân 
tỉnh ban hành quy ñịnh về quy trình 
chuyển ñổi mô hình quản lý, kinh doanh 
khai thác chợ trên ñịa bàn tỉnh Thừa 
Thiên Huế thay thế 

20/02/2017 

396. Quyết ñịnh 
41/2011/Qð-UBND 

Ngày 17/11/2011 

Ban hành Quy chế tạm thời xét 
phong tặng danh hiệu “Nghệ nhân 
Thừa Thiên Huế” 

Do “Quyết ñịnh 64/2015/Qð-UBND 
ngày 07/12/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh 
về ban hành Quy chế xét tặng danh hiệu 
Nghệ nhân tỉnh Thừa Thiên Huế trong 
lĩnh vực thủ công mỹ nghệ” thay thế. 

05/12/2015 

397. Quyết ñịnh 
05/2012/Qð-UBND 

Ngày 18/4/2012 

Ban hành Quy ñịnh quản lý vận chuyển 
vật liệu nổ công nghiệp trên ñịa bàn 
tỉnh Thừa Thiên Huế. 

Do Quyết ñịnh số 73/2016/Qð-UBND 
ngày 14/10/2016 của Ủy ban nhân dân 
tỉnh ban hành Quy ñịnh về quản lý vận 
chuyển vật liệu nổ công nghiệp  trên ñịa 
bàn tỉnh Thừa Thiên Huế thay thế. 

25/10/2016 
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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 

398. Quyết ñịnh 
42/2013/Qð-UBND 

Ngày 31/10/2013 

Về việc sửa ñổi, bổ sung một số ñiều 
Quy chế quản lý hoạt ñộng vật liệu nổ 
công nghiệp trên ñịa bàn tỉnh Thừa 
Thiên Huế. 

Do Quyết ñịnh số 72/2016/Qð-UBND 
ngày 14/10/2016 của Ủy ban nhân dân 
tỉnh ban hành Quy chế quản lý hoạt ñộng 
vật liệu nổ công nghiệp trên ñịa bàn tỉnh 
Thừa Thiên Huế thay thế. 

25/10/2016 

399. Quyết ñịnh 
13/2015/Qð-UBND 

Ngày 13/3/2015 

Về ban hành kế hoạch triển khai thực 
hiện lộ trình phân phối nhiên liệu 
sinh học trên ñịa bàn tỉnh. 

Do Quyết ñịnh số 1426/Qð-UBND ngày 
27/6/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh thay 
thế. 

27/6/2016 

400. Quyết ñịnh 
72/2016/Qð-UBND 

Ngày 14/10/2016 

Ban hành quy chế quản lý hoạt ñộng 
vật liệu nổ công nghiệp trên ñịa bàn 
tỉnh Thừa Thiên Huế. 

Do Quyết ñịnh số 64/2018/Qð-UBND 
14/11/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh 
ban hành quy chế quản lý hoạt ñộng vật 
liệu nổ công nghiệp trên ñịa bàn tỉnh 
Thừa Thiên Huế thay thế. 

01/12/2018 

401. Quyết ñịnh 
73/2016/Qð-UBND 

Ngày 14/10/2016 

Ban hành ñịnh về quản lý vận chuyển 
vật liệu nổ công nghiệp trên ñịa bàn 
tỉnh Thừa Thiên Huế. 

Do Quyết ñịnh số 64/2018/Qð-UBND 
14/11/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh 
ban hành quy chế quản lý hoạt ñộng vật 
liệu nổ công nghiệp trên ñịa bàn tỉnh 
Thừa Thiên Huế thay thế. 

01/12/2018 

402. Quyết ñịnh 
01/2017/Qð-UBND 

Ngày 09/02/2017 

Ban hành quy chế phối hợp quản lý 
hoạt ñộng bán hàng ña cấp trên ñịa bàn 
tỉnh Thừa Thiên Huế. 

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

20/11/2018 
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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 

XXII. Lĩnh vực: Thông tin và truyền thông 

403. 
Quyết ñịnh 

 

229/2006/Qð-UBND 

Ngày 18/01/2006 

Về việc ban hành Quy chế vận hành 
Hệ thông tin tổng hợp kinh tế - xã hội 
phục vụ ñiều hành trên ñịa bàn tỉnh 
Thừa Thiên Huế. 

Quyết ñịnh số 1714/Qð-UBND ngày 25 
tháng 8 năm 2014 của Ủy ban nhân dân 
tỉnh về việc ban hành  Quy ñịnh vận 
hành, khai thác, sử dụng thông tin kinh tế 
- xã hội phục vụ chỉ ñạo ñiều hành trên 
ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế thay thế. 

25/8/2014 

404. Quyết ñịnh 
739/2006/Qð-UBND 

Ngày 14/3/2006 
Về việc ban hành Quy chế quản lý, 
cung cấp và sử dụng dịch vụ Internet 

Quyết ñịnh số 63/2014/Qð-UBND ngày 
18/9/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh 
ban hành Quy ñịnh về quản lý, cung cấp, 
sử dụng dịch vụ Internet tại các ñiểm 
truy nhập Internet công cộng và ñiểm 
cung cấp dịch vụ trò chơi ñiện tử công cộng 
trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế thay thế. 

28/9/2014 

 

405. Quyết ñịnh 
2567/2007/Qð-UBND 

Ngày 16/11/2007 

Ban hành Quy chế vận hành Website 
và các dịch vụ công của các Sở, Ban 
ngành trên mạng Internet. 

Quyết ñịnh số 21/2015/Qð-UBND ngày 
20/5/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban 
hành Quy ñịnh quản lý, hoạt ñộng và 
cung cấp thông tin trên Cổng/Trang 
thông tin ñiện tử của các cơ quan hành 
chính nhà nước trên ñịa bàn tỉnh thay thế. 

30/5/2015 

 

406. Quyết ñịnh 
2320/2008/Qð-UBND 

Ngày 09/10/2008 

Ban hành Quy chế hành chính - kỹ thuật 
cho hệ thống thông tin ñịa lý tỉnh 
Thừa Thiên Huế 

Quyết ñịnh số 20/2014/Qð-UBND ngày 
09/5/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban 
hành Quy ñịnh về hành chính - kỹ thuật 
cho hệ thống thông tin ñịa lý tỉnh 
Thừa Thiên Huế thay thế. 

19/5/2014 
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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 

407. Quyết ñịnh 
1373/Qð-UB 

Ngày 09/7/2009 
Về việc ban hành quy ñịnh về thư 
ñiện tử của tỉnh Thừa Thiên Huế. 

Quyết ñịnh số 81/2014/Qð-UBND ngày 
31/12/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh 
ban hành Quy ñịnh sử dụng hệ thống 
Thư viện công vụ trong hoạt ñộng của 
cơ quan nhà nước trên ñịa bàn tỉnh 
Thừa Thiên Huế thay thế. 

10/01/2015 

 

408. Quyết ñịnh 
43/2010/Qð-UBND 

Ngày 28/10/2010 

Về việc ban hành Quy chế vận hành, 
khai thác và quản lý mạng tin học 
diện rộng tỉnh Thừa Thiên Huế. 

Quyết ñịnh số 80/2014/Qð-UBND ngày 
31/12/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh về 
việc ban hành Quy ñịnh vận hành, khai 
thác và quản lý mạng tin học diện rộng 
tỉnh Thừa Thiên Huế thay thế 

10/01/2015 

 

409. Quyết ñịnh 
34/2012/Qð-UBND 

Ngày 19/10/2012 

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

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 

26/12/2017 

410. Quyết ñịnh 
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. 

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 

26/12/2017 

411. Quyết ñịnh 
10/2014/Qð-UBND 

Ngày 07/3/2014 

Ban hành Quy chế phát ngôn và 
cung cấp thông tin cho báo chí trên 
ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 

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 
có quy ñịnh nội dụng về phát ngôn và 
cung cấp thông tin cho báo chí trên ñịa bàn 
tỉnh Thừa Thiên Huế. 

26/12/2017 
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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 

412. Quyết ñịnh 
81/2014/Qð-UBND 

Ngày 31/12/2014 

Ban hành Quy ñịnh sử dụng hệ thống 
Thư viện công vụ trong hoạt ñộng 
của cơ quan nhà nước trên ñịa bàn 
tỉnh Thừa Thiên Huế. 

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

01/12/2018 

413. Quyết ñịnh 
24/2015/Qð-UBND 

Ngày 16/6/2015 

Ban hành Quy ñịnh về việc ứng dụng 
văn bản ñiện tử trong hoạt ñộng của 
các cơ quan nhà nước trên ñịa bàn 
tỉnh Thừa Thiên Huế 

Do Quyết ñịnh số 40/2018/Qð-UBND 
ngày 02 tháng 07 năm 2018 Ủy ban nhân 
dân tỉnh ban hành Quy chế về công tác 
văn thư trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên 
Huế thay thế. 

16/07/2018 

414. Quyết ñịnh 
46/2015/Qð-UBND 

Ngày 06/10/2015 

 

Quy ñịnh tạm thời mức hỗ trợ trưng bày, 
bảo quản, phục vụ người ñọc và 
báo cáo tình hình người ñọc tại các 
ñiểm bưu ñiện văn hóa xã. 

Ngày 22/01/2018, của Ủy ban nhân dân tỉnh 
Thừa Thiên Huế ñã ban hành Quyết ñịnh 
số 07/2018/Qð-UBND Quy ñịnh mức 
hỗ trợ cho người làm nhiệm vụ trưng bày, 
bảo quản, phục vụ người ñọc và báo cáo 
tình hình người ñọc tại các ñiểm Bưu ñiện 
văn hóa xã trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 

05/02/2018 

415. Quyết ñịnh 
90/2016/Qð-UBND 

Ngày 20/12/2016 

Ban hành Quy ñịnh tạo lập và sử dụng 
hồ sơ ñiện tử, thẻ ñiện tử trong giao dịch 
thủ tục hành chính trên ñịa bàn tỉnh 
Thừa Thiên Huế. 

Do Quyết ñịnh số 88/2017/Qð-UBND 
ngày 09/10/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh 
ban hành Quy ñịnh về cung cấp dịch vụ 
công trực tuyến tại tỉnh Thừa Thiên Huế 
thay thế. 

20/10/2017 
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Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu lực 

Ngày hết 
hiệu lực, 
ngưng 

hiệu lực 

XXIII. Lĩnh vực: Ngoại vụ  

416. Quyết ñịnh 
1195/2008/Qð-UBND 

Ngày 19/5/2008 

Ban hành Quy chế quản lý việc ra 
nước ngoài của cán bộ, công chức, 
viên chức trong các cơ quan ban ngành 
của tỉnh Thừa Thiên Huế. 

Quyết ñịnh số 70/2014/Qð-UBND ngày 
24/11/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh 
ban hành Quy chế quản lý việc ra nước 
ngoài của cán bộ, công chức, viên chức 
trong các cơ quan, ban, ngành của tỉnh 
Thừa Thiên Huế thay thế. 

 

04/12/2014 

 

417. Quyết ñịnh 
65/2014/Qð-UBND 

Ngày 02/10/2014 

Ban hành Quy ñịnh sử dụng và quản lý 
hộ chiếu ngoại giao, công vụ tại tỉnh 
Thừa Thiên Huế 

Do Quyết ñịnh số 38/2016/Qð-UBND 
ngày 02 tháng 6 năm 2016 của Ủy ban 
nhân dân tỉnh ban hành Quy ñịnh sử dụng 
và quản lý hộ chiếu ngoại giao, công vụ 
tại tỉnh Thừa Thiên Huế thay thế. 

12/6/2016 

418. Quyết ñịnh 
70/2014/Qð-UBND 

Ngày 24/11/2014 

Ban hành Quy chế quản lý việc ra 
nước ngoài của cán bộ, công chức, 
viên chức tỉnh Thừa Thiên Huế 

Do Quyết ñịnh số 39/2016/Qð-UBND 
ngày 02 tháng 6 năm 2016 ngày 02 tháng 6 
năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh 
ban hành Quy chế quản lý việc ra nước ngoài 
của cán bộ, công chức, viên chức tỉnh 
Thừa Thiên Huế thay thế. 

12/6/2016 

 
Tổng cộng: 418 văn bản 
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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 trong kỳ hệ thống hóa năm 2014 - 2018 
(Ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 279/Qð-UBND ngày 31 tháng 01 năm 2019 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 

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 chính 

1.  Nghị quyết 

14n/2010/NQ-HðND 
Ngày 23/7/2010 

Về chế ñộ chi tiêu 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 

- ðiểm d Khoản 1.2 Mục I 
ðiều 1 của Nghị quyết số 
14n/2010/NQ-HðND. 
 
 
 
 
 
- ðiểm g, khoản 1.2, mục I, 
ðiều 1  của Nghị quyết số 
14n/2010/NQ-HðND. 
 
 
- ðiểm a, ñiểm b, khoản 4, 
mục I, ðiều 1 của Nghị quyết 
số 14n/2010/NQ-HðND 
 
- ðiểm a, khoản 3, mục III, 
ðiều 1 của Nghị quyết số 
14n/2010/NQ-HðND 

- Khoản 2 ðiều 1 Nghị quyết số 02/2013/NQ-HðND 
ngày 17/04/2013 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 
17/04/2013 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 

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

 
 
 
 

01/5/2013 
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STT 
Tên loại 
văn bản 

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

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 

2.  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 

3.  Nghị quyết 

23/2017/NQ-HðND 
Ngày 14/7/2017 

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 

 - Khoản 6, ðiều 1 Nghị quyết 
số  23/2017/NQ-HðND  

Nghị quyết số 16/2018/NQ-HðND ngày 07/12/2018 
của Hội ñồng nhân dân tỉnh sửa ñổi, bổ sung khoản 6, 
ðiều 1 Nghị quyết 23/2017/NQ-HðND ngày 
14/7/2017 của HðND tỉnh quy ñịnh mức thu, chế ñộ 
thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tham quan di tích 
lịch sử văn hóa Huế. 

20/12/2018 

4.  Quyết ñịnh 

39/2010/Qð-UBND 
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 
trong nước trên ñịa bàn 
tỉnh Thừa Thiên Huế. 

- ðiểm g Khoản 1.2 mục 1 
ðiều 3  
 
 
 
 
 
- ðiểm a, ñiểm b, khoản 4, 
mục 1, ðiều 3 
- ðiểm a Khoản 3  ðiều 5  

 
- Khoản 4 ðiều 1 Quyết ñịnh số 23/2013/Qð-UBND 
của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa ñổi bổ sung 
một số nội dung tại ðiều 3 và ðiều 5 Quyết ñịnh số 
39/2010/Qð-UBND ngày 05 tháng 10 năm 2010 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 3 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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STT 
Tên loại 
văn bản 

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

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 

5.  Quyết ñịnh 

11/2013/Qð-UBND 
Ngày 02/04/2013 

Quy ñịnh về chế ñộ học 
bổng cho lưu học sinh 
Lào theo chỉ tiêu của 
tỉnh Thừa Thiên Huế. 

ðiều 4 
 

Do Quyết ñịnh số 31/2018/Qð-UBND ngày 23 tháng 5 
năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa ñổi, 
bổ sung chế ñộ học bổng cho lưu học sinh Lào theo 
chỉ tiêu của tỉnh Thừa Thiên Huế sửa ñổi, bổ sung 
ðiều 4 Quyết ñịnh số 11/2013/Qð-UBND.  

08/11/2016 

6.  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. 

- ðiểm a, b và c Khoản 1 
ðiều 1 
 
 
 
 
 
- ðiểm d khoản 1 ðiều 1 
 
 
 
 

- 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.  

 
01/6/2017 

 
 
 
 
 
 
 
 

01/12/2017 

7.  Quyết ñịnh 

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 

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

khoản 1 ðiều 8 

Khoản 1, 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. 

15/3/2017 
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STT 
Tên loại 
văn bản 

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

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 

8.  Quyết ñịnh 

07/2015/Qð-UBND 
Ngày 30/01/2015 

Quy ñịnh tỷ lệ phần trăm 
(%) tính ñơn giá thuê 
ñất, ñơn giá thuê ñất ñể 
xây dựng công trình 
ngầm, ñơn giá thuê ñất 
ñối với ñất có mặt nước 
trên ñịa bàn tỉnh 
Thừa Thiên Huế 

ðiều 2 

ðiều 1 Quyết ñịnh  số 78/2016/Qð-UBND ngày 
15/11/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa ñổi 
ðiều 2 Quyết ñịnh số 07/2015/Qð-UBND ngày 
30/01/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy 
ñịnh tỷ lệ % tính ñơn giá thuê ñất, ñơn giá thuê ñất ñể 
xây dựng công trình ngầm, ñơn giá thuê ñất ñối với 
ñất có mặt nước trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 

01/12/2016 

9.  Quyết ñịnh 

26/2015/Qð-UBND 

Ngày 15/7/2015 
Ban hành Quy ñịnh 
quản lý nhà nước về 
giá trên ñịa bàn tỉnh 
Thừa Thiên Huế 

-  Khoản 2 ðiều 1 
 
 
 
 
 
 
- Khoản 5 ðiều 6 
 
- Khoản 2 ðiều 8 
 
-  ðiều 15 
 
- Khoản 17 ðiều 18  
 
- ðiều 2 

- Do Khoản 1 ðiều 1 Quyết ñịnh số 46/2017/Qð-UBND 
ngày 19/6/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa ñổi, 
bổ sung một số ñiều của Quy ñịnh quản lý nhà nước 
về giá trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành 
kèm theo Quyết ñịnh 26/2015/Qð-UBND ngày 15 
tháng 7 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh sửa ñổi, 
bổ sung. 
- Do Khoản 2 ðiều 1 Quyết ñịnh số 46/2017/Qð-UBND 
sửa ñổi, bổ sung. 
- Do Khoản 4 ðiều 1 Quyết ñịnh số 46/2017/Qð-UBND 
sửa ñổi, bổ sung. 
- Do Khoản 5 ðiều 1 Quyết ñịnh số 46/2017/Qð-UBND 
sửa ñổi, bổ sung. 
- Do Khoản 7 ðiều 1 Quyết ñịnh số 46/2017/Qð-UBND 
sửa ñổi, bổ sung. 
- Do Khoản 9 ðiều 1 Quyết ñịnh số 46/2017/Qð-UBND 
sửa ñổi, bổ sung. 

01/07/2017 
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STT 
Tên loại 
văn bản 

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

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 

10.  Quyết ñịnh 

06/2017/Qð-UBND 
Ngày 09/02/2017 

Về việc quy ñịnh giá 
dịch vụ ño ñạc lập bản ñồ 
ñịa chính trên ñịa bàn 
tỉnh Thừa Thiên Huế. 

 
- ðiều 9 

 
 
 
 
 
 
 
- Mục 7 và Mục 8 trong 
Phụ lục ban hành kèm 
theo Quyết ñịnh số 
06/2017/Qð-UBND. 

- Khoản 1 ðiều 1 Quyết ñịnh 22/2017/Qð-UBND 
ngày 27/4/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc 
ñiều chỉnh một số nội dung tại Quyết ñịnh số 
06/2017/Qð-UBND ngày 09/02/2017 của Ủy ban 
nhân dân tỉnh về việc quy ñịnh giá dịch vụ ño ñạc lập 
bản ñồ ñịa chính trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 
sửa ñổi. 
 
- Do khoản 2 ðiều 1 Quyết ñịnh số 22/2017/Qð-UBND 
bãi bỏ.  

10/5/2017 

11.  Quyết ñịnh 

30/2017/Qð-UBND 
Ngày 12/5/2017 

Về việc quy ñịnh giá 
dịch vụ trông giữ xe 
trên ñịa bàn tỉnh Thừa 
Thiên Huế. 

Phụ lục 1 ñính kèm tại 
Quyết ñịnh số 
30/2017/Qð-UBND  

Do Quyết ñịnh số 57/2017/Qð-UBND ngày 
09/8/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa ñổi, 
ñiều chỉnh Phụ lục 1 kèm theo Quyết ñịnh số 
30/2017/Qð-UBND ngày 12 tháng 5 năm 2017 của 
Ủy ban nhân dân tỉnh quy ñịnh giá dịch vụ trông giữ 
xe trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế thay thế. 

19/8/2017 

12.  Quyết ñịnh 

48/2017/Qð-UBND 
Ngày 21/6/2017 

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 

- Phụ lục V 

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

08/11/2018 
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STT 
Tên loại 
văn bản 

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

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 

13.  Quyết ñịnh 

09/2018/Qð-UBND 
Ngày 02/02/2018  

Quy ñịnh mức thu tiền 
bảo vệ và phát triển ñất 
trồng lúa trên ñịa bàn 
tỉnh Thừa Thiên Huế 

- Khoản 5 ðiều 2 

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

10/4/2018 

II. Lĩnh vực: Tài nguyên và Môi trường 

14.  Quyết ñịnh 

71/2014/Qð-UBND 
Ngày 26/11/2014 

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 

- Khoản 3 ðiều 13, khoản 2 
ðiều 14, khoản 1 ðiều 22 
và ðiều 39 

 

 

 

 

- ðiều 35 

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. 

 

- ðiều 1 Quyết ñịnh số 58/2017/Qð-UBND ngày 
10/8/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh bãi bỏ ðiều 35 
của Quy ñịnh quản lý, khai thác, sử dụng tài nguyên nước 
và xả nước thải vào nguồn nước trên ñịa bàn tỉnh ban 
hành kèm theo Quyết ñịnh số 71/2014/Qð-UBND 
ngày 26/11/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh. 

15/8/2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

25/9/2018 
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STT 
Tên loại 
văn bản 

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

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 

15.  Quyết ñịnh 

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) 

- 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. 

- 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. 

 

 

- Các lô ñất, thửa ñất thuộc 
khu quy hoạch, khu ñô thị mới 

Ngày 01/6/2016, Ủy ban nhân dân 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). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ngày 27/7/2017, UBND tỉnh ñã ban hành Quyết ñịnh 
số 53/2017/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 5 năm (2015 -2019) 
ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 75/2014/Qð-UBND 
ngày 22/12/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh. 

 

 

 

 

11/6/2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10/8/2017 
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STT 
Tên loại 
văn bản 

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

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

16.  Nghị quyết 

19/2012/NQ-HðND 
Ngày 10/12/2012 

 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 tỉnh 
Thừa Thiên Huế. 

- Khoản 1, ðiều 1, Nghị 
quyết số 19/2012/NQ-
HðND  

Do Nghị quyết số 20/2018/NQ-HðND ngày 
07/12/2018 của Hội ñồng nhân dân tỉnh Quy ñịnh nội 
dung và mức chi thực hiện chế ñộ dinh dưỡng ñối với 
huấn luyện viên, vận ñộng viên thể thao thành tích 
cao tỉnh Thừa Thiên Huế quy ñịnh thay thế. 

20/12/2018 

17.  Nghị quyết 

07/2013/NQ-HðND  
Ngày 19/7/2013  

Phát triển thể thao 
thành tích cao tỉnh 
Thừa Thiên Huế giai 
ñoạn 2013 - 2015 và 
ñịnh hướng ñến năm 2020 

 
 
 
ðiểm e, Khoản 3, ðiều 1  

Do Nghị quyết 01/2018/NQ-HðND ngày 30/3/2018 
của Hội ñồng nhân dân tỉnh quy ñịnh về mức thưởng 
và chế ñộ ñãi ngộ ñối với vận ñộng viên, huấn luyện 
viên lập thành tích tại các giải thể thao quốc gia và 
quốc tế quy ñịnh hết hiệu lực tại ðiểm e, Khoản 3, 
ðiều 1 của Nghị quyết 07/2013/NQ-HðND. 

15/4/2018 

18.  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 



1
2
4

C
Ô

N
G

 B
Á

O
/S

ố
 1

2
+

1
3
/N

g
ày

 1
8
-0

2
-2

0
1
9

  

STT 
Tên loại 
văn bản 

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

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 

19.  Quyết ñịnh 

38/2013/Qð-UBND 

Ngày 10/9/2013 

Phê duyệt ðề án phát 
triển thể thao thành 
tích cao tỉnh Thừa 
Thiên Huế giai ñoạn 
2013 - 2015 và ñịnh 
hướng ñến năm 2020. 

ðiểm e, Khoản 3, ðiều 1, 
Quyết ñịnh 

số 38/2013/Qð-UBND 

ðiều 6 Quyết ñịnh số 32/2018/Qð-UBND ngày 31 
tháng 5 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quy ñịnh 
về mức thưởng, chế ñộ ñãi ngộ ñối với vận ñộng viên, 
huấn luyện viên lập thành tích tại các giải thể thao 
quốc gia và quốc tế quy ñịnh hết hiệu lực. 

15/6/2018 

20.  Quyết ñịnh 

09/2016/Qð-UBND 

Ngày 28/01/2016  

 Ban hành Quy chế hoạt 
ñộng biễu diễn ca Huế 
trên ñịa bàn tỉnh. 

Khoản 2 ðiều 7  

Quyết ñịnh số 52/2017/Qð-UBND ngày 26 tháng 7 
năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về sửa ñổi 
Khoản 2 ðiều 7 Quy chế hoạt ñộng và tổ chức dịch vụ 
biểu diễn ca Huế trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 
ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 09/2016/Qð-UBND. 

10/8/2017 

 

IV. Lĩnh vực: Giáo dục và ðào tạo 

21.  Quyết ñịnh 

47/2018/Qð-UBND 
Ngày 27/8/2018  

Quy ñịnh mức thu học 
phí của cơ sở giáo dục 
mầm non và phổ thông 
công lập ñối với 
chương trình ñại trà 
trên ñịa bàn tỉnh Thừa 
Thiên Huế năm học 
2018 - 2019 

ðiều 4 

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

20/9/2018 
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STT 
Tên loại 
văn bản 

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

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 

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

22.  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 

VI. Lĩnh vực: Xây dựng 

23.  Quyết ñịnh 
 

17/2010/Qð-UBND 
Ngày 31/5/2010 

Về việc ban hành giá 
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 

Khoản 1 ðiều 1   

ðiều 2 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.  

16/6/2014 
 

24.  Quyết ñịnh 

34/2011/Qð-UBND 
Ngày 19/9/2011 

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 và 4 ðiều 1 Quyết ñịnh số 
37/2013/Qð-UBND ngày 10/9/2013 của Ủy ban 
nhân dân tỉnh 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. 

20/9/2013 
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STT 
Tên loại 
văn bản 

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

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 

25.  Quyết ñịnh 

06/2014/Qð-UBND 
Ngày 27/01/2014 

Ban hành Quy ñịnh 
quản lý cây xanh ñô thị 
trên ñịa bàn tỉnh Thừa 
Thiên Huế.  
 

Phụ lục Danh mục cây 
xanh bóng mát trồng trên 
ñường phố, công viên - 
vườn hoa và các khu vực 
công cộng khác thuộc ñịa 
bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 
kèm theo Quyết ñịnh số 
06/2014/Qð-UBND ngày 
27 tháng 01 năm 2014  

Quyết ñịnh số 348/Qð-UBND ngày 22/02/2017 của 
Ủy ban nhân dân tỉnh ñã ñiều chỉnh danh mục cây xanh 
kèm theo Quyết ñịnh số 06/2014/Qð-UBND ngày 
27/01/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế 
ban hành Quy ñịnh quản lý cây xanh ñô thị trên ñịa bàn 
tỉnh Thừa Thiên Huế. 

22/02/2017 

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

26.  Quyết ñịnh 

50/2013/Qð-UBND 
Ngày 10/12/2013 

Ban hành Quy ñịnh 
phân cấp quản lý, lập 
danh sách mua, cấp 
phát thẻ Bảo hiểm y tế 
cho ñối tượng ñược 
ngân sách nhà nước ñóng, 
hỗ trợ tiền ñóng Bảo hiểm 
y tế trên ñịa bàn tỉnh 
Thừa Thiên Huế. 

-  ðiều 6  
 
 
 
 
 
 
 
 
- Khoản 2 ðiều 9  

- Khoản 1 ðiều 1 Quyết ñịnh số 19/2014/Qð-UBND ngày 
07/5/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa ñổi, 
bổ sung một số ñiều Quy ñịnh về phân cấp quản lý, 
lập danh sách mua, cấp phát thẻ Bảo hiểm y tế cho 
ñối tượng ñược ngân sách nhà nước ñóng, hỗ trợ tiền 
ñóng Bảo hiểm y tế trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 
sửa ñổi, bổ sung.  
 
- Khoản 2 ðiều 1 Quyết ñịnh số 19/2014/Qð-UBND 
sửa ñổi, bổ sung.  

17/05/2014 
 

27.  Quyết ñịnh  

47/2015/Qð-UBND 
Ngày 07/10/2015 

Ban hành  Quy chế 
phối hợp lập hồ sơ và 
tổ chức cai nghiện ma 
túy trên ñịa bàn tỉnh 
Thừa Thiên Huế 

Khoản 3, ðiều 1 Quy chế 
ban hành kèm theo Quyết ñịnh 
số 47/2015/Qð-UBND  

ðiều 2 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 
bãi bỏ Khoản 3, ðiều 1 Quy chế ban hành kèm theo 
Quyết ñịnh số 47/2015/Qð-UBND. 

20/7/2017 
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STT 
Tên loại 
văn bản 

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

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 

VIII. Lĩnh vực: Khiếu nại và Tố cáo 

28.  Quyết ñịnh 

26/2014/Qð-UBND 

Ngày 23/5/2014 

Ban hành Quy ñịnh về 
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 VII của 
Quy ñịnh ban hành kèm 

theo Quyết ñịnh 
26/2014/Qð-UBND 

 

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.  

06/9/2015 

29.  Quyết ñịnh 

51/2016/Qð-UBND 
Ngày 09/8/2016 

Ban hành quy ñịnh về 
thẩm quyền, trình tự, 
thủ tục giải quyết 
tranh chấp ñất ñai 
trên ñịa bàn tỉnh. 

- Khoản 1, ðiều 3; 

- Khoản 1, Khoản 2, ðiều 4; 

- Khoản 1, Khoản 2, ðiều 5; 

- ðiểm a, Khoản 1, ðiều 6; 

- Khoản 2, ðiều 6; 

- Khoản 3, ðiều 10; 

- Khoản 1, ðiều 12;  

- Khoản 2, ðiều 21;  

- Khoản 2, ðiều 24; 

Do Quyết ñịnh số 91/2017/Qð-UBND ngày 
20/10/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh sửa ñổi, bổ 
sung một số ñiều của Quy ñịnh ban hành kèm theo 
Quyết ñịnh số 51/2016/Qð-UBND ngày 09 tháng 8 
năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về thẩm quyền, 
trình tự, thủ tục giải quyết tranh chấp ñất ñai trên 
ñịa bàn tỉnh. 

30/10/2017 
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STT 
Tên loại 
văn bản 

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

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 

XIX. Lĩnh vực: Nội vụ 

30.  Quyết ñịnh 

675/2008/Qð-UBND 

Ngày 25/3/2008 

Về việc tổ chức các cơ 
quan chuyên môn 
thuộc Ủy ban nhân dân 
tỉnh Thừa Thiên Huế. 

 

- Khoản 8 ðiều 1  

 

 

 

 

- Khoản 20 ðiều 1  

- 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 
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 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. 

29/4/2009 
 

 

 

 

 

01/6/2008 

31.  Quyết ñịnh 

682/2008/Qð-UBND 

Ngày 25/3/2008 

Về việc tổ chức các cơ 
quan chuyên môn thuộc 
Ủy ban nhân dân các 
huyện. 

- Tiêu ñề ðiều 1 Quyết ñịnh 
số 682/2008/Qð-UBND 

 

 

 

- Sửa ñổi ñiểm a khoản 4 
ðiều 1;  bổ sung ñiểm b 
khoản 4 ðiều 1   

 

 

- Sửa ñổi ñiểm a và khoản 3, 
bổ sung ñiểm b khoản 3 
ðiều 1  

- Khoản 1 ðiều 1 Quyết ñịnh 2650/Qð-UBND ngày 05 
tháng 12 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc 
sửa ñổi, bổ sung tiêu ñề ðiều 1 của Quyết ñịnh số 
682/2008/Qð-UBND; 

 

- Khoản 2 ðiều 1 Quyết ñịnh số 2650/Qð-UBND sửa 
ñổi, bổ sung ñiểm a khoản 4 ðiều 1;  bổ sung ñiểm b 
khoản 4 ðiều 1 Quyết ñịnh số 682/2008/Qð-UBND.   

 

- Khoản 3 ðiều 1 Quyết ñịnh số 2650/Qð-UBND 
Quyết ñịnh số 2650/Qð-UBND sửa ñổi ñiểm a và 
khoản 3, bổ sung ñiểm b khoản 3 ðiều 1 Quyết ñịnh 
số 682/2008/Qð-UBND. 

05/12/2013 
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STT 
Tên loại 
văn bản 

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

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 

32.  Quyết ñịnh 

16/2015/Qð-UBND 
Ngày 15/4/2015  

Về việc quy ñịnh chức 
năng, nhiệm vụ, quyền 
hạn và cơ cấu tổ chức 
của Sở Tư pháp tỉnh 
Thừa Thiên Huế 

- Khoản 1 ðiều 1 Quyết ñịnh 
số 16/2015/Qð-UBND  
 
 
- ðiểm a Khoản 4, Khoản 8, 
Khoản 20 ðiều 2 Quyết ñịnh 
số 16/2015/Qð-UBND  
 
- Khoản 2 ðiều 3 Quyết ñịnh 
số 16/2015/Qð-UBND  

- Khoản 1 ðiều 1 Quyết ñịnh số 103/2017/Qð-UBND 
ngày 22/12/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc 
sửa ñổi, bổ sung Quyết ñịnh số 16/2015/Qð-UBND. 
 
- Quyết ñịnh số 103/2017/Qð-UBND sửa ñổi, bổ 
sung ñiểm a Khoản 4, Khoản 8, Khoản 20 ðiều 2 
Quyết ñịnh số 16/2015/Qð-UBND. 
 
 
 
- Quyết ñịnh số 103/2017/Qð-UBND sửa ñổi, bổ sung 
Khoản 2 ðiều 3 Quyết ñịnh số 16/2015/Qð-UBND. 

15/01/2018 

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

 
Tổng cộng: 32 văn bản 
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     ỦY BAN NHÂN DÂN                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ                  ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 
         
      Số: 333/Qð-UBND                  Thừa Thiên Huế, ngày 01 tháng 02 năm 2019 

 
QUYẾT ðỊNH 

Về việc bổ nhiệm ông Lê Văn Tuệ giữ chức vụ Trưởng ban  
Ban Quản lý Khu Kinh tế, công nghiệp tỉnh 

  

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 

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

Căn cứ Quyết ñịnh số 27/2003/Qð-TTg ngày 19 tháng 02 năm 2003 của Thủ tướng 
Chính phủ ban hành Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm 
cán bộ, công chức lãnh ñạo; 

Căn cứ Quyết ñịnh 04-Qð/TU ngày 01 tháng 11 năm 2018 của Ban Thường vụ 
Tỉnh ủy ban hành Quy ñịnh phân cấp quản lý cán bộ; 

Căn cứ Quyết ñịnh số 52/2015/Qð-UBND ngày 28 tháng 10 năm 2015 của Ủy ban 
nhân dân tỉnh ban hành Quy ñịnh về quản lý tổ chức bộ máy, biên chế và cán bộ, 
công chức tỉnh Thừa Thiên Huế; 

Căn cứ Thông báo số 376-TB/TU ngày 30 tháng 01 năm 2019 của Ban Thường vụ 
Tỉnh ủy về việc bổ nhiệm cán bộ; 

Xét ñề nghị của Giám ñốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 135/TTr-SNV ngày 31 
tháng 01 năm 2019,   

QUYẾT ðỊNH: 

ðiều 1. Bổ nhiệm ông Lê Văn Tuệ, Phó Trưởng ban Ban Quản lý Khu Kinh tế, 
công nghiệp tỉnh, giữ chức vụ Trưởng ban Ban Quản lý Khu Kinh tế, công nghiệp tỉnh. 

Thời hạn giữ chức vụ kể từ ngày 15 tháng 02 năm 2019 ñến ngày 14 tháng 02 
năm 2024. 

Phụ cấp chức vụ thực hiện theo quy ñịnh hiện hành của Nhà nước.  

ðiều 2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám ñốc Sở Nội vụ, Trưởng ban 
Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh, thủ trưởng các cơ quan có liên quan 
và ông Lê Văn Tuệ chịu trách nhiệm thi hành Quyết ñịnh này./. 
 

CHỦ TỊCH 

 
Phan Ngọc Thọ 
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    ỦY BAN NHÂN DÂN                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ                   ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

      Số: 347/Qð-UBND                    Thừa Thiên Huế, ngày 11 tháng 02 năm 2019 

 
QUYẾT ðỊNH  

Về việc ñiều ñộng và bổ nhiệm cán bộ lãnh ñạo, quản lý 
  

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 

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

Căn cứ Quyết ñịnh số 27/2003/Qð-TTg ngày 19 tháng 02 năm 2003 của Thủ tướng 
Chính phủ ban hành Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm 
cán bộ, công chức lãnh ñạo;  

Căn cứ Quyết ñịnh số 52/2015/Qð-UBND ngày 28 tháng 10 năm 2015 của 
Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy ñịnh về quản lý tổ chức bộ máy, biên chế và cán bộ, 
công chức tỉnh Thừa Thiên Huế; 

Xét ñề nghị của Giám ñốc Sở Nội vụ,   

QUYẾT ðỊNH: 

ðiều 1. ðiều ñộng ông Nguyễn Hoàng Nguyên, Chuyên viên Phòng 
Tổng hợp - Quy hoạch, Sở Kế hoạch và ðầu tư ñến nhận công tác tại Trung tâm 
Công nghệ thông tin tỉnh và bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám ñốc Trung tâm Công nghệ 
thông tin tỉnh. 

Thời hạn giữ chức vụ kể từ ngày 15 tháng 02 năm 2019 ñến ngày 14 tháng 02 
năm 2024. 

Phụ cấp chức vụ thực hiện theo quy ñịnh hiện hành của Nhà nước.  

ðiều 2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám ñốc Sở Nội vụ, Giám ñốc 
Sở Kế hoạch và ðầu tư, Giám ñốc Trung tâm Công nghệ thông tin tỉnh, thủ trưởng 
các cơ quan có liên quan và ông Nguyễn Hoàng Nguyên chịu trách nhiệm thi hành 
Quyết ñịnh này./. 

CHỦ TỊCH 
 

Phan Ngọc Thọ 
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    ỦY BAN NHÂN DÂN                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ                      ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

      Số: 352/Qð-UBND                    Thừa Thiên Huế, ngày 11 tháng 02 năm 2019 

QUYẾT ðỊNH 
Về việc bổ nhiệm ông Bùi Thanh Dũng  

giữ chức vụ Phó Giám ñốc Sở Văn hóa và Thể thao 
  

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 

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

Căn cứ Quyết ñịnh số 27/2003/Qð-TTg ngày 19 tháng 02 năm 2003 của Thủ tướng 
Chính phủ ban hành Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm 
cán bộ, công chức lãnh ñạo; 

Căn cứ Quyết ñịnh 04-Qð/TU ngày 01 tháng 11 năm 2018 của Ban Thường vụ 
Tỉnh ủy ban hành Quy ñịnh phân cấp quản lý cán bộ; 

Căn cứ Quyết ñịnh số 52/2015/Qð-UBND ngày 28 tháng 10 năm 2015 của 
Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy ñịnh về quản lý tổ chức bộ máy, biên chế và 
cán bộ, công chức tỉnh Thừa Thiên Huế; 

Căn cứ Thông báo số 376-TB/TU ngày 30 tháng 01 năm 2019 của Ban Thường vụ 
Tỉnh ủy về việc bổ nhiệm cán bộ; 

Xét ñề nghị của Giám ñốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 135/TTr-SNV ngày 31 
tháng 01 năm 2019,   

QUYẾT ðỊNH: 

ðiều 1. Bổ nhiệm ông Bùi Thanh Dũng, Giám ñốc Trung tâm Thể thao trực thuộc 
Sở Văn hóa và Thể thao, giữ chức vụ Phó Giám ñốc Sở Văn hóa và Thể thao. 

Thời hạn giữ chức vụ kể từ ngày 15 tháng 02 năm 2019 ñến ngày 14 tháng 02 
năm 2024. 

Phụ cấp chức vụ thực hiện theo quy ñịnh hiện hành của Nhà nước.  

ðiều 2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám ñốc Sở Nội vụ, Giám ñốc 
Sở Văn hóa và Thể thao, thủ trưởng các cơ quan có liên quan và ông Bùi Thanh Dũng 
chịu trách nhiệm thi hành Quyết ñịnh này./. 

CHỦ TỊCH 
 

Phan Ngọc Thọ 
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ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

 

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

 
Số: 375/Qð-UBND Thừa Thiên Huế, ngày 14 tháng 02 năm 2019 

  
 

QUYẾT ðỊNH 
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 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 

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

Căn cứ Luật Quy hoạch ngày 24 tháng 11 năm 2017; 

 Căn cứ Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 5 tháng 02 năm 2018 của Chính phủ về 
triển khai thi hành Luật Quy hoạch; 

 Xét ñề nghị của Giám ñốc Sở Kế hoạch và ðầu tư tại Tờ trình số 257/TTr-SKHðT 
ngày 25 tháng 01 năm 2019, 

QUYẾT ðỊNH: 

ðiều 1. Công bố kèm theo Quyết ñịnh này Danh mục các quy hoạch hàng hóa, 
dịch vụ, sản phẩm cụ thể bị bãi bỏ theo quy ñịnh tại ðiểm d, Khoản 1, ðiều 59 
Luật Quy hoạch thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế. 

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

ðiều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban, 
ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế; Chủ tịch Ủy ban nhân dân 
cấp xã và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết ñịnh này./. 
  

  TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
CHỦ TỊCH 

 
Phan Ngọc Thọ 
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DANH MỤC 
Các quy hoạch hàng hóa, dịch vụ, sản phẩm cụ thể bị bãi bỏ  
theo quy ñịnh tại ðiểm d, Khoản 1, ðiều 59 Luật Quy hoạch  

thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế 
(Kèm theo Quyết ñịnh số 375/Qð-UBND ngày 14 tháng 02 năm 2019  

của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế) 
 
 

TT Tên quy hoạch 

Thời kỳ quy 
hoạch (hay thời 
gian bắt ñầu -

kết thúc) 

Số Quyết ñịnh, 
ngày tháng 

năm phê duyệt 

Cấp  
phê duyệt 

quy 
hoạch 

1 

Quy hoạch phát triển mạng lưới 
vận tải hành khách công cộng trên 
ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế ñến 
năm 2020, ñịnh hướng ñến năm 2030 

2015 - 2030 
2011/Qð-UBND 
ngày 09/10/2014 

UBND 
tỉnh 

2 
Quy hoạch phát triển công nghệ 
thông tin tỉnh Thừa Thiên Huế ñến 
năm 2010 và ñịnh hướng ñến năm 2020 

ðến năm 2010, 
ñịnh hướng 2020 

1419/Qð-UBND 
ngày 20/6/2007 

UBND 
tỉnh 

3 
Quy hoạch Phát triển xuất bản - in - 
phát hành xuất bản phẩm ñến năm 
2020, ñịnh hướng ñến năm 2030  

ðến năm 2020, 
ñịnh hướng 2030 

2430/Qð-UBND 
ngày 11/10/2016 

UBND 
tỉnh 

4 
Quy hoạch ngành dệt may tỉnh 
Thừa Thiên Huế ñến năm 2020, 
ñịnh hướng ñến năm 2030 

2013 - 2020, 
ñịnh hướng ñến 

năm 2030 

921/Qð-UBND 
ngày 19/5/2015 

UBND 
tỉnh 

5 

Quy hoạch mạng lưới kinh doanh 
xăng dầu và quy hoạch ñịnh hướng 
mạng lưới kinh doanh khí dầu mỏ 
hóa lỏng trên ñịa bàn tỉnh Thừa 
Thiên Huế ñến năm 2020 

ðịnh hướng ñến 
năm 2020 

1208/Qð-UBND 
ngày 28/6/2013 

UBND 
tỉnh 

6 
Quy hoạch cơ sở giết mổ gia súc, 
gia cầm tập trung tỉnh Thừa Thiên Huế, 
giai ñoạn 2012 - 2020 

2015 - 2020 
1590/Qð-UBND 
ngày 21/8/2013  

UBND 
tỉnh 

7 

ðiều chỉnh bổ sung quy hoạch 
cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập 
trung, giai ñoạn 2012 - 2020 trên 
ñịa bàn huyện Nam ðông và ñịa bàn 
thị xã Hương Thủy  

2015 - 2020 
2463/Qð-UBND 
ngày 19/5/2014  

UBND 
tỉnh 

8 

Bổ sung quy hoạch cơ sở giết mổ 
gia súc, gia cầm tập trung, giai ñoạn 
2015 -  2020 trên ñịa bàn thành 
phố Huế, thị xã Hương Trà và 
thị xã Hương Thủy  

2015 - 2020 
1677/Qð-UBND 
ngày 26/8/2015  

UBND 
tỉnh 
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TT Tên quy hoạch 

Thời kỳ quy 
hoạch (hay thời 
gian bắt ñầu -

kết thúc) 

Số Quyết ñịnh, 
ngày tháng 

năm phê duyệt 

Cấp  
phê duyệt 

quy 
hoạch 

9 

Bổ sung quy hoạch cơ sở giết mổ 
gia súc, gia cầm tập trung, giai ñoạn 
2015 - 2020 trên ñịa bàn thành phố Huế, 
thị xã Hương Trà và thị xã Hương Thủy  

2015 - 2020 
1113/Qð-UBND 
ngày 28/5/2018  

UBND 
tỉnh 

10 

Quy hoạch phát triển nghề truyền 
thống và làng nghề trên ñịa bàn 
tỉnh Thừa Thiên Huế ñến năm 2020, 
ñịnh hướng ñến năm 2025 

2015 - 2025 
111/Qð-UBND 
ngày 17/01/2015  

UBND 
tỉnh 

11 

Quy hoạch hệ thống nghiên cứu, 
chuyển giao, sản xuất, cung ứng 
giống nông, lâm, thủy sản tỉnh 
Thừa Thiên Huế ñến năm 2020 

2015 - 2025 
2865/Qð-UBND 
ngày 10/12/2015  

UBND 
tỉnh 

12 

Quy hoạch phân vùng sử dụng ñất 
các bãi tắm, ñiểm vui chơi giải trí 
cộng ñồng bền vững vùng ven biển 
tỉnh Thừa Thiên Huế ñến năm 2025  

Từ 2013 ñến 2025 
628/Qð-UBND  
ngày 03/4/2013 

UBND 
tỉnh 

13 

Quy hoạch tượng ñài, tranh hoành tráng, 
tượng, biểu tượng kiến trúc và 
vườn tượng tỉnh  Thừa Thiên Huế 
ñến năm 2020, ñịnh hướng ñến 
năm 2030 

ðến 2020, ñịnh 
hướng ñến 2030 

3050/Qð-UBND 
ngày 27/12/2017  

UBND 
tỉnh 

14 

Quy hoạch phát triển khai thác 
hải sản và hậu cần nghề cá tỉnh 
Thừa Thiên Huế ñến năm 2025 
tầm nhìn ñến 2030 

ðến 2025 tầm 
nhìn 2030 

325/Qð-UBND 
ngày 02/02/2018  

UBND 
tỉnh  

 
 
 
 
 
 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 
 




