
  

Số 08 Ngày 14 tháng 02 năm 2022 

 MỤC LỤC  
   

   

  VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC  

 ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 
Trang 

27-01-2022 Quyết ñịnh số 341/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 2021. 

02 

10-02-2022 Quyết ñịnh số 400/Qð-UBND phê duyệt bổ sung Quy hoạch 
thăm dò, khai thác và sử dụng tài nguyên khoáng sản ñến 
năm 2020 và ñịnh hướng ñến năm 2030 tỉnh Thừa Thiên Huế. 

51 

10-02-2022 Chỉ thị số 03/CT-UBND về việc ñôn ñốc, thực hiện có hiệu quả 
nhiệm vụ sau kỳ nghỉ Tết Nguyên ñán Nhâm Dần 2022. 

55 

14-02-2022 Công văn số 1437/UBND-ðC về việc ñính chính Chỉ thị số 
02/CT-UBND ngày 25/01/2022 của UBND tỉnh về việc tăng cường 
công tác quản lý, sử dụng ñất lâm nghiệp trên ñịa bàn tỉnh. 

59 

 

                         Tỉnh Thừa Thiên Huế 
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VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 
 
 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

   
  Số: 341/Qð-UBND                          

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

 
Thừa Thiên Huế, ngày 27 tháng 01 năm 2022 

 
 

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 2021 

 

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; 

Căn cứ 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; 

Căn cứ 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 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; 

Theo ñề nghị của Giám ñốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 10/TTr-STP ngày 19 
tháng 01 năm 2022. 

QUYẾT ðỊNH: 

ðiều 1. Công bố kèm theo Quyết ñịnh này các 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 31/12/2021 (Kèm theo Danh mục), bao gồm:  

1. Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ 
thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của Hội ñồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh 
Thừa Thiên Huế năm 2021: 72 văn bản (22 Nghị quyết, 50 Quyết ñịnh). 
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2. Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực một phần 
thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của Hội ñồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh 
Thừa Thiên Huế năm 2021: 70 văn bản (13 Nghị quyết và 57 Quyết ñịnh).  

ðiều 2. Hiệu lực thi hành 

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

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 hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ 

 thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Hội ñồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2021 
(Ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 341/Qð-UBND ngày 27 tháng 01 năm 2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế) 

 

STT 
Tên loại 
văn bản 

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

Tên gọi của văn bản 
 

Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu lực 

Ngày hết 
hiệu lực, 
ngưng 

hiệu lực 
I. Lĩnh vực: Tài chính 

1.  Nghị quyết 
10/2016/NQ-HðND 

Ngày 08/12/2016 

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

Do Nghị quyết số 33/2021/NQ-HðND  
ngày 10/12/2021 của Hội ñồng nhân dân 
tỉnh Quy ñịnh về các nguyên tắc, tiêu chí 
và ñịnh mức phân bổ dự toán chi thường 
xuyên ngân sách ñịa phương năm 2022 
thay thế. 

01/01/2022 

2.  Nghị quyết 
11/2016/NQ-HðND 

Ngày 08/12/2016 

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 

Do Nghị quyết số 34/2021/NQ-HðND  
ngày 10/12/2021 của Hội ñồng nhân dân 
tỉnh Quy ñịnh phân cấp nguồn thu, nhiệm 
vụ chi và tỷ lệ phân chia ngân sách giữa 
các cấp chính quyền ñịa phương tỉnh Thừa 
Thiên Huế giai ñoạn 2022 – 2025 thay thế. 

01/01/2022 

3.  Nghị quyết 
03/2020/NQ-HðND 

Ngày 08/5/2020 

Giảm phí tham quan các ñiểm di tích 
lịch sử văn hóa Huế thuộc quần thể 
di tích Cố ñô Huế 

Do Nghị quyết số 25/2021/NQ-HðND 
ngày 26/8/2021 của Hội ñồng nhân dân 
tỉnh giảm phí tham quan các ñiểm di tích 
lịch sử văn hóa Huế thuộc quần thể di tích 
Cố ñô Huế bãi bỏ. 

 
05/9/2021 

4.  Nghị quyết 
10/2020/NQ-HðND 

Ngày 28/8/2020 

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 

Do Nghị quyết số 36/2021/NQ-HðND 
ngày 10/12/2021 của Hội ñồng nhân dân 
tỉnh Quy ñịnh 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 bãi bỏ. 

01/01/2022 
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STT 
Tên loại 
văn bản 

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

Tên gọi của văn bản 
 

Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu lực 

Ngày hết 
hiệu lực, 
ngưng 

hiệu lực 

5.  Nghị quyết 
15/2020/NQ-HðND 

Ngày 07/12/2020 

Về việc kéo dài thời kỳ ổn ñịnh ngân 
sách nhà nước giai ñoạn 2017-2020 
sang năm 2021 

Do Nghị quyết số 33/2021/NQ-HðND  
ngày 10/12/2021 của Hội ñồng nhân dân 
tỉnh Quy ñịnh về các nguyên tắc, tiêu chí 
và ñịnh mức phân bổ dự toán chi thường 
xuyên ngân sách ñịa phương năm 2022 
thay thế. 

01/01/2022 

6.  Nghị quyết 
01/2021/NQ-HðND 

Ngày 26/02/2021 

Về giảm phí tham quan tại các ñiểm 
di tích lịch sử văn hóa Huế thuộc 
quần thể di tích Cố ñô Huế. 

Do Nghị quyết số 25/2021/NQ-HðND 
ngày 26/8/2021 của Hội ñồng nhân dân 
tỉnh giảm phí tham quan các ñiểm di tích 
lịch sử văn hóa Huế thuộc quần thể di tích 
Cố ñô Huế nhằm mục tiêu kích cầu du lịch 
bãi bỏ. 

05/9/2021 

7.  Nghị quyết 
24/2021/NQ-HðND 

Ngày 26/8/2021 

Sửa ñổi, bổ sung một số quy ñịnh tại 
Nghị quyết số 11/2016/NQ-HðND 
ngày 08 tháng 12 năm 2016 của Hội 
ñồng nhân dân tỉnh 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 

Do Nghị quyết số 34/2021/NQ-HðND  
ngày 10/12/2021 của Hội ñồng nhân dân 
tỉnh Quy ñịnh phân cấp nguồn thu, nhiệm 
vụ chi và tỷ lệ phân chia ngân sách giữa 
các cấp chính quyền ñịa phương tỉnh Thừa 
Thiên Huế giai ñoạn 2022 - 2025 thay thế. 

01/01/2022 

8.  Nghị quyết 
07/2019/NQ-HðND 

Ngày 09/7/2019 

Về việc quy ñịnh giá cụ thể sản 
phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi trên 
ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế giai 
ñoạn 2019 - 2020 

Nghị quyết này hết hiệu lực theo quy ñịnh 
tại khoản 1 ðiều 154 Luật Ban hành văn 
bản quy phạm pháp luật (Hết thời hạn có 
hiệu lực ñã ñược quy ñịnh trong văn bản). 

31/12/2021 



0
6

C
Ô

N
G

 B
Á

O
/S

ố
 0

8
/N

g
ày

 1
4
-0

2
-2

0
2
2

 
 

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 

9.  Quyết ñịnh 
27/2013/Qð-UBND 

Ngày 19/7/2013 

Về việc quy ñịnh mức hỗ trợ thực 
hiện chính sách bảo vệ và phát triển 
ñất trồng lúa trên ñịa bàn tỉnh Thừa 
Thiên Huế 

Do Quyết ñịnh số 23/2021/Qð-UBND 
ngày 12/4/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh 
bãi bỏ Quyết ñịnh số 27/2013/Qð-UBND 
ngày 19 tháng 7 năm 2013 của Ủy ban 
nhân dân tỉnh về việc quy ñịnh mức hỗ trợ 
thực hiện chính sách bảo vệ và phát triển 
ñất trồng lúa trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên 
Huế. 

25/4/2021 

10.  Quyết ñịnh 
06/2017/Qð-UBND 

Ngày 09/02/2017 

Về việc quy ñịnh giá dịch vụ ño ñạc 
lập bản ñồ ñịa chính trên ñịa bàn tỉnh 
Thừa Thiên Huế. 

Do Quyết ñịnh số 03/2021/Qð-UBND 
ngày 19/01/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh 
về ban hành bộ ñơn giá ño ñạc, lập bản ñồ 
ñịa chính sử dụng ngân sách nhà nước trên 
ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế thay thế. 

01/02/2021 

11.  Quyết ñịnh 
22/2017/Qð-UBND 

Ngày 27/4/2017 

Về việc ñiều chỉnh một số nội dung 
tại Quyết ñịnh số 06/2017/Qð-
UBND ngày 09 tháng 02 năm 2017 
của Ủy ban nhân dân tỉnh quy ñịnh 
giá dịch vụ ño ñạc lập bản ñồ ñịa 
chính trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên 
Huế 

Do Quyết ñịnh số 03/2021/Qð-UBND 
ngày 19/01/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh 
về ban hành bộ ñơn giá ño ñạc, lập bản ñồ 
ñịa chính sử dụng ngân sách nhà nước trên 
ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế thay thế. 

01/02/2021 

12.  Quyết ñịnh 
30/2017/Qð-UBND 

Ngày 12/5/2017 
Quy ñịnh giá dịch vụ trông giữ xe 
trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 

Do Quyết ñịnh số 12/2021/Qð-UBND 
ngày 04/3/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh 
Quy ñịnh giá dịch vụ trông giữ xe trên ñịa 
bàn tỉnh Thừa Thiên Huế thay thế. 

15/3/2021 

13.  Quyết ñịnh 
57/2017/Qð-UBND 

Ngày 09/8/2017 

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 

Do Quyết ñịnh số 12/2021/Qð-UBND 
ngày 04/3/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh 
Quy ñịnh giá dịch vụ trông giữ xe trên ñịa 
bàn tỉnh Thừa Thiên Huế thay thế. 

15/3/2021 
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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 
31/2018/Qð-UBND 

Ngày 23/5/2018 

Về việc sửa ñổi, bổ sung chế ñộ học 
bổng cho lưu học sinh Lào theo chỉ 
tiêu của tỉnh Thừa Thiên Huế 

Do Quyết ñịnh số 55/2021/Qð-UBND 
ngày 21/9/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh 
quy ñịnh về chế ñộ học bổng ñối với lưu 
học sinh Lào theo chỉ tiêu của tỉnh Thừa 
Thiên Huế năm học 2021 – 2022 thay thế. 

01/10/2021 

II. Lĩnh vực: Tài nguyên và Môi trường 

15.  Quyết ñịnh 
32/2014/Qð-UBND  

Ngày 30/6/2014 

Quy ñịnh diện tích tối thiểu ñược 
tách thửa ñối với ñất ở trên ñịa bàn 
tỉnh Thừa Thiên Huế 

Do Quyết ñịnh số 49/2021/Qð-UBND ngày 
25/8/2021 của UBND tỉnh ban hành Quy 
ñịnh về tách thửa ñối với ñất ở và ñất nông 
nghiệp trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 
thay thế. 

05/9/2021 

16.  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 

Do Quyết ñịnh số 36/2021/Qð-UBND ngày 
21/6/2021 của UBND tỉnh ban hành Quy 
ñịnh về bồi thường, hỗ trợ, tái ñịnh cư khi 
Nhà nước thu hồi ñất trên ñịa bàn tỉnh Thừa 
Thiên Huế quy ñịnh thay thế. 

01/7/2021 

17.  Quyết ñịnh 
14/2019/Qð-UBND 

Ngày 18/3/2019 

Về việc ban hành mức giá dịch vụ ño 
ñạc lập bản ñồ ñịa chính, ñăng ký ñất 
ñai, tài sản gắn liền với ñất, lập 
hồ ñịa chính, cấp giấy chứng nhận 
quyền sử dụng ñất, quyền sở hữu nhà 
và tài sản gắn liền với ñất trên ñịa 
bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 

Do Quyết ñịnh số 22/2021/Qð-UBND ngày 
08/4/2021 của UBND tỉnh về việc ban hành 
mức giá dịch vụ ño ñạc, lập bản ñồ ñịa 
chính, ñăng ký ñất ñai, tài sản gắn liền với 
ñất, lập hồ sơ ñịa chính, cấp giấy chứng 
nhận quyền sử dụng ñất, quyền sở hữu nhà 
ở và tài sản gắn liền với ñất trên ñịa bàn 
tỉnh Thừa Thiên Huế quy ñịnh thay thế. 

20/4/2021 
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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 

18.  Quyết ñịnh 
67/2019/Qð-UBND  

Ngày 21/10/2019 

Sửa ñổi một số ñiều 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 

Do Quyết ñịnh số 36/2021/Qð-UBND ngày 
21/6/2021 của UBND tỉnh ban hành Quy 
ñịnh về bồi thường, hỗ trợ, tái ñịnh cư khi 
Nhà nước thu hồi ñất trên ñịa bàn tỉnh Thừa 
Thiên Huế quy ñịnh thay thế. 

01/7/2021 

19.  Quyết ñịnh 
50/2016/Qð-UBND  

Ngày 05/8/2016 

Ban hành quy ñịnh trình tự thực 
hiện ñăng ký các công trình, dự án có 
nhu cầu sử dụng ñất và lập kế hoạch 
sử dụng ñất hàng năm cấp huyện 

Do Quyết ñịnh số 80/2021/Qð-UBND  
ngày 24/12/2021 của UBND tỉnh bãi bỏ 
Quyết ñịnh số 50/2016/Qð-UBND ngày 05 
tháng 8 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh 
ban hành quy ñịnh trình tự thực hiện ñăng 
ký các công trình, dự án có nhu cầu sử dụng 
ñất và lập kế hoạch sử dụng ñất hàng năm 
cấp huyện quy ñịnh bãi bỏ. 

05/01/2022 

III. Lĩnh vực: Khoa học và Công nghệ 

20.  Nghị quyết 
39/2017/NQ-HðND 

Ngày 08/12/2017 

Quy ñịnh một số chính sách hỗ trợ 
thực hiện chương trình phát triển tài 
sản trí tuệ tỉnh Thừa Thiên Huế giai 
ñoạn 2017 - 2020 

Do Nghị quyết 22/2020/NQ-HðND ngày 
23/12/2020 của Hội ñồng nhân dân tỉnh 
Quy ñịnh một số chính sách hỗ trợ ñổi mới, 
cải tiến công nghệ, chuyển giao công nghệ 
và phát triển tài sản trí tuệ trên ñịa bàn tỉnh 
Thừa Thiên Huế, giai ñoạn 2021 - 2030 
thay thế. 

04/01/2021 
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STT 
Tên loại 
văn bản 

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

Tên gọi của văn bản 
 

Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu lực 

Ngày hết 
hiệu lực, 
ngưng 

hiệu lực 

21.  Quyết ñịnh 
13/2018/Qð-UBND 

Ngày 09/02/2018 

Ban hành “Quy ñịnh một số chính 
sách hỗ trợ thực hiện Chương 
trình phát triển tài sản trí tuệ tỉnh 
Thừa Thiên Huế giai ñoạn 2017 -
2020”. 

Do Quyết ñịnh số 08/2021/Qð-UBND 
ngày 24/02/2021 của UBND tỉnh về bãi bỏ 
Quyết ñịnh số 13/2018/Qð-UBND ngày 09 
tháng 02 năm 2018 của Ủy ban nhân dân 
tỉnh ban hành Quy ñịnh một số chính sách 
hỗ trợ thực hiện Chương trình phát triển 
tài sản trí tuệ tỉnh Thừa Thiên Huế giai 
ñoạn 2017 - 2020 và ðiều 8 Quyết ñịnh 
số 39/2018/Qð-UBND ngày 28 tháng 6 
năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy 
ñịnh một số chính sách hỗ trợ doanh 
nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Thừa Thiên Huế 
quy ñịnh bãi bỏ. 

08/3/2021 

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

22.  Nghị quyết 
01/2016/NQ-HðND  

Ngày 08/4/2016 

Quy ñịnh một số chính sách khuyến 
khích phát triển sản xuất nông nghiệp 
thực hiện tái cơ cấu ngành nông 
nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế giai 
ñoạn 2016 - 2020 

Do Nghị quyết 20/2020/NQ-HðND ngày 
23/12/2020 của Hội ñồng nhân dân tỉnh quy 
ñịnh một số chính sách khuyến khích phát 
triển sản xuất nông nghiệp thực hiện cơ cấu 
lại ngành nông nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế 
giai ñoạn 2021 – 2025 quy ñịnh thay thế. 

04/01/2021 

23.  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 

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

15/01/2021 
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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 

24.  Quyết ñịnh 
32/2016/Qð-UBND 

Ngày 23/5/2016 

Ban hành Quy ñịnh một số chính 
sách khuyến khích phát triển sản xuất 
nông nghiệp thực hiện tái cơ cấu 
ngành nông nghiệp tỉnh Thừa Thiên 
Huế giai ñoạn 2016-2020 

Do Quyết ñịnh số 27/2021/Qð-UBND 
ngày 19/4/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh 
về việc bãi bỏ Quyết ñịnh số 32/2016/Qð-
UBND ngày 23 tháng 5 năm 2016 của Ủy 
ban nhân dân tỉnh ban hành Quy ñịnh một 
số chính sách khuyến khích phát triển sản 
xuất nông nghiệp thực hiện tái cơ cấu ngành 
nông nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế giai ñoạn 
2016-2020 quy ñịnh bãi bỏ. 

29/4/2021 

25.  Quyết ñịnh 
44/2020/Qð-UBND 

Ngày 14/8/2020 

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 

Do Quyết ñịnh số 77/2021/Qð-UBND ngày 
21/12/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh bãi 
bỏ Quyết ñịnh số 44/2020/Qð-UBND ngày 
14/8/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa 
Thiên Huế 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 bãi bỏ. 

01/01/2022 

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

26.  Nghị quyết 
08/2016/NQ-HðND 

Ngày 31/8/2016 

ðẩy mạnh công tác bảo vệ, chăm 
sóc trẻ em tỉnh Thừa Thiên Huế giai 
ñoạn 2016 - 2020. 

Do Nghị quyết số 07/2021/NQ-HðND 
ngày 26/4/2021 của Hội ñồng nhân dân tỉnh 
ñẩy mạnh công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em 
tỉnh Thừa Thiên Huế giai ñoạn 2021 – 2025 
thay thế. 

06/5/2021 

27.  Nghị quyết 
18/2017/NQ-HðND 

Ngày 13/7/2017 

Quy ñịnh một số chế ñộ, chính sách 
hỗ trợ người lao ñộng trên ñịa bàn 
tỉnh Thừa Thiên Huế ñi làm việc ở 
nước ngoài theo hợp ñồng, giai ñoạn 
2017-2020. 

Do Nghị quyết số 06/2021/NQ-HðND 
ngày 26/4/2021 của Hội ñồng nhân dân tỉnh 
Quy ñịnh một số chế ñộ, chính sách hỗ trợ 
người lao ñộng trên ñịa bàn tỉnh Thừa 
Thiên Huế ñi làm việc ở nước ngoài theo 
hợp ñồng, giai ñoạn 2021 – 2025 thay thế. 

06/5/2021 
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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 

28.  Nghị quyết 
19/2017/NQ-HðND 

Ngày 13/7/2017 
Về Chương trình việc làm tỉnh Thừa 

Thiên Huế giai ñoạn 2017-2020. 

Do Nghị quyết số 09/2021/NQ-HðND 
ngày 15/5/2021 của Hội ñồng nhân dân tỉnh 
bãi bỏ Nghị quyết số 19/2017/NQ-HðND 
ngày 13 tháng 7 năm 2017 của Hội ñồng 
nhân dân tỉnh về Chương trình việc làm tỉnh 
Thừa Thiên Huế, giai ñoạn 2017 – 2020. 

25/5/2021 

29.  Quyết ñịnh 
21/2017/Qð-UBND  

Ngày 27/4/2017 

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

Do Quyết ñịnh số 81/2021/Qð-UBND ngày 
30/12/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban 
hành Quy chế phân cấp, quản lý kinh phí 
trung ương thực hiện chính sách ưu ñãi 
người có công với cách mạng và người trực 
tiếp tham gia kháng chiến trên ñịa bàn tỉnh 
Thừa Thiên Huế thay thế. 

10/01/2022 

VI. Lĩnh vực: Thông tin và Truyền thông 

30.  
Quyết ñịnh 

 
42/2010/Qð-UBND 

Ngày 26/10/2010 

Về việc ban hành Quy chế quản lý 
chuyên môn nghiệp vụ ñối với cán 
bộ chuyên trách công nghệ thông tin 
tại cơ quan hành chính nhà nước tỉnh 
Thừa Thiên Huế.  

Do Quyết ñịnh số 15/2021/Qð-UBND ngày 
17/3/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh bãi bỏ 
Quyết ñịnh số 42/2010/Qð-UBND ngày 26 
tháng 10 năm 2010 của UBND tỉnh về việc 
ban hành Quy chế quản lý chuyên môn 
nghiệp vụ ñối với cán bộ chuyên trách công 
nghệ thông tin tại cơ quan hành chính nhà 
nước tỉnh Thừa Thiên Huế thay thế. 

02/4/2021 

VII. Lĩnh vực: Sở Giao thông-Vận tải 

31.  Quyết ñịnh 
36/2016/Qð-UBND 

Ngày 30/5/2016 

Ban hành quy ñịnh về tổ chức, quản 
lý, phạm vi và thời gian hoạt ñộng 
ñối với xe chở người bốn bánh có 
gắn ñộng cơ tham gia giao thông 
trong phạm vi hạn chế trên ñịa bàn 
tỉnh Thừa Thiên Huế. 

Do Quyết ñịnh số 10/2021/Qð-UBND ngày 
02/3/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban 
hành quy ñịnh phạm vi, tuyến ñường và 
thời gian hoạt ñộng ñối với xe chở người 
bốn bánh có gắn ñộng cơ tham gia giao 
thông trong phạm vi hạn chế trên ñịa bàn 
Thừa Thiên Huế thay thế. 

12/3/2021 
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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 

32.  Quyết ñịnh 
31/2012/Qð-UBND 

Ngày 27/9/2012 

Về việc ban hành Quy ñịnh về quản 
lý hoạt ñộng vận tải hành khách du 
lịch ñường thủy nội ñịa trên ñịa bàn 
tỉnh Thừa Thiên Huế 

Do Quyết ñịnh số 61/2021/Qð-UBND ngày 
04/10/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban 
hành Quy ñịnh về quản lý hoạt ñộng vận tải 
khách du lịch bằng ñường thủy nội ñịa và 
phương tiện phục vụ vui chơi, giải trí dưới 
nước trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế thay 
thế. 

15/10/2021 

VIII. Lĩnh vực: Văn hóa và thể thao 

33.  Nghị quyết 
20/2018/NQ-HðND 

Ngày 07/12/2018 

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 

Do Nghị quyết số 18/2021/NQ-HðND 
ngày 16/7/2021 của HðND tỉnh Quy ñịnh 
nội dung và mức chi thực hiện chế ñộ dinh 
dưỡng ñặc thù ñối với huấn luyện viên, vận 
ñộng viên thể thao tỉnh Thừa Thiên Huế 
thay thế. 

26/7/2021 

IX. Lĩnh vực: ðầu tư  

34.  Nghị quyết 
09/2016/NQ-HðND 

Ngày 31/8/2016 

Về kế hoạch phát triển kinh tế - xã 
hội 5 năm 2016 - 2020. 

Do Nghị quyết số 29/2021/NQ-HðND 
ngày 26/8/2021 của Hội ñồng nhân dân tỉnh 
về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 
năm 2021-2025 thay thế 

05/9/2021 

35.  Nghị quyết 
04/2018/NQ-HðND 

Ngày 30/3/2018 

Quy ñịnh một số chính sách hỗ trợ 
doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Thừa 
Thiên Huế 

Do Nghị quyết số 03/2021/NQ-HðND 
ngày 26/02/2021 của Hội ñồng nhân dân 
tỉnh quy ñịnh về chính sách hỗ trợ doanh 
nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Thừa Thiên Huế 
thay thế. 

08/3/2021 
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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 

36.  Nghị quyết 
19/2020/NQ-HðND 

Ngày 08/12/2020 

Về kế hoạch phát triển kinh tế - xã 
hội năm 2021 

Do Nghị quyết số 41/2021/NQ-HðND 
ngày 11/12/2021 của Hội ñồng nhân dân 
tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 
năm 2022 thay thế. 

21/12/2021 

37.  Nghị quyết 
21/2021/NQ-HðND 

Ngày 16/7/2021 

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 2021 

Do Nghị quyết số 41/2021/NQ-HðND 
ngày 11/12/2021 của Hội ñồng nhân dân 
tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 
năm 2022 thay thế. 

21/12/2021 

38.  Quyết ñịnh 

 
26/2016/Qð-UBND 

Ngày 25/4/2016 
 

Ban hành Quy ñịnh trình tự thủ tục 
thực hiện, giám sát, quản lý dự án 
ñầu tư và xây dựng không sử dụng 
vốn nhà nước trên ñịa bàn tỉnh Thừa 
Thiên Huế 

Do Quyết ñịnh số 35/2021/Qð-UBND ngày 
04/6/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ban 
hành Quy ñịnh trình tự thủ tục thực hiện, 
giám sát, quản lý dự án ñầu tư và xây dựng 
không sử dụng vốn ngân sách nhà nước trên 
ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế thay thế. 

15/6/2021 

39.  Quyết ñịnh 
52/2016/Qð-UBND 

Ngày 10/8/2016 

Ban hành quy ñịnh về công tác quy 
hoạch phát triển kinh tế - xã hội và 
quản lý dự án sử dụng vốn ñầu tư 
công, vốn sự nghiệp có tính chất ñầu 
tư xây dựng trên ñịa bàn tỉnh Thừa 
Thiên Huế 

Do Quyết ñịnh số 54/2021/Qð-UBND ngày 
16/9/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy 
ñịnh về công tác quản lý dự án sử dụng vốn 
ñầu tư công; vốn ngân sách nhà nước chi 
thường xuyên ñể sửa chữa, bảo trì, cải tạo, 
nâng cấp, mở rộng cơ sở vật chất trên ñịa 
bàn tỉnh Thừa Thiên Huế thay thế. 

27/9/2021 

40.  
Quyết ñịnh 

 
39/2018/Qð-UBND 

Ngày 28/6/2018 

Ban hành Quy ñịnh một số chính 
sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa 
tỉnh Thừa Thiên Huế 

Do Quyết ñịnh số 767/Qð-UBND ngày 08 
tháng 4 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh 
về việc triển khai thực hiện Nghị quyết 
03/2021/NQ-HðND ngày 26 tháng 02 năm 
2021 của Hội ñồng nhân dân tỉnh quy ñịnh 
một số chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ 
và vừa tỉnh Thừa Thiên Huế thay thế. 

08/4/2021 
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X. Lĩnh vực: Xây dựng 

41.  Nghị quyết 
12/2015/NQ-HðND 

Ngày 11/12/2015 

 Thông qua Chương trình phát triển 
nhà ở tỉnh Thừa Thiên Huế ñến năm 
2020 và tầm nhìn ñến năm 2030 

Do Nghị quyết số 31/2021/NQ-HðND 
ngày 14/10/2021 của Hội ñồng nhân dân 
tỉnh bãi bỏ Nghị quyết số 12/2015/NQ-
HðND ngày 11 tháng 12 năm 2015 của Hội 
ñồng nhân dân tỉnh thông qua chương trình 
phát triển nhà ở tỉnh Thừa Thiên Huế ñến 
năm 2020 và tầm nhìn ñến năm 2030 quy 
ñịnh bãi bỏ. 

24/10/2021 

42.  Quyết ñịnh 
714/2009/Qð-UBND 

Ngày 03/4/2009 

Về việc quy ñịnh giá cho thuê nhà ở 
thuộc sở hữu nhà nước chưa ñược cải 
tạo, xây dựng lại trên ñịa bàn tỉnh 
Thừa Thiên Huế. 

Do Quyết ñịnh số  58/2021/Qð-UBND 
ngày 24/9/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh 
quy ñịnh bảng giá cho thuê nhà ở thuộc sở 
hữu Nhà nước chưa ñược cải tạo, xây dựng 
lại trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế thay 
thế. 

04/10/2021 

43.  
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 

Do Quyết ñịnh số  76/2021/Qð-UBND 
ngày 21/12/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh 
bãi bỏ Quyết ñịnh số 17/2010/Qð-UBND 
ngày 31/5/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh 
Thừa Thiên Huế 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 quy ñịnh bãi bỏ. 

01/01/2022 

44.  
Quyết ñịnh 

 
18/2010/Qð-UBND 

Ngày 31/5/2010 

Về việc quy ñịnh giá thuê nhà thuộc 
sở hữu Nhà nước chưa ñược cải tạo, 
sửa chữa lại ñể làm trụ sở, hoạt ñộng 
sản xuất và kinh doanh dịch vụ.  

Do khoản 1 ðiều 1 Quyết ñịnh 
53/2021/Qð-UBND ngày 10 tháng 9 năm 
2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh bãi bỏ các 
Quyết ñịnh của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa 
Thiên Huế quy ñịnh bãi bỏ. 

20/9/2021 
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45.  Quyết ñịnh 
24/2013/Qð-UBND 

Ngày 03/7/2013 

Về việc ban hành Quy chế quản lý 
sử dụng nhà chung cư trên ñịa bàn 
tỉnh Thừa Thiên Huế 

Do Quyết ñịnh số  33/2021/Qð-UBND 
ngày 25/5/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh  
bãi bỏ Quyết ñịnh số 24/2013/Qð-UBND ngày 
03 tháng 7 năm 2013 của Ủy ban nhân dân 
tỉnh về việc ban hành Quy chế quản lý sử 
dụng nhà chung cư trên ñịa bàn tỉnh Thừa 
Thiên Huế quy ñịnh bãi bỏ. 

04/6/2021 

46.  Quyết ñịnh  
63/2016/Qð-UBND 

Ngày 21/9/2016 

Ban hành Quy ñịnh về phân công, 
phân cấp và ủy quyền công tác quản 
lý quy hoạch - kiến trúc xây dựng 
trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 

Do Quyết ñịnh số 73/2021/Qð-UBND ngày 
26/11/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban 
hành Quy ñịnh về phân công, phân cấp và 
ủy quyền công tác quản lý quy hoạch xây 
dựng trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế thay 
thế. 

06/12/2021 

47.  Quyết ñịnh 
70/2019/Qð-UBND 

Ngày 01/11/2019 

Ban hành Quy ñịnh về chỉ tiêu, ñịnh 
mức, quy mô diện tích ñỗ xe trong ñô 
thị gắn với công trình, dự án trên ñịa 
bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 

Do Quyết ñịnh số 26/2021/Qð-UBND ngày 
13/4/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ban 
hành Quy ñịnh về chỉ tiêu, ñịnh mức, quy 
mô diện tích ñỗ xe trong ñô thị gắn với 
công trình, dự án trên ñịa bàn tỉnh Thừa 
Thiên Huế thay thế. 

26/4/2021 

XI. Lĩnh vực: Nội vụ 

48.  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 

Do Quyết ñịnh số 20/2021/Qð-UBND 
ngày 03/04/2021của Ủy ban nhân dân tỉnh 
ban hành Quy ñịnh chức năng, nhiệm vụ, 
quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư 
pháp tỉnh Thừa Thiên Huế thay thế. 

15/4/2021 
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49.  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 

Do Quyết ñịnh số 42/2021/Qð-UBND ngày 
10/7/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban 
hành Quy ñịnh chức năng, nhiệm vụ, quyền 
hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và 
Công nghệ tỉnh Thừa Thiên Huế quy ñịnh 
bãi bỏ. 

01/8/2021 

50.  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 tỉnh 
Thừa Thiên Huế 

Do Quyết ñịnh số 68/2021/Qð-UBND ngày 
22/11/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ban 
hành Quy ñịnh chức năng, nhiệm vụ, quyền 
hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông 
vận tải tỉnh Thừa Thiên Huế thay thế 

15/12/2021 

51.  Quyết ñịnh 
08/2016/Qð-UBND 

Ngày 21/01/2016
  

Về việc ban hành Quy ñịnh chức 
năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu 
tổ chức của Sở Giáo dục và ðào tạo 
tỉnh Thừa Thiên Huế. 

Do Quyết ñịnh số 57/2021/Qð-UBND ngày 
24/9/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ban 
hành Quy ñịnh chức năng, nhiệm vụ, quyền 
hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và 
ðào tạo tỉnh Thừa Thiên Huế thay thế. 

15/11/2021 

52.  Quyết ñịnh 
87/2017/Qð-UBND 

Ngày 04/10/2017 

Quy ñịnh chức năng, nhiệm vụ, 
quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi 
cục Tiêu chuẩn ðo lường Chất lượng 
trực thuộc Sở Khoa học và Công 
nghệ 

Do Quyết ñịnh 43/2021/Qð-UBND ngày 
01/8/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy 
ñịnh về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và 
cơ cấu tổ chức của Chi cục tiêu chuẩn ño 
lường chất lượng trực thuộc Sở Khoa học 
và Công nghệ thay thế. 

01/8/2021 

53.  Quyết ñịnh 
103/2017/Qð-UBND 

Ngày 22/12/2017 

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

Do Quyết ñịnh 20/2021/Qð-UBND ngày 
03 tháng 4 năm 2021 của Ủy ban nhân dân 
tỉnh ban hành Quy ñịnh chức năng, nhiệm 
vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư 
pháp tỉnh Thừa Thiên Huế thay thế. 

15/4/2021 
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54.  Quyết ñịnh 
40/2018/Qð-UBND 

Ngày 02/7/2018 

Ban hành Quy chế về công tác văn 
thư trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên 
Huế. 

Do Quyết ñịnh 18/2021/Qð-UBND ngày 
30/3/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban 
hành Quy ñịnh về công tác văn thư trên ñịa 
bàn tỉnh Thừa Thiên Huế quy ñịnh bãi bỏ. 

10/4/2021 

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, ngành, Ủy ban nhân dân 
các huyện, thị xã, thành phố và các 
ñơn vị sự nghiệp công lập thuộc Ủy 
ban nhân dân tỉnh 

Do Quyết ñịnh 46/2021/Qð-UBND Ngày 
09/8/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban 
hành Quy ñịnh về ñánh giá, xếp loại chất 
lượng hoạt ñộng của các sở, ban, ngành, 
UBND các huyện, thị xã, thành phố và ñơn 
vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND 
tỉnh Thừa Thiên Huế thay thế. 

20/8/2021 

56.  Quyết ñịnh 
70/2018/Qð-UBND 

Ngày 06/12/2018 

Ban hành Quy ñịnh quản lý, cập 
nhật và khai thác dữ liệu Biểu mẫu 
văn bản hành chính tỉnh Thừa Thiên 
Huế. 

Do Quyết ñịnh 18/2021/Qð-UBND ngày 
30/3/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy 
ñịnh về công tác văn thư trên ñịa bàn tỉnh 
Thừa Thiên Huế quy ñịnh bãi bỏ. 

10/4/2021 

57.  Quyết ñịnh 
12/2019/Qð-UBND 

Ngày 13/3/2019 

Ban hành Quy ñịnh về ñánh giá và 
phân loại cán bộ, công chức, viên 
chức trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên 
Huế 

Do Quyết ñịnh số  24/2021/Qð-UBND 
ngày 12 tháng 4 năm 2021 của Ủy ban nhân 
dân tỉnh ban hành Quy ñịnh về ñánh giá, 
xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên 
chức trên ñịa tỉnh Thừa Thiên Huế thay thế. 

01/5/2021 

58.  Quyết ñịnh 
13/2019/Qð-UBND 

Ngày  13/3/2019 

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

Do Quyết ñịnh số  46/2021/Qð-UBND 
ngày 09/8/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh 
ban hành Quy ñịnh về ñánh giá, xếp loại 
chất lượng hoạt ñộng của các sở, ban, 
ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố 
và ñơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc 
UBND tỉnh Thừa Thiên Huế thay thế. 

20/8/2021 
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59.  Quyết ñịnh 
53/2019/Qð-UBND 

Ngày 13/9/2019 
Về việc tổ chức lại các phòng 

chuyên môn thuộc Sở Tư pháp 

Do Quyết ñịnh 20/2021/Qð-UBND ngày 
03 tháng 4 năm 2021 của Ủy ban nhân dân 
tỉnh ban hành Quy ñịnh chức năng, nhiệm 
vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư 
pháp tỉnh Thừa Thiên Huế thay thế. 

15/4/2021 

60.  Quyết ñịnh 
03/2020/Qð-UBND 

Ngày 10/01/2020 

Về việc tổ chức lại các phòng 
chuyên môn thuộc Sở Khoa học và 
Công nghệ 

Do Quyết ñịnh 42/2021/Qð-UBND ngày 
10/7/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy 
ñịnh về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và 
cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công 
nghệ tỉnh Thừa Thiên Huế thay thế. 

01/8/2021 

61.  Quyết ñịnh 
15/2020/Qð-UBND 

Ngày 13/3/2020 

Về việc tổ chức lại các phòng 
chuyên môn thuộc Sở Công Thương 
tỉnh Thừa Thiên Huế 

Do Quyết ñịnh 45/2021/Qð-UBND ngày 
27/7/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quy 
ñịnh số lượng cấp phó của người ñứng ñầu 
và tổ chức lại các phòng chuyên môn thuộc 
Sở Công Thương thay thế. 

15/8/2021 

62.  Quyết ñịnh 
22/2020/Qð-UBND 

Ngày 21/4/2020 

Sửa ñổi một số ñiều Quy ñịnh chức 
năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu 
tổ chức của Sở Giao thông vận tải 

Do Quyết ñịnh 68/2021/Qð-UBND ngày 
22/11/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy 
ñịnh về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và 
cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông vận tải 
tỉnh Thừa Thiên Huế thay thế. 

15/12/2021 

 XII. Lĩnh vực: An ninh-Quốc phòng 

63.  Quyết ñịnh 
25/2013/Qð-UBND  

Ngày 09/7/2013 
Ban hành Quy chế bảo vệ bí mật nhà 

nước tỉnh Thừa Thiên Huế 

Do Quyết ñịnh số 75/2021/Qð-UBND ngày 
17/12/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban 
hành Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước tỉnh 
Thừa Thiên Huế thay thế. 

01/01/2022 
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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 

 XIII. Lĩnh vực: Ngoại vụ 

64.  Quyết ñịnh 
14/2020/Qð-UBND  

Ngày 11/3/2020 

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 78/2021/Qð-UBND ngày 
21/12/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban 
hành Quy chế quản lý việc ra nước ngoài 
của cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Thừa 
Thiên Huế thay thế. 

01/01/2022 

 XIV. Lĩnh vực: Tư pháp 

65.  Nghị quyết 
13/2017/NQ-HðND 

Ngày 31/3/2017 

Quy ñịnh mức thu, chế ñộ thu, nộp, 
quản lý và 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, quyền sở hữu nhà ở và 
tài sản gắn liền với ñất trên ñịa bàn 
tỉnh Thừa Thiên Huế 

Do Nghị quyết số 35/2021/NQ-HðND 
ngày 10/12/2021 của Hội ñồng nhân dân 
tỉnh quy ñịnh mức thu, chế ñộ thu, nộp, 
quản lý và sử dụng phí ñăng ký giao dịch 
bảo ñảm bằng 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 thay 
thế. 

20/12/2021 

66.  Nghị quyết 
08/2019/NQ-HðND 

Ngày 09/7/2019 

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 và 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, quyền sở hữu nhà ở và tài sản 
gắn liền với ñất trên ñịa bàn tỉnh 
Thừa Thiên Huế. 

Do Nghị quyết số 35/2021/NQ-HðND 
ngày 10/12/2021 của Hội ñồng nhân dân 
tỉnh quy ñịnh mức thu, chế ñộ thu, nộp, 
quản lý và sử dụng phí ñăng ký giao dịch 
bảo ñảm bằng 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 thay 
thế. 

20/12/2021 
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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 

67.  Quyết ñịnh 
61/2013/Qð-UBND  

Ngày 23/12/2013 

Về việc ban hành Quy chế phối hợp 
trong công tác quản lý nhà nước về 
giám ñịnh tư pháp trên ñịa bàn tỉnh 
Thừa Thiên Huế 

Do Quyết ñịnh số 40/2021/Qð-UBND ngày 
09/7/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa 
Thiên Huế ban hành Quy chế phối hợp 
trong công tác quản lý nhà nước về giám 
ñịnh tư pháp trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên 
Huế thay thế. 

20/7/2021 

68.  Quyết ñịnh 
22/2016/Qð-UBND  

Ngày 19/4/2016 

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

Do Quyết ñịnh số 41/2021/Qð-UBND 
ngày 09/7/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh 
Thừa Thiên Huế 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 thay thế. 

20/7/2021 

69.  Quyết ñịnh 
59/2019/Qð-UBND 

Ngày 01/10/2019 

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. 

Do Quyết ñịnh số 41/2021/Qð-UBND 
ngày 09/7/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh 
Thừa Thiên Huế 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 thay thế. 

20/7/2021 

70.  Quyết ñịnh 
27/2016/Qð-UBND 

Ngày 11/5/2016 

Ban hành Quy chế phối hợp hỗ trợ 
pháp lý cho doanh nghiệp trên ñịa 
bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 

Do Quyết ñịnh số 56/2021/Qð-UBND ngày 
23/9/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban 
hành Quy chế phối hợp hỗ trợ pháp lý cho 
doanh nghiệp nhỏ và vừa trên ñịa bàn tỉnh 
Thừa Thiên Huế thay thế. 

05/10/2021 
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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 

 XV. Lĩnh vực: Văn phòng 

71.  Quyết ñịnh 
51/2020/Qð-UBND  

Ngày 19/10/2020 

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

Do Quyết ñịnh số 65/2021/Qð-UBND 
ngày 12/10/2021 của Ủy ban nhân dân 
tỉnh ban hành Quy chế làm việc của Ủy 
ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế nhiệm 
kỳ 2021 – 2026 thay thế. 

01/11/2021 

 XVI. Lĩnh vực: Y tế 

72.  Nghị quyết 
7c/2009/NQCð-

HðND  
Ngày 09/4/2009 

Về tiếp tục ñẩy mạnh công tác dân 
số - kế hoạch hóa gia ñình giai ñoạn 
2009 - 2015, ñịnh hướng ñến năm 
2020 

Do Nghị quyết số 04/2021/NQ-HðND 
ngày 26/02/2021 của Hội ñồng nhân dân 
tỉnh về việc ñẩy mạnh công tác dân số và 
phát triển giai ñoạn 2021 - 2025, ñịnh 
hướng ñến năm 2030 thay thế. 

08/3/2021 

 
Tổng cộng: 72 văn bản. 
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DANH MỤC 
Văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực một phần  

thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của Hội ñồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2021 
(Ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 341/Qð-UBND  ngày 27 tháng 01 năm 2022 của Chủ tịch UBND 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: 70 văn bản 

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 a, ñiểm d khoản 1 
ðiều 1  

- Do 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 thay thế. 
- Do ðiều 4 Nghị quyết 12/2021/NQ-HðND 
ngày 16/7/2021 của Hội ñồng nhân dân tỉnh 
quy ñịnh về số lượng và chế ñộ phụ cấp ñối 
với Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự 
cấp xã; mức phụ cấp hằng tháng ñối với Thôn 
ñội trưởng và mức trợ cấp ngày công lao 
ñộng ñối với lực lượng Dân quân tự vệ trên 
ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế quy ñịnh bãi bỏ. 

22/12/2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
26/7/2021 
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STT 
Tên loại 
văn bản 

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

tên gọi của văn bản 

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

Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu lực 

Ngày hết 
hiệu lực, 
ngưng 

hiệu lực 

2.  Nghị quyết 

03/2018/NQ-HðND 

Ngày 30/3/2018 

Quy ñịnh phân cấp quản lý tài 
sản công tại cơ quan, tổ chức, 
ñơn vị thuộc phạm vi quản lý 
của ñịa phương trên ñịa bàn 
tỉnh Thừa Thiên Huế 

 

- ðiều 9, ðiều 30 

 

 

 

 

 

 

Do Khoản 1, Khoản 2 ðiều 1 Nghị quyết số 
23/2021/NQ-HðND ngày 26/8/2021 của Hội 
ñồng nhân dân tỉnh sửa ñổi, bổ sung một số 
ñiều của Nghị quyết số 03/2018/NQ-HðND 
ngày 30 tháng 3 năm 2018 của Hội ñồng 
nhân dân tỉnh Quy ñịnh phân cấp quản lý tài 
sản công tại cơ quan, tổ chức, ñơn vị thuộc 
phạm vi quản lý của ñịa phương trên ñịa bàn 
tỉnh Thừa Thiên Huế sửa ñổi, bổ sung. 

05/9/2021 

3.  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 

Do ðiều 1 Nghị quyết 10/2020/NQ-HðND 
ngày 28/08/2020 sửa ñổi Khoản 5 ðiều 1 
Nghị quyết 14/2019/NQ-HðND quy ñịnh 
mức thu, chế ñộ thu, nộp, quản lý và sử dụng 
phí tham quan di tích lịch sử văn hóa Huế 
thuộc quần thể di tích Cố ñô Huế do tỉnh 
Thừa Thiên Huế. 

01/9/2020 

4.  Quyết ñịnh 

11/2013/Qð-UBND 

Ngày 02/04/2013 

Quy ñịnh về chế ñộ học bổng 
cho lưu học sinh Lào theo chỉ 
tiêu của tỉnh Thừa Thiên Huế 

- ðiều 4 

 

Do ðiều 1 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 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 

5.  Quyết ñịnh 

22/2013/Qð-UBND 

Ngày 17/06/2013 

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 

- Khoản 1, 2, 3, 4, 5, 7 
ðiều 1  

Do ðiều 1 Quyết ñịnh số 64/2021/Qð-UBND 
ngày 11/10/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh 
quy ñịnh bãi bỏ khoản 1, 2, 3, 4, 5, 7 ðiều 1 
Quyết ñịnh số 22/2013/Qð-UBND ngày 17 
tháng 6 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh 
Thừa Thiên Huế 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 
quy ñịnh bãi bỏ. 

20/10/2021 

6.  Quyết ñịnh 

30/2014/Qð-UBND 

Ngày 25/6/2014 

Quy ñịnh mức thủy lợi phí, 
tiền nước, phí dịch vụ thủy lợi 
nội ñồng trên ñịa bàn tỉnh 
Thừa Thiên Huế 

- ðiểm a, b và c, Khoản 1 
ðiều 1 

 

 

 

- ðiểm d, Khoản 1, ðiều 1 

 

 

 

 

- Do ðiều 4 Quyết ñịnh số 33/2017/Qð-UBND 
ngày 22/5/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh 
quy ñịnh giá cụ thể sản phẩm, dịch vụ công 
ích thủy lợi trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 
quy ñịnh bãi bỏ. 

- Do ðiều 5 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 
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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 

7.  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 

Do ðiều 1 Quyết ñịnh  số 78/2016/Qð-UBND 
ngày 15/11/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về 
việc sửa ñổi ðiều 2 Quyết ñịnh số 
07/2015/Qð-UBND ngày 30/01/2015 của Ủy 
ban nhân dân tỉnh về việc quy ñịnh tỷ lệ % 
tính ñơn giá thuê ñất, ñơn giá thuê ñất ñể xây 
dựng công trình ngầm, ñơn giá thuê ñất ñối 
với ñất có mặt nước trên ñịa bàn tỉnh Thừa 
Thiên Huế quy ñịnh sửa ñổi. 

01/12/2016 

8.  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 

-  Sửa ñổi, bổ sung Khoản 2 
ðiều 1; Khoản 5 ðiều 6; 
Khoản 2 ðiều 8; Khoản 
17 ðiều 18; ðiều 26 
- Bổ sung Khoản 13, 14 
và 15 vào ðiều 7; ðiều 
15; ñiểm n, o và p vào 
Khoản 4 ðiều 18; Khoản 17 
ðiều 18; ðiều 27 

Do ðiều 1 Quyết ñịnh số 46/2017/Qð-UBND 
ngày 19/6/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về 
việc sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Quy 
ñịnh quản lý nhà nước về giá trên ñịa bàn tỉnh 
Thừa Thiên Huế ban hành kèm theo Quyết 
ñịnh 26/2015/Qð-UBND ngày 15 tháng 7 
năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh sửa ñổi, 
bổ sung. 

01/7/2017 

9.  Quyết ñịnh 

54/2016/Qð-UBND 
Ngày 19/8/2016 

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

ðiều 1 sửa ñổi nội dung: 
Mức thu chi trả tiền dịch 
vụ môi trường rừng 40 
ñồng/m3 nước tiêu thụ 
theo Nghị ñịnh số 
99/2010/Nð-CP ngày 24 
tháng 9 năm 2010 của 
Chính phủ về chính sách 
chi trả dịch vụ môi trường 
rừng. 

Do ðiều 1 Quyết ñịnh số 92/2016/Qð-UBND 
ngày 28/12/2016  của Ủy ban nhân dân tỉnh 
về việc sửa ñổi nội dung về mức thu chi trả 
tiền dịch vụ môi trường rừng quy ñịnh tại 
ðiều 1 Quyết ñịnh số 54/2016/Qð-UBND 
ngày 19/8/2016 của UBND tỉnh về việc phê 
duyệt phương án giá nước sạch và ban hành 
Biểu giá nước sạch sinh hoạt trên ñịa bàn tỉnh 
Thừa Thiên Huế quy ñịnh sửa ñổi. 

10/01/2017 
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STT 
Tên loại 
văn bản 

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

tên gọi của văn bản 

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

Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu lực 

Ngày hết 
hiệu lực, 
ngưng 

hiệu lực 

10.  Quyết ñịnh 

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 1 

 

 

 

 

- Phụ lục 2 

 

- Do ðiều 1 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. 

- Do ðiều 1 Quyết ñịnh số 51/2021/Qð-UBND 

ngày 01/9/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh 

sửa ñổi, bổ sung Phụ lục 2 của Quy ñịnh 

kèm theo Quyết ñịnh 88/2016/Qð-UBND 

ngày 08 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban 

Nhân dân tỉnh 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 quy ñịnh sửa ñổi, 

bổ sung. 

10/01/2020 

 

 

 

 

 

12/9/2021 
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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 

11.  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 
 
 

 
 
 
 
 
- Sửa ñổi, bổ sung Phụ lục 
VII; bổ sung thứ tự V vào 
Bảng giá theo diện tích sử 
dụng tại phần II Phụ lục VIII 
 
 
 
 
- Mục A Phụ lục I 
 
 
 
 
 
 
 
- Phụ lục II 
 
 
 
 
 
 
 

- Do ðiều 1 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. 
- Do ðiều 1 Quyết ñịnh số 16/2021/Qð-UBND ngày 
18/03/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh sửa ñổi, bổ 
sung Phụ lục VII và Phụ lục VIII 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 trên ñịa bàn tỉnh Thừa 
Thiên Huế sửa ñổi, bổ sung. 
- Do ðiều 1 Quyết ñịnh số 38/2021/Qð-UBND ngày 
25/6/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh sửa ñổi Mục A 
Phụ lục I 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 sửa ñổi. 
- Do ðiều 1 Quyết ñịnh số 47/2021/Qð-UBND ngày 
16/8/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh sửa ñổi, bổ 
sung Phụ lục II giá dịch vụ sử dụng diện tích bán 
hàng tại chợ ñược ñầu tư bằng nguồn vốn ngân sách 
nhà nước trên ñịa bàn huyện A Lưới, tỉnh Thừa 
Thiên Huế 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 sửa ñổi, bổ sung. 

08/11/2018 
 
 
 
 
 
 

 
01/4/2021 

 
 
 
 
 
 

 
05/7/2021 

 
 
 
 
 
 

 
26/8/2021 
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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 

94/2017/Qð-UBND 
Ngày 15/11/2017 

Quy ñịnh giá tối ña dịch vụ thu 
gom, vận chuyển rác thải sinh 
hoạt sử dụng nguồn vốn ngân 
sách nhà nước trên ñịa bàn tỉnh 
Thừa Thiên Huế 

- Phụ lục 2  

Do ðiều 1 Quyết ñịnh số 13/2021/Qð-UBND 
ngày 04/3/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh sửa 
ñổi, bổ sung Phụ lục 2 ban hành kèm theo Quyết 
ñịnh số 94/2017/Qð-UBND ngày 15 tháng 11 
năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy ñịnh giá 
tối ña dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh 
hoạt sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên 
ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế sửa ñổi, bổ sung. 

15/3/2021 

13.  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  

 Do ðiều 1 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 

14.  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 

- Sửa ñổi Khoản 5 ðiều 2; 
Bổ sung ñiểm c vào khoản 3 
ðiều 3  
 
 
 
 
 
- ðiều 2, ðiều 3 

- Do ðiều 1 Quyết ñịnh số 20/2018/Qð-UBND 
ngày 26/3/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh sửa 
ñổi, bổ sung một số ñiều của Quyết ñịnh số 
09/2018/Qð-UBND ngày 02 tháng 02 năm 2018 
của Ủy ban nhân dân tỉnh quy ñịnh mức thu tiền 
bảo vệ và phát triển ñất trồng lúa trên ñịa bàn tỉnh 
Thừa Thiên Huế sửa ñổi, bổ sung. 
- Do 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  
 
 
 
 
 
 
 

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 

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

Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu lực 

Ngày hết 
hiệu lực, 
ngưng 

hiệu lực 

15.  Quyết ñịnh 

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  
 
 
 
 
 
- Phụ lục III 

- Do ðiều 1 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. 
- Do ðiều 1 Quyết ñịnh  số 66/2021/Qð-UBND 
ngày 08/11/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh 
bổ sung giá tính thuế tài nguyên ñối với sản 
phẩm “Hạt ươi” vào Phụ lục III ban hành 
kèm theo Quyết ñịnh số 71/2018/Qð-UBND 
ngày 14 tháng 12 năm 2018 của Ủy ban nhân 
dân tỉnh ban hành Bảng giá tính thuế tài 
nguyên trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế quy 
ñịnh bổ sung. 

01/6/2020 
 
 
 
 
 
 
19/11/2021 

16.  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 

Do ðiều 1 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 
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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 

24/2019/Qð-UBND 
Ngày 20/5/2019 

Ban hành Quy chế mua sắm 
tài sản công theo phương thức 
tập trung trên ñịa bàn tỉnh 
Thừa Thiên Huế 

- ðiều 4, ðiều 10 

Do ðiều 1 Quyết ñịnh  số  52/2021/Qð-UBND 
ngày 09/9/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh sửa ñổi, 
bổ sung một số ñiều của Quy chế ban hành 
kèm theo Quyết ñịnh số 24/2019/Qð-UBND 
ngày 20 tháng 5 năm 2019 của Ủy ban Nhân 
dân tỉnh ban hành Quy chế mua sắm tài sản 
công theo phương thức tập trung trên ñịa bàn 
tỉnh Thừa Thiên Huế quy ñịnh sửa ñổi, bổ 
sung. 

20/9/2021 

18.  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  

Do ðiều 1 Quyết ñịnh  số 57/2020/Qð-UBND 
ngày 15/11/2020 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 sửa ñổi. 

25/11/2020 

19.  Quyết ñịnh 

12/2021/Qð-UBND 
Ngày 04/3/2021 

Quy ñịnh giá dịch vụ trông 
giữ xe trên ñịa bàn tỉnh Thừa 
Thiên Huế 

-  ðiểm e, Khoản 1; ñiểm c, 
Khoản 2; ñiểm ñ, Khoản 3 
ðiều 1 

Do Quyết ñịnh số 72/2021/Qð-UBND ngày 
26/11/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc 
sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Quyết ñịnh 
số 12/2021/Qð-UBND ngày 04/3/2021 của 
Ủy ban nhân dân tỉnh quy ñịnh giá dịch vụ 
trông giữ xe trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên 
Huế bổ sung. 

10/12/2021 
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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 

II. Lĩnh vực: Tài nguyên và Môi trường 

20.  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  

Do 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 

21.  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 

Do 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 

22.  Nghị quyết 

21/2017/NQ-HðND 

Ngày 13/7/2017 

Quy hoạch thăm dò, khai thác 
và sử dụng tài nguyên khoáng 
sản ñến năm 2020 và ñịnh 
hướng ñến năm 2030 tỉnh 
Thừa Thiên Huế 

 

- ðiều 1 

Do ðiều 1 Nghị quyết 17/2019/NQ-HðND 
ngày 16/11/2019 ðiều chỉnh, bổ sung Quy 
hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng tài 
nguyên khoáng sản ñến năm 2020 và ñịnh 
hướng ñến năm 2030 tỉnh Thừa Thiên Huế 
ñiều chỉnh, bổ sung. 

26/11/2019 
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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.  Nghị quyết 

38/2017/NQ-HðND 

Ngày 08/12/2017 

Thông qua danh mục công 
trình, dự án cần thu hồi ñất; 
cho phép chuyển mục ñích sử 
dụng ñất trồng lúa, ñất rừng 
phòng hộ và ñất rừng ñặc 
dụng sang mục ñích khác trên 
ñịa bàn tỉnh năm 2018 

- ðiều 1 Do ðiều 1 Nghị quyết 10/2018/NQ-HðND 
ngày 12/7/2018 của Hội ñồng nhân dân tỉnh 
bổ sung Danh mục các công trình, dự án cần 
thu hồi ñất; cho phép chuyển mục ñích sử 
dụng ñất trồng lúa, ñất rừng phòng hộ và ñất 
rừng ñặc dụng sang mục ñích khác trên ñịa 
bàn tỉnh năm 2018 quy ñịnh bổ sung. 

25/7/2018 

24.  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 

 

 

 

 

- Khoản 2 ðiều 4; Phụ lục 1; 
Phụ lục 5; Phụ lục 6; 
ðiều 21; bổ sung khoản 4 
ðiều 22: 

- Do ðiều 1 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. 

- Do ðiều 1 Nghị quyết số 10/2021/NQ-HðND 
ngày 15/5/2021 của Hội ñồng nhân dân tỉnh 
sửa ñổi, 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 sửa ñổi, bổ sung. 

07/9/2020 

 

 

 

 

 

25/5/2021 



C
Ô

N
G

 B
Á

O
/S

ố
 0

8
/N

g
ày

 1
4
-0

2
-2

0
2
2

3
3

 

STT 
Tên loại 
văn bản 

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

tên gọi của văn bản 

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

Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu lực 

Ngày hết 
hiệu lực, 
ngưng 

hiệu lực 

25.  Quyết ñịnh 

33/2014/Qð-UBND 

Ngày 30/6/2014 

Ban hành Quy ñịnh hạn mức 
giao ñất ở; hạn mức công 
nhận ñất ở ñối với ñất vườn, 
ao trong cùng thửa ñất ñang 
có nhà ở cho hộ gia ñình, cá 
nhân trên ñịa bàn tỉnh Thừa 
Thiên Huế 

 

- Khoản 5 ðiều 3 

Do ðiều 1 Quyết ñịnh 59/2021/Qð-UBND 
ngày 30/08/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh 
sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Quy ñịnh 
kèm theo Quyết ñịnh số 33/2014/Qð-UBND 
ngày 30 tháng 6 năm 2014 của Ủy ban nhân 
dân tỉnh ban hành Quy ñịnh hạn mức giao ñất 
ở; hạn mức công nhận ñất ở ñối với ñất vườn, 
ao trong cùng thửa ñất ñang có nhà ở cho hộ 
gia ñình, cá nhân trên ñịa bàn tỉnh Thừa 
Thiên Huế bổ sung. 

 

11/10/2021 

26.  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 

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

- Do ðiều 1 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 
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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 

 

07/2017/Qð-UBND 
Ngày 10/02/2017 

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 

- Khoản 10 ðiều 5, ðiều 7 

 

 

 

- ðiều 3, ñiểm a khoản 2 
ðiều 8 

- Do ðiều 1 Quyết ñịnh 04/2021/Qð-UBND 
ngày 25/1/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh sửa 
ñổi, bổ sung một số ñiều của Quy ñịnh ban 
hành kèm theo Quyết ñịnh số 07/2017 ngày 
10 tháng 2 năm 2017 của UBND tỉnh Thừa 
Thiên Huế quy ñịnh sửa ñổi, bổ sung. 

- Do khoản 2 ðiều 3 Quyết ñịnh 04/2021/Qð-UBND 
ngày 25/1/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh sửa 
ñổi, bổ sung một số ñiều của Quy ñịnh ban 
hành kèm theo Quyết ñịnh số 07/2017 ngày 
10 tháng 2 năm 2017 của UBND tỉnh Thừa 
Thiên Huế quy ñịnh bãi bỏ. 

05/02/2021 

28.  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 

Do 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 

29.  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 

Do 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 

30.  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  

 

 - 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 

- Do 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 

31.  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  

 

 

Do ðiều 1 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 

32.  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  

 

 

 

 

- Khoản 11, ðiều 3 và 
ðiều 15 Quy ñịnh ban hành 
kèm theo Quyết ñịnh  

- 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  

- Do 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. 

- Do 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. 

- Do 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 
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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 

33.  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; 
Mục III khoản 4 ðiều 21 
Quy ñịnh ban hành kèm 
theo Quyết ñịnh 

 

- Khoản 2 ðiều 4; Phụ lục 1; 
Phụ lục 5; Phụ lục VI, 
ðiều 21, Khoản 4 ðiều 22 
Quy ñịnh ban hành kèm 
theo Quyết ñịnh 

- Do ðiều 1 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. 

- Do ðiều 1 Quyết ñịnh 39/2021/Qð-UBND 
ngày 05/7/2021 của Uỷ ban nhân dân tỉnh 
Sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Quy ñịnh 
ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 
80/2019/Qð-UBND ngày 21/12/2019 của 
UBND tỉnh ban hành Bảng giá ñất trên ñịa 
bàn tỉnh Thừa Thiên Huế áp dụng trong thời 
gian 5 năm (2020 - 2024) sửa ñổi, bổ sung. 

22/9/2020 

 

 

 

 

 

15/7/2021 

III. Lĩnh vực: Văn hóa, Thể thao 

34.  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  

Do ðiều 5 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 
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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 

35.  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 

- Do ðiều 1 Quyết ñịnh số 02/2013/Qð-UBND 
ngày 14/01/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh 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. 

- Do ðiều 5 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 bãi bỏ. 

24/01/2013 

 

 

 

 

 

 

 

01/02/2019 

36.  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 

 

Do ðiều 6 Quyết ñịnh số 32/2018/Qð- UBND ngày 
31 tháng 5 năm 2018 của Ủy ban nhân dân 
tỉnh Quy ñịnh về mức thưởng, chế ñộ ñãi 
ngộ ñối với vận ñộng viên, huấn luyện viên 
lập thành tích tại các giải thể thao quốc gia 
và quốc tế quy ñịnh thay thế. 

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 

37.  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 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Khoản 9 và các ñiểm a, b, 
e Khoản 10 ðiều 4; ñiểm c 
Khoản 5 ðiều 6 

Do ðiều 1 Quyết ñịnh số 18/2019/Qð-UBND 
ngày 03/4/2019 của UBND 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. 
- Do ðiều 1 Quyết ñịnh số 18/2019/Qð-UBND 
ngày 03/4/2019 của UBND 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 
và bãi bỏ.  

15/4/2019 

38.  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 

- Khoản 1 ðiều 16 
 
 
 
 
 
 
-  Chương III: Hồ sơ, 
trình tự, tiêu chuẩn, ñiều 
kiện và thể loại xét tặng 
(ðiều 12, 13, 14, 15) 
 

- Do ðiều 1 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 sửa ñổi, bổ sung. 
- Do ðiều 2 Quyết ñịnh 08/2020/Qð-UBND 
ngày 25/02/2020 Sửa ñổi, bổ sung một số 
ñiều của Quy chế xét tặng giải thưởng Văn 
học nghệ thuật Cố ñô tỉnh Thừa Thiên Huế 
ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 
59/2018/Qð-UBND quy ñịnh bãi bỏ.  

 
 
 
 

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 

39.  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  

Do ðiều 1 Quyết ñịnh số 57/2020/Qð-UBND 
ngày 14/11/2020 của UBND tỉnh Sửa ñổi 
khoản 5 ðiều 1 Quyết ñịnh số 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 sửa ñổi. 

25/11/2020 

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

40.  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 

Do 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 

41.  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 a, ñiểm d khoản 1 
ðiều 1 

- Do ñiểm d Khoản 3 ðiều 2 Nghị quyết số 
15/2014/NQ-HðND ngày 12/12/20914 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. 
- Do ðiều 4 Nghị quyết số 12/2021/NQ-HðND 
ngày 16/7/2021 Quy ñịnh số lượng và chế ñộ 
phụ cấp ñối với Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ 
huy quân sự cấp xã; mức phụ cấp hàng tháng 
ñối với Thôn ñội trưởng và mức trợ cấp ngày 
công lao ñộng ñối với lực lượng Dân quân tự vệ 
trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế quy ñịnh 
bãi bỏ. 

22/12/2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

26/7/2021 
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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.  Nghị quyết 

20/2020/NQ-HðND 

Ngày 23/12/2020 

Quy ñịnh một số chính sách 
khuyến khích phát triển sản 
xuất nông nghiệp thực hiện cơ 
cấu lại ngành nông nghiệp 
tỉnh Thừa Thiên Huế giai 
ñoạn 2021 - 2025 

- Bổ sung Khoản 4 vào 
ðiều 4 và Bổ sung ðiều 7 
vào Quy ñịnh kèm theo 
Nghị quyết  

 

Do ðiều 1 Nghị quyết số 30/2021/NQ-HðND 
ngày 14/10/2021 của Hội ñồng nhân dân tỉnh 
sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Quy ñịnh 
kèm theo Nghị quyết số 20/2020/NQ-HðND 
ngày 23 tháng 12 năm 2020 của Hội ñồng 
nhân dân tỉnh quy ñịnh một số chính sách 
khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp 
thực hiện cơ cấu lại ngành nông nghiệp tỉnh 
Thừa Thiên Huế giai ñoạn 2021 - 2025 quy 
ñịnh bổ sung. 

15/11/2021 

V. Lĩnh vực: Xây dựng 

43.  Quyết ñịnh 

34/2011/Qð-UBND 

Ngày 19/9/2011 

Về việc ban hành quy chế 
ñánh và gắn biển số nhà trên 
ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 

Khoản 5, 6 ðiều 3; khoản 
3 ðiều 13 và bổ sung 
khoản 4 ðiều 13 của Quy 
chế ñánh số và gắn biển 
số nhà ban hành kèm theo 
Quyết ñịnh  

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

20/9/2013 

 

44.  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  

Do 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 quy ñịnh 
ñiều chỉnh. 

22/02/2017 
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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 

45.  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 

 

 

 

- Khoản 3 ðiều 7; Khoản 4 
ðiều 10 của Quy ñịnh ban 
hành kèm theo Quyết 
ñịnh 

- Do ðiều 1 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. 

- Do ðiều 2 Quyết ñịnh số 34/2020/Qð-UBND 
ngày 28/5/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh 
quy ñịnh bãi bỏ. 

08/6/2020 

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

46.  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 

 

 

-  ðiều 8, ðiều 9 Quy chế 
ban hành kèm theo Quyết 
ñịnh 

- Do 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. 

- Do 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 
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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 

VII. Lĩnh vực: Khiếu nại và Tố cáo 

47.  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  

Do 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 

48.  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  

Do Quyết ñịnh số 91/2017/Qð-UBND ngày 
20/10/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh sửa ñổi, 
bổ sung một số ñiều của Quy ñịnh ban hành 
kèm theo Quyết ñịnh số 51/2016/Qð-UBND 
ngày 09 tháng 8 năm 2016 của Ủy ban nhân 
dân tỉnh về thẩm quyền, trình tự, thủ tục giải 
quyết tranh chấp ñất ñai trên ñịa bàn tỉnh quy 
ñịnh sửa ñổi, bổ sung. 

30/10/2017 

VIII. Lĩnh vực: Nội vụ 

49.  Nghị quyết 

13/2019/NQ-HðND 
Ngày 19/8/2019 

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

- Khoản 1 ðiều 2 

Do ðiều 1 Nghị quyết số 38/2021/NQ-HðND 
ngày 10/12/2021 của Hội ñồng nhân dân tỉnh 
sửa ñổi Nghị quyết số 13/2019/NQ-HðND 
ngày 19 tháng 8 năm 2019 của Hội ñồng 
nhân dân tỉnh quy ñịnh chính sách hỗ trợ ñối 
với cán bộ, công chức, viên chức, người hoạt 
ñộng không chuyên trách cấp xã dôi dư do 
sắp xếp ñơn vị hành chính và thực hiện Nghị 
ñịnh số 34/2019/Nð-CP của Chính phủ quy 
ñịnh sửa ñổi. 

20/12/2021 
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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 

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  
 

Do ðiều 2 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 
 

51.  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  

Do ðiều 2 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 

52.  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  

Do ðiều 2 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 

53.  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  
 

Do ðiều 1 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 

54.  Quyết ñịnh 

07/2016/Qð-UBND 
Ngày 21/01/2016 

Ban hành Quy ñịnh chức năng, 
nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 
chức của Sở Lao ñộng - Thương 
binh và Xã hội tỉnh Thừa Thiên Huế 

 

- Khoản 1 ðiều 1, khoản 6 ðiều 2, 
ñiểm a khoản 1 ðiều 3, khoản 2 
ðiều 3 Quy ñịnh kèm theo 
Quyết ñịnh  

Do ðiều 1, ðiều 2 Quyết ñịnh số 19/2021/Qð-UBND 
ngày 03/4/2021 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 07/2016/Qð-UBND ngày 21 tháng 
01 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy 
ñịnh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 
chức của Sở Lao ñộng - Thương binh và Xã hội và tổ 
chức lại các phòng chuyên môn thuộc Sở Lao ñộng - 
Thương binh và Xã hội quy ñịnh sửa ñổi, bổ sung. 

15/4/2021 

55.  Quyết ñịnh 
35/2016/Qð-UBND 

Ngày 27/5/2016 
Về việc thành lập Sở Du lịch 

- ðiểm a khoản 1 ðiều 3 
 
 
 
- Khoản 2, Khoản 3 ðiều 3 
 

- Do ðiều 1 Quyết ñịnh số 50/2021/Qð-UBND ngày 
26/8/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy ñịnh số lượng 
cấp phó của người ñứng ñầu và tổ chức lại các phòng 
chuyên môn thuộc Sở Du lịch sửa ñổi, bổ sung. 
- Do ðiều 3 Quyết ñịnh số 50/2021/Qð-UBND ngày 
26/8/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy ñịnh số lượng 
cấp phó của người ñứng ñầu và tổ chức lại các phòng 
chuyên môn thuộc Sở Du lịch quy ñịnh bãi bỏ. 

15/9/2021 

56.  Quyết ñịnh 

56/2016/Qð-UBND 
Ngày 20/8/2016 

Ban hành Quy ñịnh chức năng, 
nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 
chức của Sở Thông tin và Truyền 
thông tỉnh Thừa Thiên Huế 

- ðiểm a, Khoản 1, ðiều 3 Quy 
ñịnh kèm theo Quyết ñịnh 
 
 
 
 
 
 
 
- Khoản 2 ðiều 3 Quy ñịnh 
kèm theo Quyết ñịnh  

- Do ðiều 1 Quyết ñịnh số 34/2021/Qð-UBND ngày 
04/6/2021 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 56/2016/Qð-UBND ngày 20/8/2016 
của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy ñịnh chức 
năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở 
Thông tin và Truyền thông và tổ chức lại các phòng 
chuyên môn thuộc Sở Thông tin và Truyền thông sửa 
ñổi, bổ sung. 
- Do ðiều 3 Quyết ñịnh số 34/2021/Qð-UBND ngày 
04/6/2021 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 56/2016/Qð-UBND ngày 20/8/2016 
của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy ñịnh chức 
năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở 
Thông tin và Truyền thông và tổ chức lại các phòng 
chuyên môn thuộc Sở Thông tin và Truyền thông quy 
ñịnh bãi bỏ.  

15/6/2021 
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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 

57.  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 

 
 
- ðiểm a Khoản 1 ðiều 3; 
Khoản 2 Khoản 3 ðiều 
3 Quy ñịnh ban hành kèm 
theo Quyết ñịnh 

- Do ðiều 2 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. 

- Do ðiều 3 Quyết ñịnh số 45/2021/Qð-UBND 
ngày 27/7/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh 
Quy ñịnh số lượng cấp phó của người ñứng 
ñầu thuộc Sở Công Thương bãi bỏ ñiểm a 
Khoản 1 ðiều 3; Khoản 2, Khoản 3 ðiều 3 
Quy ñịnh ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 
59/2016/Qð-UBND ngày 20 tháng 8 năm 
2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy 
ñịnh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ 
cấu tổ chức của Sở Công Thương tỉnh Thừa 
Thiên Huế quy ñịnh bãi bỏ. 

25/3/2020 

 

 

 

 

15/8/2021 

58.  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  

Do ðiều 2 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 

59.  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  

Do 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 

60.  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  

Do 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 

 

61.  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  

Do ðiều 1 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 

62.  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  

Do ðiều 2 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 
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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 

63.  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  

Do ðiều 1 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 

64.  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  

Do 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 

65.  Quyết ñịnh 

58/2019/Qð-UBND 
Ngày 26/9/2019 

Ban hành Quy chế xét tuyên 
dương cho doanh nghiệp, 
doanh nhân hoạt ñộng trên ñịa 
bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 

- Khoản 1 ðiều 5 Quy chế 
ban hành kèm theo Quyết 
ñịnh 

Do Quyết ñịnh số 17/2021/Qð-UBND ngày 
30/3/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh sửa ñổi 
khoản 1 ðiều 5 Quy chế ban hành kèm theo 
Quyết ñịnh số 58/2019/Qð-UBND ngày 26 
tháng 9 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh 
ban hành Quy chế xét tuyên dương cho doanh 
nghiệp, doanh nhân hoạt ñộng trên ñịa bàn 
tỉnh Thừa Thiên Huế quy ñịnh sửa ñổi, bổ 
sung. 

09/4/2021 
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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 

66.  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  

Do ðiều 1 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 

67.  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  

Do 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 

X. Lĩnh vực: Công Thương 

68.  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  
- Khoản 3 ðiều 8; khoản 6 
ðiều 10 Quy chế ban hành 
kèm theo Quyết ñịnh  

- Do 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. 
 
 
 
 
- Do Quyết ñịnh số 39/2020/Qð-UBND ngày 
18/6/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy ñịnh bãi 
bỏ. 

01/7/2020 
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STT 
Tên loại 
văn bản 

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

tên gọi của văn bản 

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 

XI. Lĩnh vực: Khoa học và Công nghệ 

69.  Quyết ñịnh 

49/2015/Qð-UBND 

Ngày  08/10/2015 

Ban hành 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  của 
Quy ñịnh ban hành kèm 
theo Quyết ñịnh 

 

 

- Các khoản 11, 12, 13 
ðiều 21 của Quy ñịnh ban 
hành kèm theo Quyết 
ñịnh 

- Do ðiều 1 Quyết ñịnh số 60/2020/Qð-
UBND ngày 24/11/2020 của UBND 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 sửa ñổi, bổ 
sung. 
- Do ðiều 2 Quyết ñịnh số 60/2020/Qð-UBND 
quy ñịnh bãi bỏ. 

04/12/202
0 

XII. Lĩnh vực: Giáo dục và ðào tạo 

70.  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  

Do 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. 

04/12/202
0 

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

 
Tổng cộng: 70 văn bản 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ  

 
Số: 400/Qð-UBND 

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

 
Thừa Thiên Huế, ngày 10 tháng 02 năm 2022 

 

QUYẾT ðỊNH 
Phê duyệt bổ sung Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng tài nguyên khoáng sản ñến 

năm 2020 và ñịnh hướng ñến năm 2030 tỉnh Thừa Thiên Huế 
 

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 Khoáng sản số 60/2010/QH12 ngày 17 tháng 11 năm 2010;  

Căn cứ Luật Quy hoạch số 21/2017/QH14 ngày 24 tháng 11 năm 2017; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 158/2016/Nð-CP ngày 29 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ 
quy ñịnh chi tiết thi hành một số ñiều của Luật Khoáng sản; 

Căn cứ Nghị quyết số 751/2019/UBTVQH14 ngày 16 tháng 8 năm 2019 của 
Ủy ban Thường vụ Quốc Hội về giải thích một số ñiều của Luật Quy hoạch; 

Căn cứ Nghị quyết số 60/NQ-CP ngày 16 tháng 6 năm 2021 của Chính phủ về 
việc áp dụng cơ chế ñặc thù trong cấp phép khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng 
thông thường cung cấp cho dự án ñầu tư xây dựng một số ñoạn ñường bộ cao tốc 
trên tuyến Bắc - Nam phía ðông, giai ñoạn 2017-2020 (ñã khởi công và sắp khởi công); 

Căn cứ Nghị quyết số 133/NQ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2021 về việc sửa ñổi, 
bổ sung Nghị quyết số 60/NQ-CP ngày 16 tháng 6 năm 2021 của Chính phủ về việc 
áp dụng cơ chế ñặc thù trong cấp phép khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng 
thông thường cung cấp cho dự án ñầu tư xây dựng một số ñoạn ñường bộ cao tốc 
trên tuyến Bắc - Nam phía ðông, giai ñoạn 2017-2020 (ñã khởi công và sắp khởi công); 

Căn cứ Quyết ñịnh số 646/Qð-TTg ngày 15 tháng 5 năm 2020 của Thủ tướng 
Chính phủ về việc phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh Thừa Thiên Huế thời kỳ 
2021-2030, tầm nhìn ñến năm 2050; 

Căn cứ Quyết ñịnh số 1918/Qð-UBND ngày 24 tháng 8 năm 2017 của UBND tỉnh 
Thừa Thiên Huế về việc phê duyệt Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng tài nguyên 
khoáng sản ñến năm 2020 và ñịnh hướng ñến năm 2030 tỉnh Thừa Thiên Huế; 
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Căn cứ Nghị quyết số 10/NQ-HðND ngày 25 tháng 01 năm 2022 của HðND 
tỉnh Thừa Thiên Huế về việc bổ sung quy hoạch khu vực khoáng sản ñất làm vật liệu 
san lấp vào Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng tài nguyên khoáng sản ñến 
năm 2020, ñịnh hướng ñến năm 2030 tỉnh Thừa Thiên Huế; 

Xét ñề nghị của Giám ñốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 41/TTr-STNMT-TN 
ngày 28 tháng 01 năm 2022. 

 

QUYẾT ðỊNH: 
 

ðiều 1. Phê duyệt bổ sung khu vực mỏ khoáng sản ñất làm vật liệu san lấp tại 
khu vực thôn Hiền Sỹ, xã Phong Sơn, huyện Phong ðiền vào Quy hoạch thăm dò, 
khai thác và sử dụng tài nguyên khoáng sản ñến năm 2020 và ñịnh hướng ñến năm 2030 
tỉnh Thừa Thiên Huế. 

(Chi tiết tại phụ lục ñính kèm) 

ðiều 2. Quyết ñịnh này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các nội dung khác 
tại Quyết ñịnh số 1918/Qð-UBND ngày 24/8/2017, Quyết ñịnh số 361/Qð-UBND 
ngày 12/02/2019, Quyết ñịnh số 3144/Qð-UBND ngày 05/12/2019, Quyết ñịnh số 
536/Qð-UBND ngày 25/02/2020 và Quyết ñịnh số 1343/Qð-UBND ngày 08/6/2020 
của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế không thay ñổi. 

ðiều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám ñốc các Sở: Tài nguyên và 
Môi trường, Xây dựng, Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch 
và ðầu tư, Giao thông vận tải, Văn hóa và Thể Thao, Tài chính, Lao ñộng Thương binh 
và Xã hội, Công an tỉnh; Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh; Chủ tịch UBND 
huyện Phong ðiền và Thủ trưởng các cơ quan, ñơn vị liên quan căn cứ quyết ñịnh 
thi hành./. 
 

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

 
 

Phan Quý Phương 
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PHỤ LỤC  

ðIỂM KHOÁNG SẢN BỔ SUNG QUY HOẠCH 
(Kèm theo Quyết ñịnh số 400/Qð-UBND ngày 10/02/2022 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế) 

 

TT SHQH 
Tên mỏ 
khoáng 

sản 

ðịa danh 
(thôn/làng, xã, 

huyện) 

Tọa ñộ VN-2000 
(kinh tuyến trục 107o, múi chiếu 3o) 

Diện 
tích QH 

(ha) 

Mức ñộ 
nghiên cứu 

ñịa chất 
Tài nguyên dự báo Hiện trạng 

ðiểm 
khép góc 

X(m) Y(m) 

1 QHð41 
ðất làm vật 
liệu san lấp 

Khu vực thôn Hiền Sỹ, 
xã Phong Sơn, huyện 

Phong ðiền 

M1 1.826.403,05 545.399,17 

19,18 ðánh giá 2,0 triệu m3 ñất 

Khu vực khoáng sản ñất làm 
vật liệu san lấp tại khu vực 
thôn Hiền Sỹ, xã Phong 
Sơn, huyện Phong ðiền có 
hiện trạng là 17,10ha rừng 
trồng thuộc chức năng rừng 
sản xuất và 2,15ha ñất khác 

M2 1.826.419,28 545.347,77 

M3 1.826.494,23 545.239,99 

M4 1.826.557,62 545.152,76 

M5 1.826.695,78 545.117,87 

M6 1.826.801,25 545.011,46 

M7 1.826.923,22 545.134,34 

M8 1.826.941,97 545.400,69 

M9 1.826.859,30 545.446,40 

M10 1.826.801,53 545.542,21 

M11 1.826.637,34 545.781,36 

M12 1.826.591,35 545.375,34 
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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: 03/CT-UBND 

 
Thừa Thiên Huế, ngày 10 tháng 02 năm 2022 

 
CHỈ THỊ 

Về việc ñôn ñốc, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ 
sau kỳ nghỉ Tết Nguyên ñán Nhâm Dần 2022 

 

Thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 08/02/2022 của Thủ tướng Chính phủ về 
việc ñôn ñốc thực hiện hiệu quả nhiệm vụ sau kỳ nghỉ Tết Nguyên ñán Nhâm Dần 
năm 2022; nhằm ñảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, thực hiện nghiêm 
kỷ luật, kỷ cương hành chính trong cán bộ, công chức, viên chức trên ñịa bàn toàn tỉnh 
sau dịp Tết Nguyên ñán Nhâm Dần năm 2022; ứng phó có hiệu quả dịch Covid-19, 
phục hồi và phát triển các hoạt ñộng kinh tế - xã hội; Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh 
yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, ñoàn thể cấp tỉnh, các cơ quan Trung ương 
ñóng trên ñịa bàn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và thành phố Huế tập 
trung chỉ ñạo, tổ chức thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp sau ñây: 

1. Thủ trưởng các Sở, ban, ngành cấp tỉnh, các cơ quan Trung ương ñóng trên 
ñịa bàn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và thành phố Huế ñề cao trách 
nhiệm người ñứng ñầu, nêu cao tinh thần quyết tâm, phấn ñấu ngay từ ñầu năm mới; 
tổ chức thực hiện Quyết ñịnh số 01/Qð-UBND ngày 01/01/2022 về triển khai 
thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022, Kế hoạch hành ñộng số 
16/KH-UBND ngày 19/01/2022 về triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP 
ngày 08/01/2022 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch 
phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách Nhà nước năm 2022, Kế hoạch hành ñộng 
17/KH-UBND ngày 19/01/2021 về triển khai thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP 
ngày 10/01/2022 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường 
kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2022 và 06 Chương trình 
trọng ñiểm ñã ñược Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành từ ñầu năm. Quán triệt, cụ thể hóa 
các hoạt ñộng của ngành, ñơn vị mình; theo dõi sát tình hình thực tiễn, tăng cường 
kiểm tra, ñôn ñốc, xử lý kịp thời những vấn ñề phát sinh; ñổi mới tư duy, phương thức 
quản lý ñiều hành. Tạo khí thế phấn khởi ngay từ ñầu năm ñể phấn ñấu thực hiện 
thắng lợi toàn diện các mục tiêu, chỉ tiêu ñề ra của năm 2022. 

2. Thủ trưởng các Sở, ban, ngành cấp tỉnh, các cơ quan Trung ương ñóng trên 
ñịa bàn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và thành phố Huế và cả hệ thống 
chính trị (cấp tỉnh, huyện, xã) cùng vào cuộc quyết liệt với tinh thần trách nhiệm cao, 
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tuyệt ñối không ñược chủ quan trong việc phòng, chống dịch Covid-19 theo các chỉ ñạo 
của Thủ tướng Chính phủ, của UBND tỉnh. Ban Chỉ ñạo tỉnh và các Ban Chỉ ñạo 
ñịa phương tập trung chỉ ñạo, chủ ñộng kịch bản, giải pháp ñể ứng phó có hiệu quả 
với diễn biến dịch bệnh; thực hiện quyết liệt, ñồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp 
ñề ra; tập trung làm tốt công tác thông tin truyền thông; xử lý kịp thời các vấn ñề 
cấp bách phát sinh. 

3. Cán bộ, công chức, viên chức thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính, 
tập trung giải quyết, xử lý công việc ngay sau những ngày nghỉ Tết, tạo ñiều kiện 
thuận lợi nhất cho hoạt ñộng sản xuất, kinh doanh ñầu tư của doanh nghiệp và nhân dân. 
Không tổ chức các hoạt ñộng du xuân, chúc Tết làm ảnh hưởng ñến công việc và 
công tác phòng, chống dịch Covid-19. 

4. Sở Y tế tiếp tục tham mưu các giải pháp quyết liệt thực hiện Nghị quyết số 
128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ về ban hành Quy ñịnh tạm thời “Thích ứng 
an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19”. Chủ ñộng các phương án ñáp ứng 
với các cấp ñộ dịch Covid-19 nhằm phát hiện sớm, khoanh vùng, cách ly và ñiều trị 
phù hợp ngay khi phát hiện ca bệnh; tiếp tục ñẩy nhanh tiến ñộ tiêm chủng vắc xin 
phòng Covid-19 bảo ñảm an toàn, hiệu quả. 

5. Sở Kế hoạch và ðầu tư ñẩy nhanh tiến ñộ Quy hoạch tỉnh, giai ñoạn 2021-2030, 
ñịnh hướng 2050; triển khai việc tháo gỡ khó khăn của các dự án ñầu tư, sản xuất 
kinh doanh gặp vướng mắc; các nhiệm vụ, giải pháp thúc ñẩy giải ngân vốn ñầu tư công 
bảo ñảm chất lượng, tiến ñộ thực hiện ngay từ ñầu năm. Xây dựng kịch bản tăng trưởng 
cụ thể trong năm 2022, trong ñó phải tính ñến yếu tố ảnh hưởng bất lợi của dịch bệnh. 
ðề án phục hồi và phát triển kinh tế trong trạng thái bình thường mới và kế hoạch 
triển khai Chương trình hành ñộng của Tỉnh ủy (khóa XVI) thực hiện Nghị quyết 
38/2021/QH15 của Quốc hội về thí ñiểm một số cơ chế, chính sách ñặc thù phát triển 
tỉnh Thừa Thiên Huế. 

6. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo dõi diễn biến thời tiết, chỉ ñạo, 
hướng dẫn các ñịa phương có kế hoạch sản xuất phù hợp, tập trung hoàn thành kế hoạch 
sản xuất vụ lúa ðông Xuân; phối hợp Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm 
cứu nạn vận hành hiệu quả các hồ chứa thủy ñiện, bảo ñảm ñủ nước phục vụ gieo cấy 
và tưới dưỡng; phát huy truyền thống Tết trồng cây, triển khai tốt kế hoạch trồng rừng, 
tập trung bảo vệ rừng, phòng chống cháy rừng.  

7. Sở Công Thương chỉ ñạo ñẩy mạnh sản xuất công nghiệp ngay sau kỳ nghỉ Tết, 
khuyến khích các doanh nghiệp tăng cường năng lực sản xuất, mở rộng thị trường, 
thúc ñẩy xuất khẩu. Phối hợp Cục Quản lý thị trường theo dõi, quản lý chặt chẽ giá cả 
thị trường; phòng, chống buôn lậu, gian lận xuất xứ và gian lận thương mại. 
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8. Sở Tài chính tập trung triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ tài chính, ngân sách 
nhà nước năm 2022.  

9. Sở Giao thông vận tải tiếp tục chỉ ñạo ñẩy nhanh tiến ñộ thi công các công 
trình giao thông sau ñợt nghỉ Tết; chỉ ñạo tăng cường kiểm tra các ñơn vị kinh doanh 
vận tải, ñảm bảo an toàn kỹ thuật các phương tiện, ñảm bảo trật tự an toàn giao thông 
sau Tết. 

10. Sở Giáo dục và ðào tạo chỉ ñạo thực hiện nghiêm “Thông ñiệp 5K” và 
áp dụng các biện pháp về phòng, chống dịch COVID-19. Thường xuyên theo dõi 
nắm bắt tình hình dịch bệnh tại các cơ sở giáo dục, ñào tạo và phối hợp cơ quan y tế 
có biện pháp xử lý kịp thời các vướng mắc, khó khăn trong việc dạy học trực tiếp ñể 
có biện pháp tháo gỡ theo thẩm quyền và ñề xuất nếu vượt quá thẩm quyền. 

11. Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Du lịch và các ñịa phương tăng cường quản lý 
các hoạt ñộng văn hóa, thể thao du lịch lễ hội gắn với an toàn phòng chống dịch 
Covid-19; hạn chế các hoạt ñộng lễ hội tập trung ñông người ñể giảm thiểu khả năng 
lây lan dịch bệnh. 

12. Sở Lao ñộng - Thương binh và Xã hội phối hợp các cơ quan ñơn vị, 
doanh nghiệp nắm chắc tình hình lao ñộng, việc làm sau Tết và có giải pháp ñảm bảo 
lực lượng lao ñộng cho sản xuất - kinh doanh của các doanh nghiệp, nhất là tại các 
nhà máy sử dụng nhiều lao ñộng; phối hợp với các Sở, ngành liên quan tham mưu 
UBND tỉnh triển khai thực hiện Chương trình phát triển nguồn nhân lực năm 2022, 
ñặc biệt là nguồn nhân lực chất lượng cao, nhân lực công nghệ thông tin. 

13. Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, ñịa phương tăng cường 
công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và tổ chức thi hành pháp luật, nhất 
là về phòng, chống dịch bệnh. 

14. Công an tỉnh tập trung ñấu tranh, trấn áp các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, 
nhất là các loại tội phạm có xu hướng gia tăng trong dịp ñầu Xuân như tội phạm 
liên quan ñến tín dụng ñen, ñánh bạc, tổ chức ñánh bạc, chiếm ñoạt tài sản, trộm cắp 
tài sản, gây rối trật tự công cộng, cố ý gây thương tích,… Tăng cường công tác bảo ñảm 
trật tự an toàn giao thông, tuần tra, kiểm soát, kiên quyết xử lý nghiêm hành vi vi phạm 
quy ñịnh pháp luật về bảo ñảm trật tự an toàn giao thông, nhất là vi phạm về nồng ñộ 
cồn, sử dụng ma túy, chở hàng hoá quá tải trọng. Chủ ñộng công tác phòng ngừa cháy, 
nổ, nhất là tại các lễ hội, cơ sở sản xuất, kinh doanh, khu dân cư. 

15. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phối hợp Công an tỉnh thực hiện công tác tuyển quân 
theo kế hoạch; phối hợp với Sở Ngoại vụ, Bộ Chỉ huy Bộ ñội Biên phòng tỉnh tiếp tục 
theo dõi, nắm tình hình, chủ ñộng các biện pháp xử lý tình huống liên quan ñến 
biên giới, an ninh biên giới theo thẩm quyền. 
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16. Sở Thông tin và Truyền thông, ðài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, 
Báo Thừa Thiên Huế, Cổng Thông tin ñiện tử tỉnh chỉ ñạo ñẩy mạnh công tác thông tin, 
tuyên truyền tạo khí thế vui tươi, phấn khởi, niềm tin và quyết tâm ngay từ những 
ngày ñầu của năm mới; phối hợp chặt chẽ, hiệu quả nhằm phát huy sức mạnh của 
cả hệ thống chính trị, của toàn dân và cộng ñồng doanh nghiệp, chung sức ñồng lòng 
thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022. 

Yêu cầu Giám ñốc các Sở, Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành, ñoàn thể 
cấp tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã và thành phố Huế nghiêm túc quán triệt và 
triển khai thực hiện Chỉ thị này ñến các tổ chức, ñơn vị trực thuộc./. 

 
 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: 1437/UBND-ðC 

 

V/v ñính chính Chỉ thị số 02/CT-UBND 
ngày 25/01/2022 của UBND tỉnh 

                
Thừa Thiên Huế, ngày 14 tháng 02 năm 2022 

 
                       Kính gửi:  

- Sở Tài nguyên và Môi trường;  
- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;  
- Sở Tài chính;  
- UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế. 

 
Ngày 25 tháng 01 năm 2022, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ñã ban hành 

Chỉ thị số 02/CT-UBND về việc tăng cường công tác quản lý, sử dụng ñất lâm nghiệp 

trên ñịa bàn tỉnh. 

Do sơ sót trong khâu soạn thảo văn bản, Ủy ban nhân dân tỉnh ñính chính 

Chỉ thị số 02/CT-UBND như sau: 

Tại năm ban hành Chỉ thị và thời gian báo cáo tại ðiểm ñ Mục 2 và Mục 6 

“năm 2021” nay ñính chính thành: “năm 2022”. 

Ủy ban nhân dân tỉnh thông báo ñể các cơ quan, ñơn vị ñược biết./. 

 

 KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 

Phan Quý 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. 
 




