
  

Số 08 Ngày 02 tháng 02 năm 2021 

 MỤC LỤC  
   

   

 VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT  

 ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 
Trang 

25-01-2021 Quyết ñịnh số 04/2021/Qð-UBND sửa ñổi, bổ sung một số ñiều 
của Quy ñịnh ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 07/2017/Qð-UBND 
ngày 10 tháng 02 năm 2017 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế. 

03 

02-02-2021 Quyết ñịnh số 05/2021/Qð-UBND ban hành Quy chuẩn kỹ thuật 
ñịa phương ñối với sản phẩm Chả Huế. 

05 

  VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC  

 ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH  

25-01-2021 Quyết ñịnh số 214/Qð-UBND về việc quy ñịnh hệ số ñiều chỉnh 
tăng thêm tiền lương ñể xác ñịnh chi phí tiền lương, chi phí 
nhân công trong giá, ñơn giá sản phẩm, dịch vụ công sử dụng 
kinh phí ngân sách nhà nước trên ñịa bàn tỉnh. 

15 

25-01-2021 Quyết ñịnh số 240/Qð-UBND công bố Danh mục văn bản quy 
phạm pháp luật do Hội ñồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh 
ban hành hết hiệu lực, ngưng hiệu lực năm 2020. 

17 

02-02-2021 Quyết ñịnh số 278/Qð-UBND phê duyệt bổ sung Quy hoạch 
phát triển thương mại tỉnh Thừa Thiên Huế ñến năm 2020 và 
ñịnh hướng ñến năm 2030. 

59 

                         Tỉnh Thừa Thiên Huế 
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25-01-2021 Chỉ thị số 05/CT-UBND về việc cán bộ, công chức, viên chức 
nêu gương, chấp hành quy ñịnh không uống rượu, bia trong giờ 
hành chính, giờ làm việc và khi lái xe. 
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VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT 

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: 04/2021/Qð-UBND 

 
Thừa Thiên Huế, ngày 25 tháng 01 năm 2021 

QUYẾT ðỊNH 
Sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Quy ñịnh ban hành kèm theo  
Quyết ñịnh số 07/2017/Qð-UBND ngày 10 tháng 02 năm 2017 

của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế  
 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ  
 
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền ñịa phương ngày 19 tháng 6 năm2015; Luật 

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

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

Căn cứ Luật Bảo vệ Môi trường ngày 23 tháng 06 năm 2014; 

Căn cứ Luật Chăn nuôi ngày 19 tháng 11 năm 2018; 

Căn cứ Nghị ñịnh 13/2020/Nð-CP ngày 21 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ 
hướng dẫn chi tiết Luật Chăn nuôi; 

Căn cứ Nghị ñịnh 40/2019/Nð-CP ngày 13 tháng 5 năm 2019 của Chính phủ 
về sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của các Nghị ñịnh quy ñịnh chi tiết, hướng dẫn thi hành 
Luật Bảo vệ môi trường; 

Căn cứ Thông tư 23/2019/TT-BNNPTNT ngày 30 tháng 11 năm 2019 của Bộ 
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về hướng dẫn một số ñiều của Luật Chăn nuôi 
về hoạt ñộng chăn nuôi; 

Theo ñề nghị của Giám ñốc sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 
607/TTr-TNMT-MT ngày 09 tháng 12 năm 2020. 

QUYẾT ðỊNH: 

ðiều 1. Sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Quy ñịnh ban hành kèm theo 
Quyết ñịnh số 07/2017/Qð-UBND ngày 10 tháng 02 năm 2017 của Ủy ban nhân 
dân tỉnh:  

1. Khoản 10 ðiều 5 ñược sửa ñổi, bổ sung như sau: 
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“10. Quy ñịnh về vị trí và ñịa ñiểm  

a) Thực hiện theo quy ñịnh tại ðiều 55 và ðiều 56 của Luật Chăn nuôi năm 

2018 và ðiều 5 Thông tư 23/2019/TT-BNNPTNT ngày 30 tháng 11 năm 2019 của 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn một số ñiều của Luật Chăn nuôi 

về hoạt ñộng chăn nuôi. 

b) Nơi xây dựng cơ sở chăn nuôi gia súc, gia cầm phải có nguồn nước sạch  và 

ñủ trữ lượng cho hoạt ñộng chăn nuôi; ñảm bảo ñiều kiện xử lý chất thải theo quy ñịnh.”  

2. ðiều 7 ñược sửa ñổi, bổ sung như sau: 

“ ðiều 7. Quy ñịnh về lập hồ sơ môi trường 

Thực hiện theo Nghị ñịnh 40/2019/Nð-CP ngày 13 tháng 5 năm 2019 của 

Chính phủ về sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của các Nghị ñịnh quy ñịnh chi tiết, 

hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường.” 

ðiều 2. Trách nhiệm tổ chức thực hiện 

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám ñốc các Sở: Tài nguyên và 

Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn; Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành 

cấp tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Huế; Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân các xã, phường, thị trấn; các tổ chức, hộ gia ñình, cá nhân có liên quan chịu 

trách nhiệm thi hành Quyết ñịnh này. 

ðiều 3. ðiều khoản thi hành 

1. Quyết ñịnh này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05 tháng 02 năm 2021. 

2. Bãi bỏ ðiều 3 và ñiểm a khoản 2 ðiều 8 Quy ñịnh ban hành kèm theo Quyết 

ñịnh số 07/2017/Qð-UBND ngày 10 tháng 02 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh 

ban hành quy ñịnh bảo vệ môi trường trong hoạt ñộng chăn nuôi gia súc, gia cầm 

quy mô trang trại, công nghiệp trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế./. 
 

 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 

 
Số: 05/2021/Qð-UBND Thừa Thiên Huế, ngày 02 tháng 02 năm 2021 

 
QUYẾT ðỊNH 

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật ñịa phương ñối với sản phẩm Chả Huế 
 

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 Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật ngày 29 tháng 6 năm 2006; 
Căn cứ Luật An toàn thực phẩm ngày 17 tháng 6 năm 2010; 
Căn cứ Luật sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật 

Tổ chức chính quyền ñịa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 
Căn cứ Nghị ñịnh số 127/2007/Nð-CP ngày 01 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ 

quy ñịnh chi tiết thi hành một số ñiều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật; 
Căn cứ Nghị ñịnh số 67/2009/Nð-CP ngày 03 tháng 8 năm 2009 của Chính phủ 

sửa ñổi một số ñiều của Nghị ñịnh số 127/2007/Nð-CP ngày 01 tháng 8 năm 2007 
của Chính phủ quy ñịnh chi tiết thi hành một số ñiều Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn 
kỹ thuật;  

Căn cứ Nghị ñịnh số 132/2008/Nð-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ 
quy ñịnh chi tiết thi hành một số ñiều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa;  

Căn cứ Nghị ñịnh số 74/2018/Nð-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ 
sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Nghị ñịnh số 132/2008/Nð-CP ngày 31 tháng 12 
năm 2008 của Chính phủ quy ñịnh chi tiết thi hành một số ñiều của Luật Chất lượng 
sản phẩm, hàng hóa;  

Căn cứ Nghị ñịnh 78/2018/Nð-CP ngày 16 tháng 05 năm 2018 của Chính phủ 
sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Nghị ñịnh 127/2007/Nð-CP ngày 01 tháng 8 năm 2007 
của Chính phủ quy ñịnh chi tiết thi hành một số ñiều Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn 
kỹ thuật;  

Căn cứ Thông tư số 26/2019/TT-BKHCN ngày 25 tháng 12 năm 2019 quy ñịnh 
chi tiết xây dựng, thẩm ñịnh và ban hành quy chuẩn kỹ thuật; 

Theo ñề nghị của Giám ñốc Sở Khoa học và Công nghệ tại Tờ trình số 12/TTr-SKHCN 
ngày 12 tháng 01 năm 2021. 

 

QUYẾT ðỊNH: 
 

ðiều 1. Ban hành kèm theo Quyết ñịnh này Quy chuẩn kỹ thuật ñịa phương ñối với 
sản phẩm Chả Huế. 

Ký hiệu: QCðP 01:2021/TT-H. 
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ðiều 2. Hiệu lực thi hành 

Quyết ñịnh này có hiệu lực từ ngày 22 tháng 02  năm 2021. Các sản phẩm Chả Huế 
ñã công bố phù hợp quy ñịnh an toàn thực phẩm ñược giữ nguyên giá trị hiệu lực 
công bố kể từ ngày Sở Y tế xác nhận công bố phù hợp quy ñịnh an toàn thực phẩm. 

ðiều 3. Trách nhiệm thi hành 

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám ñốc các Sở: Y tế, Khoa học và 
Công nghệ, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công thương; Chủ tịch Ủy ban 
nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Huế; Thủ trưởng các cơ quan, ñơn vị liên quan 
chịu trách nhiệm thi hành Quyết ñịnh này./. 

 

 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
 KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

Nguyễn Thanh Bình 
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

 

 

 

QCðP 01:2021/TT-H 

 

 

 

 

QUY CHUẨN KỸ THUẬT ðỊA PHƯƠNG  

 CHẢ HUẾ 

Local technical regulation of “Cha Hue”  

(Ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 05/2021/Qð-UBND ngày 02 tháng 02 năm 2021 
của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THỪA THIÊN HUẾ - 2021 
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LỜI NÓI ðẦU 

QCðP 01:2021/TT-H do Ban soạn thảo Quy chuẩn kỹ thuật ñịa phương 
ñối với sản phẩm Chả  Huế biên soạn, Sở Khoa học và Công nghệ trình duyệt, 
Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 
05/2021/Qð-UBND ngày 02 tháng 02 năm 2021. 

 

QCðP 01:2021/TT-H 
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QUY CHUẨN KỸ THUẬT ðỊA PHƯƠNG 
  CHẢ HUẾ  

Local technical regulation of “Cha Hue”  

(Ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 05/2021/Qð-UBND ngày 02 tháng 02 năm 2021 
của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế) 

 

Chương I  

QUY ðỊNH CHUNG 

ðiều 1. Phạm vi ñiều chỉnh 

Quy chuẩn này quy ñịnh chỉ tiêu cảm quan, mức giới hạn về chất lượng, an toàn 
thực phẩm và các yêu cầu quản lý ñối với sản phẩm Chả Huế. 

ðiều 2. ðối tượng áp dụng 

Quy chuẩn này áp dụng ñối với: Các tổ chức, cá nhân sản xuất Chả Huế trên ñịa 
bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 

ðiều 3. Giải thích từ ngữ 

1. Chả Huế là một sản phẩm truyền thống, ñược sản xuất theo phương pháp bán 
thủ công với nguyên liệu chính là thịt heo hoặc thịt bò ñược thái nhỏ và xay nhuyễn, 
phối trộn với nhiều gia vị khác nhau (tiêu, hành, muối, bột ngọt), ñược bao gói theo 
khối lượng nhất ñịnh sau ñó ñem ñi hấp/luộc cho ñến khi chín. 

2. Chỉ tiêu loại A: bắt buộc phải thử nghiệm ñể tự công bố sản phẩm. 

3. Chỉ tiêu loại B: không bắt buộc phải thử nghiệm ñể tự công bố nhưng tổ chức, 
cá nhân sản xuất, chế biến sản phẩm Chả Huế phải ñáp ứng các yêu cầu ñối với chỉ tiêu 
loại B.  

4. KPH: không phát hiện. 

Chương II 

QUY ðỊNH VỀ KỸ THUẬT 

ðiều 4. Yêu cầu ñối với nguyên liệu  

1. Thịt: phải ñạt yêu cầu theo Tiêu chuẩn  TCVN 7046:2019 Thịt tươi – Yêu cầu 
kỹ thuật. 

2. Muối: phải ñạt yêu cầu của Tiêu chuẩn TCVN 9639:2013 Muối (Natri 
Clorua) tinh.  
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3. Tiêu: phải ñạt yêu cầu theo Tiêu chuẩn TCVN 7036:2008 Hạt tiêu ñen – Quy 
ñịnh kỹ thuật. 

ðiều 5. Các chỉ tiêu cảm quan, mức giới hạn an toàn thực phẩm ñối với 
sản phẩm Chả Huế 

1. Chỉ tiêu cảm quan   

Stt 
Tên chỉ 

tiêu 
Yêu cầu cảm quan Phương pháp thử 

Chỉ 
tiêu 

a Màu sắc Màu trắng ngà hoặc hơi ngã 
màu hồng nhạt của thịt chín. 

TCVN 11182:2015 B 

b Mùi Mùi thơm của thịt chín quyện 
với gia vị tỏi, tiêu và hành. 

TCVN 11182:2015 B 

c Vị 
Vị ngọt hài hòa của thịt chín 
và cay nhẹ của tiêu, không có 
vị ngọt ñường, không có vị lạ. 

TCVN 11182:2015 B 

d Trạng thái Rắn hơi mềm, có ñộ ñàn hồi, 
có ñộ dai, hơi giòn và kết dính. 

TCVN 11182:2015 B 

2. Chỉ tiêu lý hóa  

Stt Tên chỉ tiêu 
ðơn vị 

tính 
Mức quy 

ñịnh 
Phương pháp thử Chỉ tiêu 

a  Hàm lượng thịt  % ≥ 85 TCVN 4594:1988 A 

b  Hàm lượng béo  % ≤ 15 TCVN 8136:2009 B 

c Hàm lượng Hàn the  mg/kg 
Không 
ñược có 

TCVN 8895:2012 B 

3. Giới hạn tối ña về hàm lượng kim loại nặng  

Stt Tên chỉ tiêu ðơn vị tính Giới hạn tối 
ña 

Phương pháp thử Chỉ tiêu 

a Cd mg/kg 0,05 TCVN 8126:2009 A 

b Pb mg/kg 0,1 TCVN 8126:2009 A 

QCðP 01:2021/TT-H 
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QCðP 01:2021/TT-H 
4. Chỉ tiêu vi sinh vật  

Stt Tên chỉ tiêu 
ðơn vị 

tính 
Giới hạn 

tối ña 
Phương pháp thử Chỉ tiêu 

a Salmonella 
phát 

hiện/25g 
sản phẩm 

KPH TCVN 10780-1:2017 A 

b Tổng số vi sinh 
vật hiếu khí 

CFU/g sản 
phẩm 

≤5.105 TCVN 4884-1:2015 B 

c E. coli MPN/g sản 
phẩm 

≤5.102 TCVN 6846:2007 B 

d Coliform tổng số MPN/g sản 
phẩm 

≤ 50 TCVN 4882:2007 B 

 

5. Danh mục phụ gia thực phẩm ñược phép sử dụng phù hợp với quy ñịnh tại 
Thông tư số 24/2019/TT-BYT ngày 30 tháng 8 năm 2019 của Bộ Y tế quy ñịnh về 
quản lý và sử dụng phụ gia thực phẩm. 

6. Có thể sử dụng các phương pháp thử khác có ñộ chính xác cao hơn hoặc 
tương ñương hoặc phương pháp thử phiên bản cập nhật mới. 

7. Số hiệu và tên ñầy ñủ của phương pháp lấy mẫu và các phương pháp thử ñược 
quy ñịnh tại Phụ lục của Quy chuẩn này. 

8. Bảo quản và vận chuyển sản phẩm:  

a) Bảo quản: Sản phẩm ñược bảo quản ở nơi khô, sạch, thoáng mát, bảo quản 
lạnh ở 0oC. 

b) Vận chuyển: Sản phẩm ñược vận chuyển bằng phương tiện khô, sạch, không 
ñược vận chuyển chung với các sản phẩm khác mà có thể ảnh hưởng ñến chất lượng 
sản phẩm. 

ðiều 6. Bao gói, ghi nhãn  

1. Bao gói: vật liệu bao gói trực tiếp ñối với sản phẩm Chả Huế phải ñảm bảo an 
toàn thực phẩm theo quy ñịnh của Bộ Y tế. 

2. Ghi nhãn: việc ghi nhãn sản phẩm Chả Huế phải theo ñúng quy ñịnh tại Nghị ñịnh 
số 43/2017/Nð-CP ngày 14/4/2017 của Chính phủ về nhãn hàng hóa; Thông tư số 
05/2019/TT-BKHCN ngày 26 tháng 6 năm 2019 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy 
ñịnh chi tiết thi hành một số ñiều của Nghị ñịnh số 43/2017 Nð-CP ngày 14 tháng 4 
năm 2017 của Chính phủ về nhãn hàng hóa.  
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Chương III 

QUY ðỊNH VỀ QUẢN LÝ 

ðiều 7. Công bố hợp quy 

Các sản phẩm Chả Huế ñược sản xuất trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế phải 
ñược tổ chức, cá nhân tự công bố sản phẩm phù hợp với các quy ñịnh tại Quy chuẩn này 
trước khi lưu thông trên thị trường. Việc tự công bố sản phẩm dựa trên kết quả 
kiểm nghiệm của phòng kiểm nghiệm ñược công nhận hoặc ñược chỉ ñịnh. Thủ tục tự 
công bố sản phẩm thực hiện theo quy ñịnh tại ðiều 4, ðiều 5 Nghị ñịnh số 
15/2018/Nð-CP ngày 02/02/2018 của Chính phủ quy ñịnh chi tiết thi hành một số 
ñiều của Luật an toàn thực phẩm và quy ñịnh tại khoản 1, ðiều 3 Nghị ñịnh số 
155/2018/Nð-CP ngày 12 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ sửa ñổi, bổ sung 
một số quy ñịnh liên quan ñến ñiều kiện ñầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý 
nhà nước của Bộ Y tế. 

ðiều 8. Thanh tra, kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm pháp luật 

1. Các sản phẩm Chả Huế ñược sản xuất trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế và 
lưu thông trên thị trường phải chịu sự thanh tra, kiểm tra về chất lượng theo quy ñịnh 
của pháp luật về chất lượng sản phẩm, hàng hóa và ñảm bảo an toàn thực phẩm. 

2. Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chủ trì, phối hợp với các cơ quan 
liên quan tổ chức thực hiện việc thanh tra, kiểm tra và giám sát ñối với các sản phẩm 
Chả Huế sản xuất, lưu thông trên thị trường. Trong trường hợp phát hiện các hành vi 
vi phạm với các quy ñịnh tại Quy chuẩn này thì tiến hành xử lý theo các quy ñịnh 
pháp luật hiện hành liên quan ñến chất lượng sản phẩm, hàng hóa và ñảm bảo an toàn 
thực phẩm. 

Chương IV 

TRÁCH NHIỆM CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN  

ðiều 9. Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân 

 1. Chịu trách nhiệm về sản phẩm, bảo ñảm sản phẩm phù hợp với các yêu cầu 
kỹ thuật tại quy chuẩn này và các quy ñịnh của pháp luật có liên quan. 

2. Thực hiện việc tự công bố sản phẩm phù hợp với các quy ñịnh kỹ thuật 
của Quy chuẩn này theo quy ñịnh tại ðiều 4, ðiều 5 Nghị ñịnh 15/2018/Nð-CP 
ngày 02/02/2018 của Chính phủ quy ñịnh chi tiết thi hành một số ñiều của Luật an toàn 
thực phẩm và quy ñịnh tại khoản 1, ðiều 3 Nghị ñịnh số 155/2018/Nð-CP 
ngày 12 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ sửa ñổi, bổ sung một số quy ñịnh liên quan 
ñến ñiều kiện ñầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế. 
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ðiều 10. Tổ chức, cá nhân sản xuất chỉ ñược ñưa ra lưu thông trên thị trường các 
sản phẩm Chả Huế ñã ñược tự công bố sản phẩm phù hợp quy chuẩn này và ñảm bảo 
chất lượng, vệ sinh an toàn theo ñúng nội dung ñã công bố.  

Chương V 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

ðiều 11. Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các 
cơ quan chức năng có liên quan hướng dẫn triển khai và tổ chức việc thực hiện Quy 
chuẩn này.  

ðiều 12. Căn cứ vào yêu cầu quản lý, Sở Khoa học và Công nghệ có trách nhiệm 
phối hợp với cơ quan liên quan tiến hành rà soát kiến nghị Ủy ban nhân dân tỉnh 
sửa ñổi, bổ sung Quy chuẩn này./. 

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

 
Nguyễn Thanh Bình 
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Phụ lục  

DANH MỤC PHƯƠNG PHÁP THỬ CÁC CHỈ TIÊU CẢM QUAN VÀ  

AN TOÀN THỰC PHẨM ðỐI VỚI SẢN PHẨM CHẢ HUẾ  

(Ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 05/2021/Qð-UBND ngày 02 tháng 02  
năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế) 

 

I. Thử chỉ tiêu cảm quan 

 1. TCVN 11182:2015: Phân tích cảm quan, thuật ngữ và ñịnh nghĩa. 

II. Phương pháp thử các chỉ tiêu lý hoá  

1. TCVN 4594:1988: ðồ hộp – Phương pháp xác ñịnh ñường tổng số, ñường khử 

và tinh bột. 

2. TCVN 8136:2009: Thịt và sản phẩm thịt - Xác ñịnh hàm lượng chất béo tổng số. 

3. TCVN 8895:2012: Thực phẩm – Xác ñịnh Natri Borat và Axit Boric – Phương 

pháp ñịnh tính và bán ñịnh lượng. 

III. Phương pháp thử các chỉ tiêu kim loại nặng  

1. TCVN 8126:2009: Thực phẩm – Xác ñịnh chì, cadimi, kẽm, ñồng và sắt - 

Phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử sau khi ñã phân hủy bằng vi sóng. 

IV. Phương pháp thử các chỉ tiêu vi sinh vật 

1. TCVN 4884-1:2015 (ISO 4833-1:2013): về Vi sinh vật trong chuỗi thực phẩm - 

Phương pháp ñịnh lượng vi sinh vật - Phần 1: ðếm khuẩn lạc ở 30 ñộ C bằng kỹ 

thuật ñổ ñĩa. 

2. TCVN 6846:2007 (ISO 7251:2005): Vi sinh vật trong thực phẩm và thức ăn 

chăn nuôi – Phương pháp phát hiện và ñịnh lượng E. Coli giả ñịnh – Kỹ thuật 

ñếm số có xác suất lớn.   

3. TCVN 10780-1:2017 (ISO 6579-1:2017): Vi sinh vật trong chuỗi thực phẩm - 

Phương pháp phát hiện, ñịnh lượng và xác ñịnh typ huyết thanh của Salmonella - 

Phần 1: Phương pháp phát hiện Salmonella spp. 

4. TCVN 4882:2007 (ISO 4831:2006): Vi sinh vật trong thực phẩm và thức ăn 

chăn nuôi - Phương pháp phát hiện và ñịnh lượng coliforms - Kỹ thuật ñếm số có 

xác suất lớn nhất. 

   QCðP 01:2021/TT-H 
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VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ  

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

 
Số: 214/Qð-UBND 

    
          Thừa Thiên Huế, ngày 25 tháng 01 năm 2021 

   
QUYẾT ðỊNH 

Về việc quy ñịnh hệ số ñiều chỉnh tăng thêm tiền lương ñể xác ñịnh chi phí tiền lương,  
chi phí nhân công trong giá, ñơn giá sản phẩm, dịch vụ công sử dụng 

kinh phí ngân sách nhà nước trên ñịa bàn tỉnh 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 
 

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

Căn cứ Nghị ñịnh số 32/2019/Nð-CP ngày 10 tháng 4 năm 2019 của Chính phủ 
quy ñịnh giao nhiệm vụ, ñặt hàng hoặc ñấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công 
sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên; 

Căn cứ Thông tư số 17/2019/TT-BLðTBXH ngày 06 tháng 11 năm 2019 của 
Bộ trưởng Bộ Lao ñộng - Thương binh và Xã hội hướng dẫn xác ñịnh chi phí tiền 
lương, chi phí nhân công trong giá, ñơn giá sản phẩm, dịch vụ công sử dụng kinh phí 
ngân sách nhà nước do doanh nghiệp thực hiện; 

Theo ñề nghị của Giám ñốc Sở Lao ñộng  Thương binh và Xã hội tại Công văn 
số 08/LðTBXH-LðTLBHXH ngày 06 tháng 01 năm 2021. 

 

QUYẾT ðỊNH: 

ðiều 1. Quy ñịnh hệ số ñiều chỉnh tăng thêm tiền lương ñể xác ñịnh chi phí 
tiền lương, chi phí nhân công trong giá, ñơn giá sản phẩm, dịch vụ công sử dụng kinh 
phí ngân sách nhà nước do doanh nghiệp thực hiện trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 
như sau: 

- ðịa bàn vùng II (thành phố Huế) hệ số ñiều chỉnh là: 0,45.  
- ðịa bàn vùng III (thị xã: Hương Trà, Hương Thủy và các huyện: Phú Vang, 

Phú Lộc, Phong ðiền, Quảng ðiền) hệ số ñiều chỉnh là: 0,35.  
- ðịa bàn vùng IV (huyện: Nam ðông, A Lưới) hệ số ñiều chỉnh là: 0,25.  

ðiều 2. Hệ số ñiều chỉnh tăng thêm tiền lương quy ñịnh tại ðiều 1 Quyết ñịnh 
này là cơ sở xác ñịnh tiền lương của lao ñộng trực tiếp sản xuất và lao ñộng 
chuyên môn, nghiệp vụ, thừa hành, phục vụ ñể tính trong giá, ñơn giá sản phẩm, 
dịch vụ công sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước theo quy ñịnh tại ðiều 4 Thông tư 
số 17/2019/TT-BLðTBXH ngày 06 tháng 11 năm 2019 của Bộ Lao ñộng - Thương binh 
và Xã hội. 
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ðiều 3. Quyết ñịnh này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết ñịnh số 
924/Qð-UBND ngày 06/5/2016 của UBND tỉnh quy ñịnh hệ số ñiều chỉnh tăng thêm 
tiền lương trong giá sản phẩm, dịch vụ công ích sử dụng vốn ngân sách nhà nước trên 
ñịa bàn tỉnh. 

ðiều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám ñốc các Sở, ban, ngành cấp tỉnh; 
Chủ tịch UBND thành phố Huế, các thị xã và các huyện; Thủ trưởng các cơ quan 
liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết ñịnh này./. 
 

 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
CHỦ TỊCH 

 
Phan Ngọc Thọ 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

   
  Số: 240/Qð-UBND                          

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

 
Thừa Thiên Huế, ngày 25 tháng 01 năm 2021 

 

 
QUYẾT ðỊNH 

Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Hội ñồng nhân dân tỉnh,  
Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành hết hiệu lực, ngưng hiệu lực năm 2020 

 

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

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; 
Luật Sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 
ngày 18 tháng 6 năm 2020;  

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; Nghị ñịnh số 154/2020/Nð-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ 
sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Nghị ñịnh số của Chính phủ quy ñịnh chi tiết một số ñiều 
và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn 34/2016/Nð-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 
bản quy phạm pháp luật; 

Theo ñề nghị của Giám ñốc Sở Tư pháp. 

QUYẾT ðỊNH: 

ðiều 1. Công bố kèm theo Quyết ñịnh này Danh mục văn bản quy phạm 
pháp luật do Hội ñồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành hết hiệu lực, 
ngưng hiệu lực ñến 31/12/2020 (Kèm theo Danh mục), bao gồm:  

1. Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Hội ñồng nhân dân tỉnh, Ủy ban 
nhân dân tỉnh ban hành hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ: 63 văn bản (06 Nghị quyết, 
02 Chỉ thị; 55 Quyết ñịnh). 

2. Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Hội ñồng nhân dân, Ủy ban nhân 
dân tỉnh ban hành hết hiệu lực, ngưng hiệu lực một phần: 63 văn bản (08 Nghị quyết 
và 55 Quyết ñịnh).  

ðiều 2. Hiệu lực thi hành 

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

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám ñốc Sở Tư pháp; Thủ trưởng 
các Sở, Ban, ngành cấp tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và thành 
phố Huế có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết ñịnh này./. 

 
 KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

Nguyễn Thanh Bình 
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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 một phần từ ngày 01/01/2020 ñến 31/12/2020 
(Ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 240/Qð-UBND ngày 25 tháng 01 năm 2021 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 

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  

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 quy ñịnh 
sửa ñổi. 

22/12/2014 
 

2.  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 
 

Quyết ñịnh số 31/2018/Qð-UBND ngày 
23 tháng 05 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 quy ñịnh sửa 
ñổi, bổ sung.  

08/11/2016 
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STT 
Tên loại 
văn bản 

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

 tên gọi của văn bản 

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 

3.  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 
 
 
 
 

- 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 
quy ñịnh bãi bỏ. 
- 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 quy 
ñịnh thay thế. 

 
 

01/6/2017 
 
 

01/12/2017 
 
 

4.  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 

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 quy ñịnh sửa ñổi. 

01/12/2016 

5.  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 

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 quy ñịnh 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 

6.  Quyết ñịnh 

88/2016/Qð-UBND 
Ngày 15/12/2016 

Về phân cấp nguồn thu, 
nhiệm vụ chi và tỷ lệ phân 
chia ngân sách giữa các cấp 
chính quyền ñịa phương giai 
ñoạn 2017 - 2020 

- Phụ lục 01 kèm theo Quyết 
ñịnh số 88/2016/Qð-UBND 

Quyết ñịnh số 83/2019/Qð-UBND ngày 
31/12/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về 
sửa ñổi, bổ sung danh mục các doanh 
nghiệp có nguồn thu ñược phân cấp ngân 
sách tỉnh hưởng 100% quy ñịnh sửa ñổi, 
bổ sung. 

10/01/2020 

7.  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 số 
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 quy ñịnh sửa 
ñổi. 
- Khoản 2 ðiều 1 Quyết ñịnh số 
22/2017/Qð-UBND quy ñịnh bãi bỏ. 

10/5/2017 

8.  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  

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 
quy ñịnh sửa ñổi. 

19/8/2017 
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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 

9.  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 

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 quy ñịnh sửa ñổi, bổ sung 

08/11/2018 

10.  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 

- ðiều 2, ðiều 3 

Quyết ñịnh số 40/2020/Qð-UBND ngày 
08 tháng 7 năm 2020 của Ủy ban nhân dân 
tỉnh sửa ñổi, bổ sung một số ñiều 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 quy ñịnh sửa ñổi, bổ sung. 

10/4/2018 

11.  Quyết ñịnh 

05/2018/Qð-UBND  
Ngày 12/01/2018 

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

- Bổ sung gạch ngang (-) thứ 
ba vào sau gạch ngang thứ 
hai mục ðối với xe buýt ra 
vào bến quy ñịnh tại ñiểm a 
khoản 1 ðiều 3  

 Quyết ñịnh số 02/2020/Qð-UBND 
ngày 04 tháng 01 năm 2020 của Ủy ban 
nhân dân tỉnh bổ sung về giá dịch vụ xe ra, 
vào bến xe ô tô quy ñịnh tại ðiều 3 theo 
Quyết ñịnh số 05/2018/Qð-UBND ngày 
12 tháng 01 năm 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 quy ñịnh bổ sung. 

15/01/2020 
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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 

12.  Quyết ñịnh 

71/2018/Qð-UBND 
Ngày 14/12/2018 

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

 - ðiều chỉnh Phụ lục I, II, III 
và bổ sung Phụ lục VI ban 
hành kèm theo Quyết ñịnh số 
71/2018/Qð-UBND  

Quyết ñịnh  số 27/2020/Qð-UBND ngày 
19/5/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh ñiều 
chỉnh Bảng giá tính thuế tài nguyên trên 
ñịa bàn tỉnh Ban hành kèm theo Quyết 
ñịnh số 71/2018/Qð-UBND ngày 14 tháng 
12 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh 
Thừa Thiên Huế quy ñịnh ñiều chỉnh. 

01/6/2020 

13.  Quyết ñịnh 

07/2019/Qð-UBND 
Ngày 19/01/2019 

Ban hành quy ñịnh việc lựa 
chọn nhà thầu ñể mua sắm tài 
sản công nhằm duy trì hoạt 
ñộng thường xuyên của cơ 
quan, tổ chức, ñơn vị thuộc 
phạm vi quản lý của tỉnh 
Thừa Thiên Huế 

- ðiều 3 

Quyết ñịnh  số 61/2020/Qð-UBND ngày 
28 tháng 11 năm 2020 của Ủy ban nhân 
dân tỉnh  sửa ñổi, bổ sung ðiều 3 Quy ñịnh 
ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 
07/2019/Qð-UBND ngày 19 tháng 01 năm 
2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ban hành 
quy ñịnh việc lựa chọn nhà thầu ñể mua 
sắm tài sản công nhằm duy trì hoạt ñộng 
thường xuyên của cơ quan, tổ chức, ñơn vị 
thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Thừa Thiên 
Huế quy ñịnh sửa ñổi, bổ sung 

10/12/2020 

II. Lĩnh vực: Tài nguyên và Môi trường 

14.  Nghị quyết 

09/2017/NQ-HðND 
Ngày 31/3/2017 

Quy ñịnh mức thu, chế ñộ 
thu, nộp, quản lý và sử dụng 
phí thẩm ñịnh hồ sơ 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 

- ðiểm b khoản 1 ðiều 1  

Nghị quyết số 04/2020/NQ-HðND ngày 
08/5/2020 của Hội ñồng nhân dân tỉnh sửa 
ñổi, bổ sung một số ñiều tại Nghị quyết số 
09/2017/NQ-HðND ngày 31 tháng 3 năm 
2017 của Hội ñồng nhân dân tỉnh quy ñịnh 
mức thu, chế ñộ thu, nộp, quản lý và sử 
dụng phí thẩm ñịnh hồ sơ 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 quy ñịnh sửa ñổi. 

18/5/2020 
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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.  Nghị quyết 

11/2017/NQ-HðND 

Ngày 31/3/2017 

Quy ñịnh mức thu, chế ñộ 
thu, nộp Lệ phí 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 

- ðiểm b khoản 1 ðiều 1 

Nghị quyết số 05/2020/NQ-HðND ngày 
08/5/2020 của Hội ñồng nhân dân tỉnh bổ 
sung một số ñiều tại Nghị quyết số 
11/2017/NQ-HðND ngày 31 tháng 3 năm 
2017 của Hội ñồng nhân dân tỉnh quy ñịnh 
mức thu, chế ñộ thu, nộp lệ phí 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 quy ñịnh bổ sung. 

18/5/2020 

16.  Nghị quyết 

23/2019/NQ-HðND 

Ngày 20/12/2019 

Quy ñịnh Bảng giá các loại ñất 
ñịnh kỳ 05 năm (2020 - 2024) 
trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 

- Phụ lục 5 khoản 4 ðiều 15; 
Mục III khoản 4 ðiều 21 Quy 
ñịnh ban hành kèm theo Nghị 
quyết 23/2019/NQ-HðND 

 

Nghị quyết số 11/2020/NQ-HðND ngày 
28/8/2020 của Hội ñồng nhân dân tỉnh bổ 
sung một số ñiều của Quy ñịnh Bảng giá 
các loại ñất ñịnh kỳ 05 năm (2020 - 2024) 
trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành 
kèm theo Nghị quyết số 23/2019/NQ-HðND 
ngày 20 tháng 12 năm 2019 của Hội ñồng 
nhân dân tỉnh quy ñịnh bổ sung. 

 07/9/2020 
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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 

17.  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 

- 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 quy ñịnh sửa ñổi, bổ sung. 
- Quyết ñịnh số 51/2018/Qð-UBND 
ngày 14 tháng 9 năm 2018 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 quy ñịnh bãi bỏ. 

15/8/2017 
 
 
 
 
 
 
 
 

25/9/2018 

18.  Quyết ñịnh 

40/2017/Qð-UBND  
Ngày 25/5/2017  

Về việc quy ñịnh mức thu, 
chế ñộ thu, nộp, quản lý và sử 
dụng phí thẩm ñịnh hồ sơ 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 

- ðiểm b khoản 1 ðiều 1 

Quyết ñịnh số 36/2020/Qð-UBND ngày 
16/6/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh sửa 
ñổi, bổ sung ñiểm b khoản 1 ðiều 1 Quyết 
ñịnh số 40/2017/Qð-UBND ngày 25 tháng 
5 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về 
việc quy ñịnh mức thu, chế ñộ thu, nộp, 
quản lý và sử dụng phí thẩm ñịnh hồ sơ 
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 quy 
ñịnh sửa ñổi, bổ sung. 

28/6/2020 
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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 

19.  Quyết ñịnh 

41/2017/Qð-UBND  
Ngày 25/5/2017  

Về việc quy ñịnh mức thu, 
chế ñộ thu, nộp lệ phí 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 

- ðiểm b khoản 1 ðiều 1 

Quyết ñịnh số 37/2020/Qð-UBND ngày 
16/6/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh sửa 
ñổi, bổ sung ñiểm b khoản 1 ðiều 1 Quyết 
ñịnh số 41/2017/Qð-UBND ngày 25 tháng 
5 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy 
ñịnh mức thu, chế ñộ thu, nộp lệ phí 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 quy ñịnh 
sửa ñổi, bổ sung. 

28/6/2020 

20.  Quyết ñịnh 

98/2017/Qð-UBND  
Ngày 01/12/2017 

Ban hành Quy ñịnh quản lý, 
cấp phép khai thác khoáng 
sản làm vật liệu xây dựng 
thông thường ở khu vực có dự 
án ñầu tư xây dựng công trình 
trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên 
Huế 

- ðiều 1; ðiểm b, Khoản 2, 
ðiều 5; Khoản 2 ðiều 7;  
ðiểm a khoản 2 ðiều 9 Quy 
ñịnh ban hành kè theo Quyết 
ñịnh số 98/2017/Qð-UBND; 

 

- Phụ lục Danh mục các mẫu 
văn bản ban hành kèm theo 
Quyết ñịnh số 98/2017/Qð-UBND, 
gồm: Mẫu 01; Mẫu 02; Mẫu 03; 
Mẫu 04; Mẫu 05; Mẫu 06. 

- ðiều 1 Quyết ñịnh số 73/2019/Qð-UBND 
ngày 28/11/2019 sửa ñổi, bãi bỏ một số 
ñiều của Quy ñịnh ban hành kèm theo 
Quyết ñịnh số 98/2017/Qð-UBND ngày 
01 tháng 12 năm 2017 của Ủy ban nhân 
dân tỉnh Thừa Thiên Huế quy ñịnh sửa ñổi.  

- ðiều 2 Quyết ñịnh số 73/2019/Qð-UBND 
ngày 28/11/2019 sửa ñổi, bãi bỏ một số 
ñiều của Quy ñịnh ban hành kèm theo 
Quyết ñịnh số 98/2017/Qð-UBND ngày 
01 tháng 12 năm 2017 của Ủy ban nhân 
dân tỉnh Thừa Thiên Huế quy ñịnh bãi bỏ. 

09/12/2019 
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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 

21.  Quyết ñịnh 

29/2018/Qð-UBND 

Ngày 14/5/2018 

Ban hành Quy ñịnh quản lý, 
sử dụng và cho thuê ñất nông 
nghiệp sử dụng vào mục ñích 
công ích trên ñịa bàn tỉnh 
Thừa Thiên Huế 

- ðiều 8; ðiều 9; Khoản 8 
ðiều 11; Khoản 3, ðiều 13  

 

 

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

01/8/2019 

22.  Quyết ñịnh 

37/2018/Qð-UBND 

Ngày 19/6/2018 

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 

 

- Khoản 4 ðiều 23; ðiểm a 
khoản 2 ðiều 28; ðiểm b 
khoản 1 ðiều 35 Quy ñịnh 
ban hành kèm theo Quyết 
ñịnh số 37/2018/Qð-UBND. 

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

01/11/2019 
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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 

23.  Quyết ñịnh 

67/2018/Qð-UBND  

Ngày 26/11/2018 

Về trình tự, thủ tục thực hiện 
việc xác ñịnh giá ñất cụ thể 
trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên 
Huế 

- Tiêu ñề của ðiều 16 Quy ñịnh 
ban hành kèm theo Quyết 
ñịnh số 67/2018/Qð-UBND; 

 

 

 

 

 

- Khoản 11, ðiều 3 và ðiều 15 
Quy ñịnh ban hành kèm theo 
Quyết ñịnh số 67/2018/Qð-UBND; 

- Cụm từ “theo ðiều 11” 
thành cụm từ “theo ðiều 12” 
tại các khoản 1, khoản 2 ðiều 
17 Quy ñịnh ban hành kèm 
theo Quyết ñịnh số 
67/2018/Qð-UBND 

- ðiều 1 Quyết ñịnh số 66/2019/Qð-
UBND ngày 21/10/2019 của Ủy ban nhân 
dân tỉnh sửa ñổi, bãi bỏ một số ñiều của 
Quy ñịnh ban hành kèm theo Quyết ñịnh 
số 67/2018/Qð-UBND ngày 26 tháng 11 
năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về 
trình tự, thủ tục thực hiện việc xác ñịnh giá 
ñất cụ thể trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên 
Huế quy ñịnh sửa ñổi. 

- Khoản 1 ðiều 2 Quyết ñịnh số 
66/2019/Qð-UBND ngày 21/10/2019 của 
Ủy ban nhân dân tỉnh quy ñịnh bãi bỏ. 

- Khoản 2 ðiều 2 Quyết ñịnh số 
66/2019/Qð-UBND ngày 21/10/2019 của 
Ủy ban nhân dân tỉnh quy ñịnh thay ñổi. 

 

01/11/2019 

24.  Quyết ñịnh 

80/2019/Qð-UBND 

Ngày 21/12/2019 

Ban hành Bảng giá ñất trên 
ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 
áp dụng trong thời gian 5 năm 
(2020 - 2024) 

 

- Phụ lục 5 khoản 4 ðiều 15 
Quy ñịnh ban hành kèm theo 
Quyết ñịnh số 80/2019/Qð-UBND; 

- Mục III khoản 4 ðiều 21 
Quy ñịnh ban hành kèm theo 
Quyết ñịnh số 80/2019/Qð-UBND 

Quyết ñịnh số 49/2020/Qð-UBND ngày 
11/9/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh bổ 
sung một số ñiều tại Bảng giá ñất ñịnh kỳ 
05 năm (2020-2024) trên ñịa bàn tỉnh Thừa 
Thiên Huế quy ñịnh bổ sung. 

22/9/2020 
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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  

25.  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 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 

26.  Nghị quyết 

14/2019/NQ-HðND  
Ngày 19/8/2019  

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 5 ðiều 1 

Nghị quyết số 10/2020/NQ-HðND ngày 
28/8/2020 của Hội ñồng nhân dân tỉnh sửa 
ñổi khoản 5 ðiều 1 Nghị quyết số 
14/2019/NQ-HðND ngày 19 tháng 8 năm 
2019 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 quy 
ñịnh sửa ñổi. 

01/9/2020 
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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 

27.  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. 

- Quyết ñịnh số 06/2019/Qð-UBND ngày 
19/01/2019 của Ủy ban 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 của tỉnh 
Thừa Thiên Huế quy ñịnh bãi bỏ. 

 

24/01/2013 

 

 

 

 

 

 

01/02/2019 

28.  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 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 
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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 

29.  Quyết ñịnh  

60/2017/Qð-UBND 
Ngày 11/8/2017 

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 

- ðiều 4; Khoản 5 ðiều 6  Quy 
ñịnh ban hành kèm theo Quyết 
ñịnh số 60/2017/Qð-UBND 
 
 
 
 
 
 
 
- Khoản 9 và các ñiểm a, b, e 
Khoản 10 ðiều 4; ñiểm c 
Khoản 5 ðiều 6 Quy ñịnh ban 
hành kèm theo Quyết ñịnh số 
60/2017/Qð-UBND. 

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

15/4/2019 

30.  Quyết ñịnh  

 
59/2018/Qð-UBND 

Ngày 26/10/2018 
Ban hành Quy chế xét tặng 
Giải thưởng Văn học nghệ 
thuật Cố ðô tỉnh Thừa Thiên 
Huế  

- Chương III: Hồ sơ, trình tự, 
tiêu chuẩn, ñiều kiện và thể loại 
xét tặng (ðiều 12, 13, 14, 15) 
Quy chế ban hành kèm theo 
Quyết ñịnh số 59/2018/Qð-UBND 
 
 
- Khoản 1 ðiều 16 Quy chế 
ban hành kèm theo Quyết 
ñịnh số 59/2018/Qð-UBND 

- ðiều 2 Quyết ñịnh số 08/2020/Qð-UBND 
ngày 25/02/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh 
sửa ñổi, bổ sung một số  ñiều của 
59/2018/Qð-UBND ngày 26/10/2018 của 
Ủy ban nhân ban hành Quy chế xét tặng 
Giải thưởng Văn học nghệ thuật Cố ðô 
tỉnh Thừa Thiên Huế quy ñịnh bãi bỏ. 
- ðiều 1 Quyết ñịnh 08/2020/Qð-UBND 
ngày 25/02/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh 
quy ñịnh sửa ñổi, bổ sung.  

 
06/3/2020 
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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 

31.  Quyết ñịnh 

57/2019/Qð-UBND 
Ngày 25/9/2019  

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 5 ðiều 1 

Quyết ñịnh  số 57/2020/Qð-UBND 
ngày 14/11/2020 của Ủy ban nhân dân 
tỉnh sửa ñổi khoản 5 ðiều 1 Quyết ñịnh 
57/2019/Qð-UBND ngày 25 tháng 9 năm 
2019 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 
quy ñịnh sửa ñổi. 

25/11/2020 

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

32.  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 

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 quy ñịnh ñiều chỉnh. 

18/4/2016 

V. Lĩnh vực: Xây dựng 

33.  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   

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 quy ñịnh bãi bỏ. 
 

16/6/2014 
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STT 
Tên loại 
văn bản 

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

 tên gọi của văn bản 

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 

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

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 quy ñịnh sửa 
ñổi, bổ sung. 

20/9/2013 

 

35.  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  

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 

36.  Quyết ñịnh 

65/2017/Qð-UBND 

Ngày 15/8/2017 

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

- ðiều 4, ðiều 5, ðiều 6, 
ðiều 8, ðiều 9 của Quy ñịnh 
ban hành kèm theo Quyết 
ñịnh số 65/2017/Qð-UBND. 

 

 

 

- Khoản 3 ðiều 7; Khoản 4 
ðiều 10 của Quy ñịnh ban 
hành kèm theo Quyết ñịnh số 
65/2017/Qð-UBND. 

- Quyết ñịnh số 34/2020/Qð-UBND ngày 
28/5/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh sửa 
ñổi, bổ sung một số ñiều của Quyết ñịnh số 
65/2017/Qð-UBND ngày 15 tháng 8 năm 
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 quy ñịnh sửa ñổi, bổ sung. 

- Quyết ñịnh số 34/2020/Qð-UBND ngày 
28/5/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy 
ñịnh bãi bỏ. 

08/6/2020 
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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 

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

37.  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 8, ðiều 9 Quy chế ban 
hành kèm theo Quyết ñịnh số 
47/2015/Qð-UBND 

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

20/7/2017 
 
 
 
 
 

25/10/2019 

VII. Lĩnh vực: Khiếu nại và Tố cáo 

38.  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 quy ñịnh hủy bỏ.  

06/9/2015 
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STT 
Tên loại 
văn bản 

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

 tên gọi của văn bản 

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 

39.  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 
Quy ñịnh ban hành kèm 
theo Quyết ñịnh số 
51/2016/Qð-UBND 

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 quy 
ñịnh sửa ñổi. 

30/10/2017 

VIII. Lĩnh vực: Nội vụ 

40.  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; ðiểm a 
Khoản 4, Khoản 8, Khoản 
20 ðiều 2; Khoản 2 ðiều 3  

Quyết ñịnh số 103/2017/Qð-UBND ngày 
22 tháng 12 năm 2017 của Ủy ban nhân 
dân tỉnh về việc sửa ñổi, bổ sung 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 quy ñịnh sửa ñổi, bổ 
sung. 

15/01/2018 
 
 
 
 
 
 

41.  Quyết ñịnh 

18/2015/Qð-UBND 
Ngày 20/4/2015 

Quy ñịnh chức năng, nhiệm 
vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 
chức của Ban Dân tộc tỉnh 
Thừa Thiên Huế 

- Khoản 2, ðiều 3  
 

Quyết ñịnh số 54/2019/Qð-UBND ngày 
18/9/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về 
việc tổ chức lại các phòng chuyên môn 
thuộc Ban Dân tộc tỉnh Thừa Thiên Huế 
quy ñịnh bãi bỏ. 

28/9/2019 
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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 

42.  Quyết ñịnh 

42/2015/Qð-UBND  
Ngày 01/10/2015  

Về việc quy ñịnh chức năng, 
nhiệm vụ, quyền hạn và cơ 
cấu tổ chức của Ban Tôn giáo 
trực thuộc Sở Nội vụ 

- ðiểm b, Khoản 3, ðiều 1  

Quyết ñịnh số 03/2019/Qð-UBND ngày 
07/01/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về 
việc hợp nhất các phòng chuyên môn thuộc 
Ban Tôn giáo, Sở Nội vụ quy ñịnh bãi bỏ. 

20/01/2019 

43.  Quyết ñịnh 

43/2015/Qð-UBND 
 Ngày 01/10/2015  

Về việc quy ñịnh chức năng, 
nhiệm vụ, quyền hạn và cơ 
cấu tổ chức của Ban Thi ñua - 
Khen thưởng trực thuộc Sở 
Nội vụ 

- ðiểm b, Khoản 3, ðiều 1  

Quyết ñịnh số 04/2019/Qð-UBND ngày 
07/01/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về 
việc hợp nhất các phòng chuyên môn thuộc 
Ban thi ñua - Khen thưởng, Sở Nội vụ quy 
ñịnh bãi bỏ.  

20/01/2019 

44.  Quyết ñịnh 

45/2015/Qð-UBND 
Ngày 05/10/2015 

Về việc Quy ñịnh chức năng, 
nhiệm vụ, quyền hạn và cơ 
cấu tổ chức của Sở Khoa học 
và Công nghệ tỉnh Thừa 
Thiên Huế 

- Khoản 2, khoản 3, ðiều 3 
Chương III Quy ñịnh ban 
hành kèm theo Quyết ñịnh số 
45/2015/Qð-UBND  

Quyết ñịnh số 03/2020/Qð-UBND ngày 
10/01/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về 
việc tổ chức lại các phòng chuyên môn 
thuộc Sở Khoa học và Công nghệ quy ñịnh 
bãi bỏ. 

05/02/2020 

45.  Quyết ñịnh 

57/2015/Qð-UBND 
Ngày 28/10/2015 

Về việc thành lập Chi cục 
Chăn nuôi và Thú y 

- ðiểm b, Khoản 3, ðiều 2  
 

Quyết ñịnh số 17/2019/Qð-UBND ngày 
27/3/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh sửa 
ñổi, bổ sung ñiểm b, Khoản 3, ðiều 2 
Quyết ñịnh số 57/2015/Qð-UBND ngày 
28/10/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh về 
việc thành lập Chi cục Chăn nuôi và Thú y 
quy ñịnh sửa ñổi, bổ sung. 

10/4/2019 
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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 

46.  Quyết ñịnh 

05/2016/Qð-UBND 
Ngày 21/01/2016 

Ban hành Quy ñịnh chức 
năng, nhiệm vụ, quyền hạn và 
cơ cấu tổ chức của Sở Giao 
thông vận tải 

- ðiểm b, Khoản 5, ðiều 2 
Quy ñịnh ban hành kèm theo 
Quyết ñịnh số 05/2016/Qð-UBND 
 
 
 
- ðiểm a, ðiểm b, Khoản 3, 
ðiều 3 Quy ñịnh ban hành 
kèm theo Quyết ñịnh số 
05/2016/Qð-UBND 

- ðiều 1 Quyết ñịnh số 22/2020/Qð-
UBND ngày 21/4/2020 của Ủy ban nhân 
dân tỉnh sửa ñổi một số ñiều Quy ñịnh 
chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu 
tổ chức của Sở Giao thông vận tải quy ñịnh 
sửa ñổi. 
- ðiều 2 Quyết ñịnh số 22/2020/Qð-UBND 
ngày 21/4/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh 
quy ñịnh bãi bỏ. 

01/5/2020 

47.  Quyết ñịnh 

59/2016/Qð-UBND 
Ngày 20 /8/2016 

Quy ñịnh chức năng, nhiệm 
vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 
chức của Sở Công Thương 
tỉnh Thừa Thiên Huế 

- Khoản 2, ðiều 3 Quy ñịnh 
ban hành kèm theo Quyết 
ñịnh số 59/2016/Qð-UBND 

Quyết ñịnh số 15/2020/Qð-UBND ngày 
13/3/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh  về 
việc tổ chức lại các phòng chuyên môn 
thuộc Sở Công Thương tỉnh Thừa Thiên 
Huế quy ñịnh quy ñịnh bãi bỏ. 
 

25/3/2020 

48.  Quyết ñịnh 

86/2016/Qð-UBND  
Ngày 15/12/2016  

Quy ñịnh chức năng, nhiệm 
vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 
chức của Sở Tài chính 

- Khoản 2, ðiều 3  

Quyết ñịnh số 01/2019/Qð-UBND ngày 
05/01/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về 
việc sáp nhập và hợp nhất các phòng 
chuyên môn thuộc Sở Tài chính quy ñịnh 
bãi bỏ. 

20/01/2019 

49.  Quyết ñịnh 

08/2017/Qð-UBND 
Ngày 13/02/2017 

Quy ñịnh chức năng, nhiệm 
vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 
chức của Sở Y tế tỉnh Thừa 
Thiên Huế 

- Khoản 2, Khoản 3, Khoản 4 
ðiều 3  

Quyết ñịnh số 56/2019/Qð-UBND ngày 
20/9/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về 
việc tổ chức lại các phòng chuyên môn 
thuộc Sở Y tế quy ñịnh bãi bỏ. 

01/10/2019 
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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 

50.  Quyết ñịnh 

93/2017/Qð-UBND  
Ngày 06/11/2017  

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 

- Khoản 2, ðiều 3  

Quyết ñịnh số 29/2019/Qð-UBND 03/6/2019 
của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức 
lại các phòng, ban thuộc Văn phòng Ủy 
ban nhân dân tỉnh quy ñịnh bãi bỏ. 
 

15/6/2019 
 

51.  Quyết ñịnh 

103/2017/Qð-UBND  
Ngày 22/12/2017 

Về việc sửa ñổi, bổ sung Quyết 
ñịnh số 16/2015/Qð-UBND 
ngày 15 tháng 4 năm 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 

- Khoản 3, ðiều 1  

Quyết ñịnh số 53/2019/Qð-UBND ngày 
13/9/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về 
việc tổ chức lại các phòng chuyên môn 
thuộc Sở Tư pháp quy ñịnh bãi bỏ. 

 

25/9/2019 

52.  Quyết ñịnh 

105/2017/Qð-UBND 
Ngày 28/12/2017 

Quy ñịnh tiêu chuẩn, ñiều 
kiện bổ nhiệm chức danh 
Trưởng phòng, phó Trưởng 
phòng và tương ñương thuộc 
Thanh tra tỉnh; Chánh Thanh 
tra, Phó Chánh Thanh tra Sở, 
ban, ngành; Chánh Thanh tra, 
Phó Chánh Thanh tra huyện, 
thị xã, thành phố trên ñịa bàn 
tỉnh Thừa Thiên Huế 

- ðiểm ñ, ðiểm e, Khoản 4 
ðiều 4; Khoản 1 ðiều 5; 
Khoản 1 ðiều 6  

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

28/9/2019 
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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 

53.  Quyết ñịnh 

22/2018/Qð-UBND 
Ngày 03/4/2018 

Quy ñịnh chức năng, nhiệm 
vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 
chức của Sở Nội vụ 

- ðiểm a, Khoản 2, ðiều 3  

Quyết ñịnh số 02/2019/Qð-UBND ngày 
07/01/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về 
việc hợp nhất các phòng chuyên môn thuộc 
Sở Nội vụ quy ñịnh bãi bỏ. 

20/01/2019 

54.  Quyết ñịnh 

48/2018/Qð-UBND 
 Ngày 31/8/2018 

Ban hành Quy ñịnh về Quy 
tắc ứng xử của cán bộ, công 
chức, viên chức và người lao 
ñộng làm việc trong các cơ 
quan hành chính, ñơn vị sự 
nghiệp công lập trên ñịa bàn 
tỉnh Thừa Thiên Huế 

- Khoản 3, Khoản 4 của ðiều 6; 
ðiểm a, Khoản 1 của ðiều 7; 
Khổ văn thứ nhất ðiểm a 
Khoản 2 của ðiều 7; Khổ văn 
thứ nhất ðiểm b Khoản 2 của 
ðiều 7; Khổ văn thứ nhất 
ðiểm c Khoản 2 của ðiều 7;  
ðiểm a, b Khoản 3 ðiều 7; 
Khoản 1 ðiều 8; Khoản 2 
ðiều 9; ðiều 14 Quy ñịnh 
ban hành kèm theo Quyết 
ñịnh số 48/2018/Qð-UBND 

 
Quyết ñịnh số 22/2019/Qð-UBND 
ngày 16 tháng 5 năm 2019 của Ủy ban 
nhân dân tỉnh về việc sửa ñổi, bổ sung một số 
ñiều của Quyết ñịnh số 48/2018/Qð-UBND 
ngày 31 tháng 8 năm 2018 của UBND tỉnh 
ban hành Quy ñịnh về Quy tắc ứng xử của 
cán bộ, công chức, viên chức và người lao 
ñộng làm việc trong các cơ quan hành 
chính, ñơn vị sự nghiệp công lập trên ñịa 
bàn tỉnh Thừa Thiên Huế quy ñịnh sửa ñổi.  

01/6/2019 

55.  Quyết ñịnh 

66/2018/Qð-UBND  
Ngày 22/11/2018 

Ban hành Quy ñịnh ñánh giá, 
xếp loại chất lượng hoạt ñộng 
hàng năm của các sở, ban, 
ngành, Ủy ban nhân dân các 
huyện, thị xã, thành phố và 
các ñơn vị sự nghiệp công lập 
trực thuộc Ủy ban nhân dân 
tỉnh trên ñịa bàn tỉnh Thừa 
Thiên Huế 

- ðiều 9 Quy ñịnh ban hành 
kèm theo Quyết ñịnh số 
66/2018/Qð-UBND 

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

25/3/2019 
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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 

56.  Quyết ñịnh 

32/2019/Qð-UBND 
Ngày 05/6/2019 

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 

- ðiểm c, khoản 2, ðiều 3 Quy 
ñịnh ban hành kèm theo Quyết 
ñịnh số 32/2019/Qð-UBND  

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

25/12/2019 

57.  Quyết ñịnh 

63/2019/Qð-UBND 
Ngày 09/10/2019 

Ban hành Quy chế thi ñua, 
khen thưởng tỉnh Thừa Thiên 
Huế 

- ðiều 1; Khoản 2 ðiều 3; 
Khoản 2 ðiều 7; ðiều 8; 
ðiều 9 Quy chế ban hành 
kèm theo Quyết ñịnh số 
52/2020/Qð-UBND  

Quyết ñịnh số 52/2020/Qð-UBND ngày 
21/10/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh sửa 
ñổi, bổ sung một số ñiều của Quy chế thi ñua, 
khen thưởng tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành 
kèm theo Quyết ñịnh số 63/2019/Qð-UBND ngày 
09 tháng 10 năm 2019 của Ủy ban nhân dân 
tỉnh quy ñịnh sửa ñổi, bổ sung. 

03/11/2020 

IX. Lĩnh vực: Tư pháp 

58.  Nghị Quyết 

13/2017/NQ-HðND 
Ngày 31/3/2017 

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  

- Nội dung mức thu phí 
ñăng ký văn bản thông báo về 
việc xử lý tài sản bảo ñảm 
ñược quy ñịnh tại khoản 3, 
ðiều 1 Nghị quyết 
số 13/2017/NQ-HðND ngày 
31/3/2017 
 

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

20/7/2019 
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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 

59.  Quyết ñịnh 

 

22/2016/Qð-UBND  

Ngày 19/4/2016   

Ban hành Quy ñịnh tiêu chí 
xét duyệt hồ sơ ñề nghị thành 
lập Văn phòng công chứng 
trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên 
Huế  

- Khoản 1 ðiều 4; ðiều 5; 
ðiều 6; Khoản 1 ðiều 19; 
Khoản 3 ðiều 21 Quy ñịnh 
ban hành kèm theo Quyết 
ñịnh số 22/2016/Qð-UBND 
ngày 19/4/2016 của Ủy ban 
nhân dân tỉnh Thừa Thiên 
Huế; 

 

 

- Khoản 2 ðiều 2 Quy ñịnh 
ban hành kèm theo Quyết 
ñịnh số 22/2016/Qð-UBND 
ngày 19/4/2016 của Ủy ban 
nhân dân tỉnh Thừa Thiên 
Huế. 

- Khoản 1 ðiều 1 Quyết ñịnh số 
59/2019/Qð-UBND ngày 01/10/2019 của 
Ủy ban nhân dân tỉnh sửa ñổi, bổ sung và 
bãi bỏ một số ñiều của Quy ñịnh tiêu chí 
xét duyệt hồ sơ ñề nghị thành lập Văn 
phòng công chứng trên ñịa bàn tỉnh Thừa 
Thiên Huế ban hành kèm theo Quyết ñịnh 
số 22/2016/Qð-UBND ngày 19 tháng 4 
năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa 
Thiên Huế quy ñịnh sửa ñổi, bổ sung. 

- Khoản 2 ðiều 1 Quyết ñịnh số 
59/2019/Qð-UBND ngày 01/10/2019 của 
Ủy ban nhân dân tỉnh quy ñịnh bãi bỏ. 

11/10/2019 

60.  Quyết ñịnh 

25/2017/Qð-UBND 

Ngày 05/5/2017 

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 

- Nội dung mức thu ñược quy 
ñịnh tại số thứ tự thứ 2 Mục I 
Bảng mức thu phí khoản 4 
ðiều 1  

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

20/8/2019 
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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 

X. Lĩnh vực: Công Thương 

61.  Quyết ñịnh 

74/2016/Qð-UBND 
Ngày 18/10/2016 

Ban hành Quy chế quản lý và 
sử dụng kinh phí ñối với hoạt 
ñộng khuyến công  

- Khoản 1 và khoản 3 ðiều 3; 
Khoản 4 ðiều 4; Khoản 2 
ðiều 5; ðiểm a, ñiểm c và 
ñiểm ñ khoản 3 ðiều 7; ðiểm a, 
ñiểm c và ñiểm d khoản 4 
ðiều 7; Khoản 7 ðiều 7; ðiều 
8; ðiều 9; khoản 1 ðiều 10; 
Khoản 2 và khoản 5 ðiều 10; 
Khoản 7 ðiều 10 Quy chế 
ban hành kèm theo Quyết 
ñịnh số 74/2016/Qð-UBND 
- Khoản 3 ðiều 8; khoản 6 
ðiều 10 Quy chế ban hành 
kèm theo Quyết ñịnh số 
74/2016/Qð-UBND 

- Quyết ñịnh số 39/2020/Qð-UBND ngày 
18/6/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sửa 
ñổi, bổ sung một số ñiều của Quy chế quản 
lý và sử dụng kinh phí ñối với hoạt ñộng 
khuyến công ban hành kèm theo Quyết 
ðịnh số 74/2016/Qð-UBND ngày 18 
tháng 10 năm 2016 của Ủy ban nhân dân 
tỉnh Thừa Thiên Huế quy ñịnh sửa ñổi. 
 
 
- Quyết ñịnh số 39/2020/Qð-UBND ngày 
18/6/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy 
ñịnh bãi bỏ. 

01/7/2020 

XI. Lĩnh vực: Khoa học và Công nghệ 

62.  Quyết ñịnh 

49/2015/Qð-UBND  
Ngày 08/10/2015  

Quy ñịnh quản lý an toàn bức 
xạ, an ninh nguồn phóng xạ 
trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên 
Huế 

- ðiều 10; Khoản 2 ðiều 11; 
ñiểm d khoản 1 ðiều 16; 
Khoản 1 ðiều 19; Khoản 4 
ðiều 20; Khoản 4 và khoản 8 
ðiều 21 Quy ñịnh ban hành 
kèm theo Quyết ñịnh số 
49/2015/Qð-UBND 
 
- Khoản 11, 12, 13 ðiều 21 
Quy ñịnh ban hành kèm theo 
Quyết ñịnh số 49/2015/Qð-UBND  

- Quyết ñịnh số 60/2020/Qð-UBND ngày 
24/11/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh sửa ñổi, 
bổ sung một số ñiều của Quy ñịnh ban hành 
kèm theo Quyết ñịnh số 49/2015/Qð-UBND 
ngày 08 tháng 10 năm 2015 của Ủy ban 
nhân dân tỉnh quy ñịnh quản lý an toàn bức 
xạ, an ninh nguồn phóng xạ trên ñịa bàn 
tỉnh Thừa Thiên Huế quy ñịnh bãi bỏ. 
- Quyết ñịnh số 60/2020/Qð-UBND ngày 
24/11/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy 
ñịnh bãi bỏ. 

04/12/2020 
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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 

XII. Lĩnh vực: Giáo dục và ðào tạo 

63.  Quyết ñịnh 

63/2013/QðUBND  
Ngày 27/12/2013  

Ban hành Quy ñịnh về dạy 
thêm, học thêm trên ñịa bàn 
tỉnh Thừa Thiên Huế 

- Khoản 2 ðiều 3; khoản 1, 4 
ðiều 4; khoản 2 ðiều 5; 
ðiều 8, ðiều 9, ðiều 10, 
ðiều 12 Quy ñịnh ban hành 
kèm theo Quyết ñịnh số 
63/2013/QðUBND. 

Quyết ñịnh số 59/2020/Qð-UBND ngày 
23/11/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh bãi 
bỏ một số ñiều của Quy ñịnh ban hành kèm 
theo Quyết ñịnh số 63/2013/Qð-UBND 
ngày 27/12/2013 của Ủy ban Nhân dân 
tỉnh ban hành Quy ñịnh về dạy thêm, học 
thêm trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế quy 
ñịnh bãi bỏ. 

04/12/2020 

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

Tổng cộng: 63 văn bản 
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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 từ ngày 01/01/2020 ñến 31/12/2020 
(Ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 240 /Qð-UBND  ngày 25 tháng 01 năm 2021 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.  Quyết ñịnh 
2558/2004/Qð-UB 

Ngày 02/8/2004 

Quy ñịnh giá dịch vụ du lịch bằng voi 
phục vụ khách tham quan và giá vé vào 
khai thác dịch vụ chụp ảnh lưu niệm cho 
khách tham quan ở các khu du Di tích 
lịch sử văn hóa Huế 

Do Quyết ñịnh số 69/2020/Qð-UBND 
ngày 31/12/2020 bãi bỏ văn bản quy phạm 
pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh tỉnh 
Thừa Thiên Huế quy ñịnh bãi bỏ 

15/01/2021 

2.  Quyết ñịnh 
782/2008/Qð-UBND  

Ngày 31/3/2008 

Về việc chế ñộ phụ cấp cho nhân viên 
thú y các xã, phường, thị trấn trên ñịa 
bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 

Do Quyết ñịnh số 69/2020/Qð-UBND 
ngày 31/12/2020 bãi bỏ văn bản quy phạm 
pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh tỉnh 
Thừa Thiên Huế quy ñịnh bãi bỏ 

15/01/2021 

3.  Quyết ñịnh 
2810/2009/Qð-

UBND  
Ngày 22/12/2009 

Về việc quy ñịnh mức thu, chế ñộ thu, 
nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp biển 
số nhà 

Do Quyết ñịnh số 69/2020/Qð-UBND 
ngày 31/12/2020 bãi bỏ văn bản quy phạm 
pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh tỉnh 
Thừa Thiên Huế quy ñịnh bãi bỏ 

15/01/2021 

4.  Quyết ñịnh 
20/2018/Qð-UBND 

Ngày 26/3/2018 

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 

Do Quyết ñịnh số 40/2020/Qð-UBND 
ngày 08/7/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh 
sửa ñổi, bổ sung một số ñiều 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 quy 
ñịnh bãi bỏ 

20/7/2020 
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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.  Quyết ñịnh 
21/2019/Qð-UBND  

Ngày 08/5/2019 

Quy ñịnh Hệ số ñiều chỉnh giá ñất năm 
2019 áp dụng trên ñịa bàn tỉnh Thừa 
Thiên Huế 

Do Quyết ñịnh số 04/2020/Qð-UBND 
ngày 10/01/2020 Quy ñịnh Hệ số ñiều 
chỉnh giá ñất năm 2020 áp dụng trên ñịa 
bàn tỉnh Thừa Thiên Huế quy ñịnh thay thế 

20/01/2020 

6.  Quyết ñịnh 
04/2020/Qð-UBND 

Ngày 10/01/2020 

Quy ñịnh Hệ số ñiều chỉnh giá ñất năm 
2020 áp dụng trên ñịa bàn tỉnh Thừa 
Thiên Huế 

 

Do Quyết ñịnh số 67/2020/Qð-UBND 
ngày 25/12/2020 quy ñịnh Hệ số ñiều 
chỉnh giá ñất năm 2021 áp dụng trên ñịa 
bàn tỉnh Thừa Thiên Huế quy ñịnh thay thế 

04/01/2021
  

7.  Quyết ñịnh 
48/2020/Qð-UBND 

Ngày 27/08/2020 

Về việc Sửa ñổi, bổ sung Khoản 7 ðiều 3 
Quyết ñịnh số 04/2020/Qð-UBND ngày 
10 tháng 01 năm 2020 của Ủy ban nhân 
dân tỉnh quy ñịnh hệ số ñiều chỉnh giá 
ñất năm 2020 áp dụng trên ñịa bàn tỉnh 
Thừa Thiên Huế 

Do Quyết ñịnh số 67/2020/Qð-UBND 
ngày 25/12/2020 quy ñịnh Hệ số ñiều 
chỉnh giá ñất năm 2021 áp dụng trên ñịa 
bàn tỉnh Thừa Thiên Huế quy ñịnh thay thế 

04/01/2021
  

II. Lĩnh vực: Tài nguyên và Môi trường 

8.  Quyết ñịnh  
08/2018/Qð-UBND 

Ngày 25/01/2018 

Ban hành Quy ñịnh quản lý nhà nước 
ñối với hoạt ñộng ño ñạc và bản ñồ trên 
ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 

Do Quyết ñịnh số 58/2020/Qð-UBND 
ngày 21/11/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh 
ban hành Quy ñịnh quản lý nhà nước ñối 
với hoạt ñộng ño ñạc bản ñồ trên ñịa bàn 
tỉnh Thừa Thiên Huế quy ñịnh thay thế 

01/12/2020 

9.  Quyết ñịnh 
45/2018/Qð-UBND 

Ngày 15/8/2018 

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

Do Quyết ñịnh số 54/2020/Qð-UBND 
ngày 07/11/2020 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 quy ñịnh thay thế  

20/11/2020 
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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 

III. Lĩnh vực: Khoa học Công nghệ 

10.  Quyết ñịnh 
41/2010/Qð-UBND 

Ngày 12/10/2010 

Ban hành Quy chế quản lý chỉ dẫn ñịa lý 
"Huế" cho sản phẩm nón lá ở tỉnh Thừa 
Thiên Huế 

Do Quyết ñịnh số 32/2020/Qð-UBND 
ngày 25/5/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh 
bãi bỏ Quyết ñịnh số 41/2010/Qð-UBND 
ngày 12 tháng 10 năm 2010 của Ủy ban 
nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế hành hành 
Quy chế quản lý chỉ dẫn ñịa lý "Huế" cho 
sản phẩm nón lá ở tỉnh Thừa Thiên Huế quy 
ñịnh bãi bỏ 

05/6/2020 

11.  Quyết ñịnh  
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 

Do Quyết ñịnh số 71/2020/Qð-UBND 
ngày 31/12/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh 
ban hành Quy ñịnh ñiều kiện, tiêu chuẩn, 
trình tự và thủ tục xét tặng Giải thưởng về 
khoa học và công nghệ tại tỉnh Thừa Thiên 
Huế quy ñịnh thay thế   

11/01/2021 

12.  Quyết ñịnh 
29/2016/Qð-UBND 

Ngày 12/5/2016 

Ban hành Quy chế quản lý nhiệm vụ 
khoa học và công nghệ có sử dụng ngân 
sách nhà nước ñịa phương 

Do Quyết ñịnh số 72/2020/Qð-UBND 
ngày 31/12/2020 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 quy ñịnh thay 
thế   

11/01/2021 

13.  Quyết ñịnh 
09/2017/Qð-UBND 

Ngày 20/02/2017 

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật ñịa 
phương ñối với sản phẩm tinh dầu tràm 
Huế 

Do Quyết ñịnh số 30/2020/Qð-UBND 
ngày 25/5/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh 
Ban hành quy chuẩn kỹ thuật ñịa phương 
ñối với sản phẩm tinh dầu tràm Huế quy 
ñịnh thay thế 

05/6/2020 
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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.  Quyết ñịnh 
21/2018/Qð-UBND  

Ngày 27/3/2018 
Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật ñịa 

phương ñối với sản phẩm Tôm chua Huế 

Do Quyết ñịnh số 31/2020/Qð-UBND 
ngày 25/5/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh 
ban hành Quy chuẩn kỹ thuật ñịa phương 
ñối với sản phẩm Tôm chua Huế quy ñịnh 
thay thế 

05/6/2020 

IV. Lĩnh vực: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

15.  Quyết ñịnh 
1053/2006/Qð-

UBND 
Ngày 19/4/2006 

Về việc ban hành Quy chế hoạt ñộng 
hành nghề thú y cơ sở 

Do Quyết ñịnh số 05/2020/Qð-UBND 
ngày 21/01/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh 
bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy 
ban nhân dân tỉnh ban hành thuộc lĩnh vực 
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy 
ñịnh bãi bỏ 

31/01/2020 

16.  Quyết ñịnh 
31/2011/Qð-UBND 

Ngày 07/9/2011 

Về việc ban hành Quy chế quản lý vùng 
nuôi tôm tập trung ñảm bảo an toàn dịch 
bệnh và vệ sinh thực phẩm 

Do Quyết ñịnh số 05/2020/Qð-UBND 
ngày 21/01/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh 
bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy 
ban nhân dân tỉnh ban hành thuộc lĩnh vực 
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy 
ñịnh bãi bỏ 

31/01/2020 

17.  Quyết ñịnh 
29/2012/Qð-UBND 

Ngày 11/9/2012 

Ban hành Quy ñịnh công nhận nghề 
truyền thống, làng nghề, làng nghề 
truyền thống tỉnh Thừa Thiên Huế 

Do Quyết ñịnh số 06/2020/Qð-UBND 
ngày 22/01/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh 
Ban hành Quy ñịnh công nhận nghề truyền 
thống, làng nghề, làng nghề truyền thống 
tỉnh Thừa Thiên Huế quy ñịnh thay thế 

03/02/2020 

18.  Quyết ñịnh 
41/2014/Qð-UBND 

Ngày 29/7/2014 

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

Do Quyết ñịnh số 05/2020/Qð-UBND 
ngày 21/01/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh 
bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy 
ban nhân dân tỉnh ban hành thuộc lĩnh vực 
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy 
ñịnh bãi bỏ 

31/01/2020 



4
8

C
Ô

N
G

 B
Á

O
/S

ố
 0

8
/N

g
ày

 0
2
-0

2
-2

0
2
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 

19.  Quyết ñịnh 
53/2014/Qð-UBND 

Ngày 18/8/2014 

Về việc 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 
 

Do Quyết ñịnh số 05/2020/Qð-UBND 
ngày 21/01/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh 
bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy 
ban nhân dân tỉnh ban hành thuộc lĩnh vực 
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy 
ñịnh bãi bỏ 

31/01/2020 

20.  Quyết ñịnh 
72/2014/Qð-UBND 

Ngày 27/11/2014 

Về việc ban hành Quy ñịnh về nuôi tôm 
chân trắng trên vùng ñầm phá Tam 
Giang - Cầu Hai, Lăng Cô 

Do Quyết ñịnh số 05/2020/Qð-UBND 
ngày 21/01/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh 
bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy 
ban nhân dân tỉnh ban hành thuộc lĩnh vực 
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy 
ñịnh bãi bỏ 

31/01/2020 

21.  Quyết ñịnh 
82/2017/Qð-UBND 

Ngày 22/9/2017 

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 44/2020/Qð-UBND 
ngày 14/8/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh 
Ban hành Quy ñịnh ñơn giá cây trồng, vật 
nuôi thủy sản làm cơ sở xác ñịnh giá trị bồi 
thường, hỗ trợ khi nhà nước thu hồi ñất trên 
ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế quy ñịnh thay 
thế 

25/8/2020 

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

22.  Quyết ñịnh 
46/2013/Qð-UBND 

Ngày 27/11/2013 

Quy ñịnh nội dung, mức chi, chế ñộ 
ñóng góp và miễn giảm, hỗ trợ thuốc cắt 
cơn nghiện cho công tác tổ chức cai 
nghiện ma túy tại gia ñình và cộng ñồng 
tỉnh Thừa Thiên Huế 
 

Do Quyết ñịnh số 01/2020/Qð-UBND 
ngày 03/01/2020 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 Lao ñộng - Thương binh và Xã hội 
quy ñịnh bãi bỏ 

13/01/2020 
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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 

23.  Quyết ñịnh 
47/2013/Qð-UBND 

Ngày 27/11/2013 

Quy ñịnh chế ñộ ñóng góp và miễn 
giảm, hỗ trợ trong thời gian chấp hành 
quyết ñịnh của người bị áp dụng biện 
pháp cai nghiện ma túy ñưa vào Trung 
tâm Giáo dục - Lao ñộng xã hội 

Do Quyết ñịnh số 01/2020/Qð-UBND 
ngày 03/01/2020 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 Lao ñộng - Thương binh và Xã hội 
quy ñịnh bãi bỏ 

13/01/2020 

VI. Lĩnh vực: Nội vụ 

24.  Nghị quyết 
15/2014/NQ-HðND 

 Ngày 12/12/2014  

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 Thừa Thiên Huế 

Do Nghị quyết số 06/2020/NQ-HðND 
ngày 14/7/2020 của Hội ñồng nhân dân 
tỉnh quy ñịnh chức danh, số lượng, mức 
phụ cấp, mức phụ cấp kiêm nhiệm ñối với 
người hoạt ñộng không chuyên trách; mức 
khoán kinh phí hoạt ñộng của các tổ chức 
chính trị - xã hội ở cấp xã và ở thôn, tổ dân 
phố; mức bồi dưỡng người trực tiếp tham 
gia công việc ở thôn, tổ dân phố trên ñịa 
bàn tỉnh Thừa Thiên Huế quy ñịnh thay thế 

25/7/2020 

25.  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 

Do Quyết ñịnh số 69/2020/Qð-UBND 
ngày 31/12/2020 bãi bỏ văn bản quy phạm 
pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh tỉnh 
Thừa Thiên Huế quy ñịnh bãi bỏ 

15/01/2021 

26.  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 

Do Quyết ñịnh số 69/2020/Qð-UBND 
ngày 31/12/2020 bãi bỏ văn bản quy phạm 
pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh tỉnh 
Thừa Thiên Huế quy ñịnh bãi bỏ 

15/01/2021 
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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 

27.  Quyết ñịnh 
889/2009/Qð-UBND  

Ngày 29/4/2009 

Về việc sửa ñổi, bổ sung khoản 8, ðiều 1 
Quyết ñịnh số 675/2008/Qð-UBND 
ngày 25/3/2008 của Ủy ban nhân dân 
tỉnh về việc tổ chức các cơ quan chuyên 
môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh 

Do Quyết ñịnh số 69/2020/Qð-UBND 
ngày 31/12/2020 bãi bỏ văn bản quy phạm 
pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh tỉnh 
Thừa Thiên Huế quy ñịnh bãi bỏ 

15/01/2021 

28.  Quyết ñịnh 
02/2015/Qð-UBND 

Ngày 14/01/2015 

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 

Do Quyết ñịnh số 69/2020/Qð-UBND 
ngày 31/12/2020 bãi bỏ văn bản quy phạm 
pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh tỉnh 
Thừa Thiên Huế quy ñịnh bãi bỏ 

15/01/2021 

29.  Quyết ñịnh 
63/2018/Qð-UBND 
Ngày 09/11/2018  

Ủy quyền phê duyêt giá khởi ñiểm ñể 
ñấu giá cho thuê quỹ ñất nông nghiệp sử 
dụng vào mục ñích công ích của các xã, 
phường, thị trấn trên ñịa bàn tỉnh Thừa 
Thiên Huế 

Do Quyết ñịnh số 21/2020/Qð-UBND 
ngày 15/4/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh 
Ủy quyền phê duyệt giá khởi ñiểm ñể ñấu 
giá cho thuê quỹ ñất nông nghiệp sử dụng 
vào mục ñích công ích của các xã, phường, 
thị trấn trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 
quy ñịnh thay thế 

27/4/2020 

30.  Quyết ñịnh 
21/2020/Qð-UBND 

Ngày 15/4/2020 

Ủy quyền phê duyệt giá khởi ñiểm ñể 
ñấu giá cho thuê quỹ ñất nông nghiệp sử 
dụng vào mục ñích công ích của các xã, 
phường, thị trấn trên ñịa bàn tỉnh Thừa 
Thiên Huế 

Do Quyết ñịnh số 21/2020/Qð-UBND 
ngày 15/4/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh 
Ủy quyền phê duyệt giá khởi ñiểm ñể ñấu 
giá cho thuê quỹ ñất nông nghiệp sử dụng 
vào mục ñích công ích của các xã, phường, 
thị trấn trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 
quy ñịnh hết hiệu lực 

31/12/2020 
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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 

VII. Lĩnh vực: Công thương 

31.  Quyết ñịnh 
2376/2008/Qð-

UBND 
Ngày 17/10/2008 

Về việc phê duyệt danh mục các ngành 
công nghiệp ưu tiên, ngành công nghiệp 
mũi nhọn của tỉnh Thừa Thiên Huế giai 
ñoạn 2008-2010, tầm nhìn ñến năm 2020  

Do Quyết ñịnh số 07/2020/Qð-UBND 
ngày 14/02/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh 
bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy 
ban nhân dân tỉnh ban hành liên quan lĩnh 
vực công thương quy ñịnh bãi bỏ 

01/3/2020 

32.  Quyết ñịnh  
22/2012/Qð-UBND 

Ngày 30/07/2012 

Về việc ban hành Quy ñịnh về quản lý 
và thực hiện quy hoạch phát triển ñiện 
lực trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 

Do Quyết ñịnh số 07/2020/Qð-UBND 
ngày 14/02/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh 
bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy 
ban nhân dân tỉnh ban hành liên quan lĩnh 
vực công thương quy ñịnh bãi bỏ 

01/3/2020 

33.  Quyết ñịnh  
83/2016/Qð-UBND 

Ngày 15/12/2016 

Về ban hành Quy chế quản lý hoạt ñộng 
hội chợ, triển lãm thương mại, khuyến 
mại trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 

Do Quyết ñịnh số 07/2020/Qð-UBND 
ngày 14/02/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh 
bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy 
ban nhân dân tỉnh ban hành liên quan lĩnh 
vực công thương quy ñịnh bãi bỏ 

01/3/2020 

34.  Quyết ñịnh 
27/2017/Qð-UBND 

Ngày 05/5/2017 

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 13/2020/Qð-UBND 
ngày 06/3/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh 
ban hành Quy chế chuyển ñổi mô hình 
quản lý, kinh doanh khai thác chợ trên ñịa 
bàn tỉnh Thừa Thiên Huế quy ñịnh thay thế 

20/3/2020 

35.  Quyết ñịnh 
25/2018/Qð-UBND 

Ngày 19/4/2018 

Ban hành quy ñịnh về ñiều kiện, 
phương pháp ñánh giá, công nhận chợ an 
toàn thực phẩm trên ñịa bàn tỉnh Thừa 
Thiên Huế 

Do Quyết ñịnh số 12/2020/Qð-UBND 
ngày 06/3/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh 
bãi bỏ Quyết ñịnh số 25/2018/Qð-UBND ngày 
19/4/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban 
hành quy ñịnh về ñiều kiện, phương pháp 
ñánh giá, công nhận chợ an toàn thực phẩm 
trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế quy ñịnh 
bãi bỏ 

20/3/2020 
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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 

36.  Quyết ñịnh 
41/2019/Qð-UBND 

 Ngày 22/7/2019 

Ban hành Quy ñịnh quản lý an toàn 
thực phẩm thuộc lĩnh vực quản lý của 
ngành Công Thương trên ñịa bàn tỉnh 
Thừa Thiên Huế 

Do Quyết ñịnh số 46/2020/Qð-UBND 
ngày 18/8/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh 
ban hành Quy ñịnh phân cấp quản lý an 
toàn thực phẩm thuộc lĩnh vực quản lý của 
ngành Công Thương trên ñịa bàn tỉnh Thừa 
Thiên Huế quy ñịnh thay thế 

01/9/2020 

VIII. Lĩnh vực: Y tế 

37.  Nghị quyết 
20/2017/NQ-HðND  

Ngày 13/7/2017 

Quy ñịnh mức 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 

Do Nghị quyết số 01/2020/NQ-HðND 
ngày 06/02/2020 của Hội ñồng 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 các cơ sở khám 
bệnh, chữa bệnh công lập thuộc tỉnh Thừa 
Thiên Huế quy ñịnh thay thế 

16/02/2020 

38.  Quyết ñịnh  
74/2017/Qð-UBND  

Ngày 01/9/2017 

Về việc quy ñịnh mức giá dịch vụ khám 
bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi 
thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế tại các 
cơ sở y tế công lập thuộc tỉnh Thừa 
Thiên Huế 

Do Quyết ñịnh số 10/2020/Qð-UBND 
ngày 05/3/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh 
bãi bỏ Quyết ñịnh số 74/2017/Qð-UBND 
ngày 01 tháng 9 năm 2017 của UBND tỉnh 
về việc quy ñịnh mức giá dịch vụ khám 
bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi 
thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế tại các cơ 
sở y tế công lập thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế 
quy ñịnh bãi bỏ 

15/3/2020 



C
Ô

N
G

 B
Á

O
/S

ố
 0

8
/N

g
ày

 0
2
-0

2
-2

0
2
1

5
3
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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 

IX. Lĩnh vực: Ngoại vụ 

39.  Quyết ñịnh 
39/2016/Qð-UBND  

Ngày 02/6/2016 

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 14/2020/Qð-UBND 
ngày 11/3/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh 
ban hành Quy chế quản lý việc ra nước 
ngoài của cán bộ, công chức, viên chức làm 
việc tại các cơ quan hành chính thuộc Ủy 
ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế quy 
ñịnh thay thế 

23/3/2020 

X. Lĩnh vực: Xây dựng 

40.  Quyết ñịnh 
725/Qð-UBND  
Ngày 20/4/2015 

Về việc ban hành Quy ñịnh quản lý và 
thực hiện quy hoạch nghĩa trang Nhân 
dân trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 
ñến năm 2015, ñịnh hướng ñến năm 
2020 

Do Quyết ñịnh số 35/2020/Qð-UBND 
ngày 28/5/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh 
ban hành Quy ñịnh xây dựng, quản lý, sử 
dụng nghĩa trang và cơ sở hỏa táng trên ñịa 
bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 

08/6/2020 

41.  Quyết ñịnh 
68/2015/Qð-UBND 

Ngày 22/12/2015 

Ban hành ñơn giá nhà, công trình, vật 
kiến trúc và các loại mồ mả trên ñịa bàn 
tỉnh Thừa Thiên Huế 

Do Quyết ñịnh số 65/2020/Qð-UBND 
ngày 21/12/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh 
Thừa Thiên Huế ban hành ñơn giá nhà, 
công trình, vật kiến trúc và các loại mồ mả 
trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế quy ñịnh 
thay thế  

01/01/2021  

42.  Quyết ñịnh 
17/2017/Qð-UBND 

Ngày 23/3/2017 

Ban hành Quy ñịnh lựa chọn chủ ñầu tư 
dự án nhà ở xã hội bằng nguồn vốn 
ngoài vốn nhà nước trên ñịa bàn tỉnh 
Thừa Thiên Huế 
 

Do Quyết ñịnh số 25/2020/Qð-UBND 
ngày 11/5/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh 
ban hành Quy ñịnh lựa chọn nhà ñầu tư dự 
án nhà ở xã hội bằng nguồn vốn ngoài vốn 
nhà nước trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 
quy ñịnh thay thế 

22/5/2020 
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43.  Quyết ñịnh 
36/2019/Qð-UBND 

Ngày 10/7/2019 

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

Do Quyết ñịnh số 65/2020/Qð-UBND 
ngày 21/12/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh 
Thừa Thiên Huế ban hành ñơn giá nhà, 
công trình, vật kiến trúc và các loại mồ mả 
trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế quy ñịnh 
thay thế  

01/01/2021  

44.  Quyết ñịnh 
33/2020/Qð-UBND 

Ngày 27/5/2020 

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

Do Quyết ñịnh số 65/2020/Qð-UBND 
ngày 21/12/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh 
Thừa Thiên Huế ban hành ñơn giá nhà, 
công trình, vật kiến trúc và các loại mồ mả 
trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế quy ñịnh 
thay thế  

01/01/2021  

XI. Lĩnh vực: Thông tin và Truyền thông 

45.  Chỉ thị 
32/2006/CT-UBND 

Ngày 14/8/2006 

Về việc giảm văn bản, giấy tờ hành 
chính trong hoạt ñộng của các cơ quan 
hành chính Nhà nước 

Do Quyết ñịnh số 69/2020/Qð-UBND 
ngày 31/12/2020 bãi bỏ văn bản quy phạm 
pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh tỉnh 
Thừa Thiên Huế quy ñịnh bãi bỏ 

15/01/2021 

46.  Chỉ thị 
32/2007/CT-UBND 

Ngày 20/7/2007 

Về việc thực hiện Nghị ñịnh số 
64/2007/Nð-CP ngày 10/4/2007 của 
Chính phủ về việc ứng dụng công nghệ 
thông tin trong hoạt ñộng của cơ quan 
nhà nước 

Do Quyết ñịnh số 69/2020/Qð-UBND 
ngày 31/12/2020 bãi bỏ văn bản quy phạm 
pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh tỉnh 
Thừa Thiên Huế quy ñịnh bãi bỏ 

15/01/2021 
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47.  Quyết ñịnh 
26/2011/Qð-UBND 

Ngày 13/7/2011 

Về việc ban hành quy ñịnh quản lý và 
phát triển cơ sở hạ tầng viễn thông trên 
ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 

Do Quyết ñịnh số 38/2020/Qð-UBND 
ngày 17/6/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh 
ban hành Quy ñịnh quản lý xây dựng và 
phát triển cơ sở hạ tầng viễn thông trên ñịa 
bàn tỉnh Thừa Thiên Huế quy ñịnh thay thế 

01/7/2020 

48.  Quyết ñịnh 
1968/Qð-UBND 

ngày Ngày 22/9/2011 

Ban hành quy ñịnh tạm thời về treo dây 
thuê bao trên cột tại thành phố Huế, 
trung tâm thị xã, thị trấn trên ñịa bàn tỉnh 
Thừa Thiên Huế 

Do Quyết ñịnh số 38/2020/Qð-UBND 
ngày 17/6/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh 
ban hành Quy ñịnh quản lý xây dựng và 
phát triển cơ sở hạ tầng viễn thông trên ñịa 
bàn tỉnh Thừa Thiên Huế quy ñịnh thay thế 

01/7/2020 

49.  Quyết ñịnh 
21/2013/Qð-UBND 

Ngày 04/6/2013 

Về việc ban hành Quy ñịnh trình tự thủ 
tục xây dựng ñối với các công trình trạm 
thu, phát sóng thông tin di ñộng trên ñịa 
bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 

Do Quyết ñịnh số 38/2020/Qð-UBND 
ngày 17/6/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh 
ban hành Quy ñịnh quản lý xây dựng và 
phát triển cơ sở hạ tầng viễn thông trên ñịa 
bàn tỉnh Thừa Thiên Huế quy ñịnh thay thế 

01/7/2020 

50.  Quyết ñịnh 
63/2014/Qð-UBND  

Ngày 18/9/2014 

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 

Do Quyết ñịnh số 45/2020/Qð-UBND 
ngày 17/8/2020 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 quy ñịnh thay thế 

30/8/2020 

51.  Quyết ñịnh 
89/2016/Qð-UBND 

Ngày 20/12/2016 

Ban hành Quy ñịnh hoạt ñộng quản lý, 
cung cấp dịch vụ công trực tuyến tỉnh 
Thừa Thiên Huế 

Do Quyết ñịnh số 69/2020/Qð-UBND 
ngày 31/12/2020 bãi bỏ văn bản quy phạm 
pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh tỉnh 
Thừa Thiên Huế quy ñịnh bãi bỏ 

15/01/2021 
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52.  Quyết ñịnh 
29/2017/Qð-UBND 

Ngày 12/5/2017 

Ban hành Quy ñịnh quản lý việc xây 
dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật ñể 
lắp ñặt các ñường dây, cáp viễn thông, 
truyền hình trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên 
Huế 

Do Quyết ñịnh số 38/2020/Qð-UBND 
ngày 17/6/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh 
ban hành Quy ñịnh quản lý xây dựng và 
phát triển cơ sở hạ tầng viễn thông trên ñịa 
bàn tỉnh Thừa Thiên Huế quy ñịnh thay thế 

01/7/2020 

53.  Quyết ñịnh 
75/2018/Qð-UBND  

Ngày 29/12/2018 

Ban hành Quy ñịnh triển khai hệ thống 
thông tin phản ánh hiện trường tỉnh 
Thừa Thiên Huế 

Do Quyết ñịnh số 43/2020/Qð-UBND 
ngày 04/8/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh 
ban hành Quy ñịnh triển khai hệ thống 
thông tin phản ánh hiện trường trên ñịa bàn 
tỉnh Thừa Thiên Huế quy ñịnh thay thế 

15/8/2020 

XII. Lĩnh vực: ðầu tư 

54.  Nghị quyết 
22/2019/NQ-HðND 

Ngày 10/2/2019 
Về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 

năm 2020 

ðã thực hiện xong và Hội ñồng nhân dân 
tỉnh ñã ban hành Nghị quyết số 
19/2020/NQ-HðND ngày 07/12/2020 của 
Hội ñồng nhân dân tỉnh ban hành về kế 
hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 

01/01/2021 

55.  Nghị quyết 
09/2020/NQ-HðND 

Ngày 15/7/2020 

Về các nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm 
6 tháng cuối năm ñể thực hiện hoàn thành 
các chỉ tiêu kế hoạch kinh tế - xã hội, 
an ninh quốc phòng năm 2020 

ðã thực hiện xong và Hội ñồng nhân dân 
tỉnh ñã ban hành Nghị quyết số 
19/2020/NQ-HðND ngày 07/12/2020 của 
Hội ñồng nhân dân tỉnh ban hành về kế 
hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 

01/01/2021 

XIII. Lĩnh vực: Sở Giao thông - Vận tải 

56.  Quyết ñịnh 
442/2005/Qð-UBND  

Ngày 24/01/2005 
Về việc quy ñịnh ñường một chiều 

trong thành phố Huế 

Do Quyết ñịnh số 69/2020/Qð-UBND 
ngày 31/12/2020 bãi bỏ văn bản quy phạm 
pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh tỉnh 
Thừa Thiên Huế quy ñịnh bãi bỏ 

15/01/2021 
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57.  Quyết ñịnh 
44/2011/Qð-UBND 

Ngày 20/12/2011 

Về việc quy ñịnh mức thu, chế ñộ thu, 
nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy 
phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô áp 
dụng trên ñịa bàn tỉnh 

Do Quyết ñịnh số 69/2020/Qð-UBND 
ngày 31/12/2020 bãi bỏ văn bản quy phạm 
pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh tỉnh 
Thừa Thiên Huế quy ñịnh bãi bỏ 

15/01/2021 

58.  Quyết ñịnh 
12/2014/Qð-UBND 

Ngày 19/3/2014 

Về việc ban hành Quy ñịnh về quản lý 
ñường nhánh ñấu nối vào ñường tỉnh và 
quốc lộ ủy thác trên ñịa bàn tỉnh Thừa 
Thiên Huế 

Do Quyết ñịnh số 68/2020/Qð-UBND  
ngày 31/12/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh 
Ban hành Quy ñịnh về quản lý và bảo vệ 
kết cấu hạ tầng giao thông ñường bộ; Quản 
lý ñường nhánh ñấu nối vào ñường tỉnh 
trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế quy ñịnh 
thay thế  

11/01/2021 

XIV. Lĩnh vực: Văn phòng 

59.  Quyết ñịnh 
61/2016/Qð-UBND 

Ngày 19/9/2016 

Ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban 
nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế nhiệm kỳ 
2016 - 2021 

Do Quyết ñịnh 51/2020/Qð-UBND ngày 
19 /10 /2020 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 
quy ñịnh thay thế 

01/11/2020  

XV. Lĩnh vực: Văn hóa và thể thao 

60.  Nghị quyết 
06/2013/NQ-HðND 

Ngày 19/7/2013 

Về việc xây dựng nếp sống văn minh ñô 
thị và nông thôn trên ñịa bàn tỉnh Thừa 
Thiên Huế giai ñoạn 2013-2015, ñịnh 
hướng ñến năm 2020 

Do Nghị nguyết số 14/2020/NQ-HðND 
ngày 13/11/2020 của HðND tỉnh về việc 
Thông qua ðề án về “Xây dựng nếp sống 
văn minh ñô thị và nông thôn trên ñịa bàn 
tỉnh Thừa Thiên Huế giai ñoạn 2021-2025, 
ñịnh hướng ñến năm 2030” thay thế 

01/12/2020 

61.  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, 
ñịnh hướng ñến 2020 

Do Nghị nguyết số 16/2020/NQ-HðND 
ngày 07/12/2020 của HðND tỉnh thay thế 
về việc phát triển thể thao thành tích cao 
tỉnh Thừa Thiên Huế giai ñoạn 2021-2025, 
ñịnh hướng ñến 2030 

01/01/2021 
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62.  Quyết ñịnh  
09/2016/Qð-UBND 

Ngày 28/01/2016 

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

Do Quyết ñịnh số 62/2020/Qð-UBND 
ngày 14/12/2020 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 Thừa Thiên Huế quy ñịnh thay thế   

25/12/2020 

63.  Quyết ñịnh  
52/2017/Qð-UBND 

Ngày 26/7/2017 

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 ngày 28 tháng 01 
năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh 

Do Quyết ñịnh số 62/2020/Qð-UBND 
ngày 14/12/2020 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 Thừa Thiên Huế quy ñịnh thay thế   

25/12/2020 

 
Tổng cộng: 63 văn bản 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ  

 
Số: 278/Qð-UBND 

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

 

Thừa Thiên Huế, ngày 02 tháng 02 năm 2021 

QUYẾT ðỊNH 
Phê duyệt bổ sung Quy hoạch phát triển thương mại tỉnh Thừa Thiên Huế  

 ñến năm 2020 và ñịnh hướng ñến năm 2030 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH  
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền ñịa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 
Căn cứ Nghị ñịnh số 02/2003/Nð-CP ngày 14 tháng 01 năm 2003 của Chính phủ 

về phát triển và quản lý chợ; 
Căn cứ Nghị ñịnh số 114/2009/Nð-CP ngày 23 tháng 12 năm 2009 của Chính phủ 

về sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Nghị ñịnh số 02/2003/Nð-CP ngày 14 tháng 01 
năm 2003 của Chính phủ về phát triển và quản lý chợ; 

Căn cứ Nghị quyết số 120/2020/QH14 ngày 19 tháng 6 năm 2020 của Quốc hội 
khóa IX, kỳ họp thứ 9 về phê duyệt chủ trương ñầu tư theo Chương trình mục tiêu 
quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng ñồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; 

Căn cứ Quyết ñịnh số 1546/Qð-UBND ngày 07 tháng 8 năm 2015 của Ủy ban 
nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc phê duyệt quy hoạch phát triển thương mại 
tỉnh Thừa Thiên Huế ñến năm 2025, ñịnh hướng ñến năm 2030; 

Theo ñề nghị của Giám ñốc Sở Công Thương. 

QUYẾT ðỊNH: 

ðiều 1. Phê duyệt bổ sung Chợ Phiên nông sản ñặc sản Nam ðông và Chợ 
Vùng cao (ðiểm sinh hoạt cộng ñồng của các dân tộc huyện A Lưới) vào Quy hoạch 
phát triển thương mại tỉnh Thừa Thiên Huế ñến năm 2025, ñịnh hướng ñến năm 2030 
(ñược phê duyệt tại Quyết ñịnh số 1546/Qð-UBND ngày 07/8/2015 của UBND tỉnh 
Thừa Thiên Huế). 

(Chi tiết tại Phụ lục ñính kèm) 

ðiều 2. Quyết ñịnh này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.  
ðiều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám ñốc các Sở, Thủ trưởng các cơ 

quan chuyên môn liên quan thuộc UBND tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện: 
Nam ðông và A Lưới 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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Phụ lục  
CÁC CHỢ BỔ SUNG QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI 

 TỈNH THỪA THIÊN HUẾ ðẾN NĂM 2025  
VÀ ðỊNH HƯỚNG ðẾN NĂM 2030 

(Kèm theo Quyết ñịnh số 278/Qð-UBND ngày 02 tháng 02 năm 2021  
của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế) 

 

STT Tên chợ ðịa ñiểm 
Diện tích 

(m2) 
Hình 
thức 

1 
Chợ Phiên nông sản 
ñặc sản Nam ðông 

Thị trấn Khe Tre, 
huyện Nam ðông, 

tỉnh Thừa Thiên Huế 
2.300 

Xây dựng 
mới 

2 

Chợ Vùng cao (ðiểm 
sinh hoạt cộng ñồng 
của các dân tộc huyện 
A Lưới) 

Thị trấn A Lưới, 
huyện A Lưới, tỉnh 

Thừa Thiên Huế 
2.879 

Xây dựng 
mới 
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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: 05/CT-UBND Thừa Thiên Huế, ngày 25 tháng 01 năm 2021 

 
CHỈ THỊ 

Về việc cán bộ, công chức, viên chức nêu gương, chấp hành quy ñịnh 
không uống rượu, bia trong giờ hành chính, giờ làm việc và khi lái xe 

 
Thời gian qua, việc chấp hành nội quy, quy chế, thực hiện kỷ luật, kỷ cương 

của cán bộ, công chức, viên chức, người lao ñộng trên ñịa bàn tỉnh ñã từng bước ñi 
vào nề nếp, góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng thời giờ làm việc, tăng cường kỷ 
luật, kỷ cương công vụ của ñội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao ñộng; 
góp phần nâng cao hiệu quả sự phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng và trật 
tự an toàn giao thông. Tuy nhiên vẫn còn một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức 
lạm dụng việc uống rượu, bia trước, trong giờ làm việc, giờ nghỉ trưa của ngày làm 
việc, làm ảnh hưởng ñến chất lượng, hiệu quả công việc, ảnh hưởng ñến tác phong và 
uy tín của cá nhân và của cơ quan, ñơn vị. 

Tình trạng uống rượu, bia khiến người ñiều khiển phương tiện không kiểm soát 
ñược hành vi dẫn ñến gây tai nạn và thương vong trong những năm gần ñây ñang có xu 
hướng gia tăng, hơn nữa hậu quả của các vụ TNGT do người ñiều khiển phương tiện 
có sử dụng rượu, bia thường rất nghiêm trọng cả về tính chất của vụ việc lẫn mức ñộ 
thiệt hại về người và tài sản. 

ðể chấn chỉnh, góp phần nâng hiệu quả, hiệu lực trong quá trình thực thi công 
vụ, nhiệm vụ; Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các Sở, Ban, ngành, ñoàn thể và chính 
quyền ñịa phương các cấp thực hiện tốt một số công việc sau: 

1. ðối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao ñộng (kể cả người làm việc 
theo chế ñộ hợp ñồng lao ñộng) có hưởng lương từ ngân sách nhà nước: 

- Thực hiện nghiêm Chỉ thị 26/CT-UBND ngày 26/12/2020 của Chủ tịch 
UBND tỉnh về Tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính; nâng cao hiệu quả, hiệu lực 
hoạt ñộng bộ máy quản lý nhà nước trên ñịa bàn tỉnh, trong ñó  “nghiêm cấm sử 
dụng rượu, bia, ñồ uống có cồn trong giờ làm việc, giờ nghỉ trưa của ngày làm 
việc, ngày trực” 

- Gương mẫu trong việc hạn chế sử dụng rượu, bia, ñồ uống có cồn khác trong 
các công việc của gia ñình và xã hội. 

2. Công an tỉnh 
- Chỉ ñạo lực lượng cảnh sát giao thông ñường bộ, công an các ñịa phương 

tăng cường kiểm tra, phát hiện và xử lý nghiêm các vi phạm về nồng ñộ cồn trong 
máu và khí thở của người ñiều khiển phương tiện giao thông cơ giới ñường bộ, chú 
trọng ở các ñịa bàn nội thành nội thị, các tuyến giao thông trọng ñiểm thường xảy ra 
tai nạn như quốc lộ 1, ñường tránh phía Tây Thành phố Huế. 
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- Phối hợp các cơ quan, ñơn vị có liên quan thực thi các quy ñịnh của pháp 
luật về phòng, chống tác hại của lạm dụng rượu, bia và ñồ uống có cồn khác; kịp thời 
phát hiện, ngăn chặn, xử lý hành vi sản xuất, nhập lậu, kinh doanh rượu, bia và ñồ 
uống có cồn khác không ñúng quy ñịnh. 

3. Sở Giao thông vận tải 

- Tăng cường chỉ ñạo các doanh nghiệp kinh doanh vận tải thực hiện các biện 
pháp kiểm soát nồng ñộ cồn ñối với lái xe trước khi xuất bến tại các bến xe, trạm 
dừng nghỉ trên ñường bộ. 

- Chỉ ñạo Hiệp hội vận tải ô tô, các doanh nghiệp kinh doanh vận tải, ñơn vị 
ñào tạo lái xe ñẩy mạnh các hoạt ñộng tuyên truyền, giáo dục, phổ biến pháp luật cho 
ñội ngũ quản lý, ñiều hành và lái xe kinh doanh vận tải các quy ñịnh của pháp luật về 
phòng, chống tác hại của lạm dụng rượu, bia và ñồ uống có cồn khác, hậu quả của tai 
nạn giao thông nguyên nhân từ rượu, bia. 

4. Sở Nội vụ tổ chức kiểm tra thường xuyên, ñột xuất trên phạm vi toàn tỉnh về 
việc chấp hành của cán bộ, công chức, viên chức, người lao ñộng về sử dụng rượu, 
bia, ñồ uống có cồn trong giờ làm việc. Kiến nghị các cơ quan quản lý cán bộ, công 
chức, viên chức, người lao ñộng xử lý theo thẩm quyền hoặc ñề nghị UBND tỉnh xử 
lý theo quy ñịnh ñối với tập thể, cá nhân vi phạm không chấp hành theo quy ñịnh. 

5. Sở Thông tin và Truyền thông chỉ ñạo các cơ quan thông tin, báo chí, ñài 
phát thanh truyền hình của tỉnh và các ñịa phương ñẩy mạnh tuyên truyền ñến mọi 
tầng lớp nhân dân, trong các cơ quan nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội quy 
ñịnh về không uống rượu, bia trong ngày, giờ làm việc và khi lái xe; về những tác hại 
của rượu, bia và hậu quả của tai nạn giao thông nguyên nhân từ rượu, bia; quy ñịnh 
pháp luật xử phạt hành chính về vi phạm nồng ñộ cồn vượt quá quy ñịnh khi ñiều 
khiển phương tiện tham gia giao thông. 

6. UBND, Ban ATGT các huyện, thị xã, thành phố Huế: 

- Chỉ ñạo, thực hiện ñồng bộ việc tuyên truyền, vận ñộng và xử lý vi phạm 
quy ñịnh về nồng ñộ cồn ñối với người ñiều khiển phương tiện cơ giới ñường bộ tại 
ñịa phương; chỉ ñạo các ban ngành và chính quyền cơ sở phối hợp Ủy ban Mặt trận 
Tổ quốc cùng cấp, các ñoàn thể ñẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các quy ñịnh 
của pháp luật về nồng ñộ cồn ñối với người ñiều khiển phương tiện cơ giới ñường bộ; 
về phòng, chống lạm dụng rượu, bia và ñồ uống có cồn; quy ñịnh về kinh doanh 
rượu, bia… bảo ñảm an ninh trật tự, an toàn giao thông tại ñịa phương. 

- Phát ñộng phong trào “ðã uống rượu, bia không lái xe”; chỉ ñạo các lực lượng 
chức năng tổ chức kiểm tra, xử lý vi phạm quy ñịnh về nồng ñộ cồn ñối với người 
ñiều khiển phương tiện cơ giới ñường bộ trên ñịa bàn. 

7. ðề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên 
chỉ ñạo các ñoàn thể cấp cơ sở ñẩy mạnh tuyên truyền, vận ñộng hội viên chấp hành 
quy ñịnh của pháp luật về nồng ñộ cồn khi ñiều khiển phương tiện; về thực trạng sử 
dụng rượu, bia ñiều khiển phương tiện, hậu quả, nguyên nhân, giải pháp ñối với tai 
nạn giao thông liên quan ñến rượu, bia. 
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8. Báo Thừa Thiên Huế, ðài Phát thanh và Truyền hình tỉnh và các cơ quan 
truyền thông tăng cường công tác tuyên truyền, tăng thời lượng phát sóng, ñưa tin 
trên các phương tiện thông tin ñại chúng về nội dung, tình hình triển khai Chỉ thị của 
UBND tỉnh và các quy ñịnh có liên quan về chính sách, pháp luật và tác hại của việc 
lạm dụng rượu, bia và ñồ uống có cồn khác. 

9. Thủ trưởng cơ quan, ñơn vị, ñịa phương chỉ ñạo rà soát, lồng ghép, ñưa vào 
quy chế, quy ñịnh ñể theo dõi, giám sát việc tuân thủ, chấp hành, mức ñộ vi phạm ñể 
có cơ sở ñánh giá khi thực hiện bình xét thi ñua, khen thưởng, ñề xuất bổ nhiệm, luân 
chuyển ñối với từng cán bộ, công chức, viên chức do cơ quan, ñơn vị quản lý. 

10. Ban An toàn giao thông tỉnh 

- Phối hợp các sở, ban, ngành, các thành viên Ban ATGT tỉnh và ñịa phương 
tăng cường tuyên truyền trong cán bộ, công chức, viên chức và người lao ñộng các 
quy ñịnh của pháp luật về những tác hại của rượu, bia và hậu quả của tai nạn giao 
thông nguyên nhân từ rượu, bia, quy ñịnh về nồng ñộ cồn ñối với người ñiều khiển 
phương tiện cơ giới ñường bộ khi tham gia giao thông; quy ñịnh pháp luật xử phạt 
hành chính về vi phạm nồng ñộ cồn khi ñiều khiển phương tiện tham gia giao thông. 

- Chủ trì theo dõi, giám sát việc thực hiện của các cơ quan, ñịa phương; báo cáo, 
ñánh giá kết quả thực hiện tại các kỳ sơ kết, tổng kết công tác bảo ñảm trật tự an toàn 
giao thông toàn tỉnh. 

Yêu cầu Công an tỉnh, Sở Giao thông vận tải, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các 
huyện, thị xã, thành phố Huế và Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành, ñoàn thể, tổ chức 
chính trị - xã hội triển khai nghiêm túc Chỉ thị này./. 

 
 KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

Nguyễn Văn Phương 
 
 
 

 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 
 




