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CÔNG BÁO NĂM 2009
(Xếp theo cơ quan ban hành, ngày tháng)
STT

Tên cơ quan ban hành văn bản

Trang

1

Hội ñồng nhân dân tỉnh

3

2

Ủy ban nhân dân tỉnh

6

3

HðND thành phố Huế

28

4

UBND thành phố Huế

30

5

HðND huyện A Lưới

32

6

HðND huyện Hương Thủy

34

7

UBND huyện Hương Thủy

35

8

HðND huyện Hương Trà

36

9

UBND huyện Hương Trà

37

10

HðND huyện Nam ðông

38

11

UBND huyện Nam ðông

40

12

HðND huyện Phong ðiền

41

13

UBND huyện Phong ðiền

42

14

HðND huyện Phú Lộc

43

15

UBND huyện Phú Lộc

45

16

HðND huyện Phú Vang

46

17

UBND huyện Phú Vang

48

18

HðND huyện Quảng ðiền

49

19

UBND huyện Quảng ðiền

50
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HỘI ðỒNG NHÂN DÂN TỈNH
STT

Tên/Số/Trích yếu nội dung văn bản

Ngày ban
hành

Số/ngày
ñăng Công
báo

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

1

Nghị quyết số 7c/2009/NQCð-HðND về việc
tiếp tục ñẩy mạnh công tác dân số và kế hoạch
hoá gia ñình giai ñoạn 2009 - 2015, ñịnh hướng
ñến năm 2020.

09-4-2009

12
25-4-2009

2

Nghị quyết số 7e/2009/NQCð-HðND về việc
ñiều chỉnh, bổ sung một số loại phí và lệ phí
thuộc lĩnh vực tư pháp.

09-4-2009

12
25-4-2009

3

Nghị quyết số 7g/2009/NQCð-HðND về việc
ñiều chỉnh, bổ sung một số loại phí và lệ phí
thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường.

09-4-2009

12
25-4-2009

4

Nghị quyết số 7h/2009/NQCð-HðND về chế ñộ
phụ cấp ñối với lực lượng Bảo vệ dân phố.

09-4-2009

12
25-4-2009

5

Nghị quyết số 7i/2009/NQCð-HðND về việc
Quy ñịnh mức phụ cấp ñối với cán bộ, công chức
làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

09-4-2009

12
25-4-2009

6

Nghị quyết số 7k/2009/NQCð-HðND về quy
ñịnh một số chế ñộ, ñịnh mức chi tiêu tài chính
phục vụ hoạt ñộng Hội ñồng Nhân dân các cấp
thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế.

09-4-2009

12
25-4-2009

7

Nghị quyết số 12a/NQ-HðND về các nhiệm vụ
và giải pháp tiếp tục thực hiện hoàn thành các
chỉ tiêu kế hoạch kinh tế - xã hội năm 2009.

24-7-2009

22
15-8-2009

8

Nghị quyết số 12c/2009/NQ-HðND về lệ phí
cấp giấy phép xây dựng và lệ phí cấp biển số
nhà.

24-7-2009

22
15-8-2009

9

Nghị quyết số 12d/2009/NQ-HðND về lệ phí
ñăng ký cư trú và lệ phí cấp giấy Chứng minh
nhân dân.

24-7-2009

22
15-8-2009

10

Nghị quyết số 12e/2009/NQ-HðND về việc Quy
hoạch ñất làm vật liệu san lấp trên ñịa bàn tỉnh
Thừa Thiên Huế ñến năm 2015.

24-7-2009

22
15-8-2009

11

Nghị quyết số 13a/2009/NQ-HðND về nhiệm vụ 10-12-2009

33
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kinh tế - xã hội năm 2010.

Số/ngày
ñăng Công
báo
25-12-2009

12

Nghị quyết số 13b/2009/NQ-HðND về dự toán
10-12-2009
ngân sách nhà nước tỉnh năm 2010.

33
25-12-2009

13

Nghị quyết số 13c/NQ-HðND phê chuẩn tổng
10-12-2009
quyết toán ngân sách năm 2008.

33
25-12-2009

14

Nghị quyết số 13d/2009/NQ-HðND về tổng biên
chế hành chính, sự nghiệp của tỉnh Thừa Thiên 10-12-2009
Huế năm 2010.

33
25-12-2009

15

Nghị quyết số 13e/2009/NQ-HðND về giá các
10-12-2009
loại ñất tại tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2010.

33
25-12-2009

16

Nghị quyết số 13g/2009/NQ-HðND về ñề nghị
thành lập thị xã Hương Thuỷ, tỉnh Thừa Thiên 10-12-2009
Huế.

33
25-12-2009

17

Nghị quyết số 13h/2009/NQ-HðND về ñề nghị
thành lập ba phường Hương Long, Thủy Xuân
10-12-2009
và Thủy Biều thuộc thành phố Huế, tỉnh Thừa
Thiên Huế.

33
25-12-2009

18

Nghị quyết số 13i/NQ-HðND về việc chuyển
ñổi Trường Trung học phổ thông Nguyễn
Trường Tộ, Trường Trung học phổ thông Bùi
10-12-2009
Thị Xuân, Trường Trung học phổ thông ðặng
Trần Côn từ loại hình bán công sang loại hình
công lập.

33
25-12-2009

19

Nghị quyết số 13k/2009/NQ-HðND về chương
trình giám sát chuyên ñề của Hội ñồng nhân dân 10-12-2009
tỉnh năm 2010.

33
25-12-2009

20

Nghị quyết số 13l/NQ-HðND về chương trình
xây dựng nghị quyết của Hội ñồng nhân dân tỉnh 10-12-2009
năm 2010.

33
25-12-2009

STT

Tên/Số/Trích yếu nội dung văn bản

Ngày ban
hành

VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC
21

Nghị quyết số 7a/NQCð-HðND về việc cho thôi
giữ chức danh ủy viên Uỷ ban Nhân dân tỉnh
Thừa Thiên Huế khoá V, nhiệm kỳ 2004-2011.

09-4-2009

12
25-4-2009

22

Nghị quyết số 7b/NQCð-HðND về việc xác

09-4-2009

12
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STT
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Tên/Số/Trích yếu nội dung văn bản

05

Ngày ban
hành

nhận kết quả bầu cử bổ sung chức danh ủy viên
Uỷ ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế khoá
V,nhiệm kỳ 2004-2011.
23

Nghị quyết số 7d/NQCð-HðND về việc thông
qua ðề án ñề nghị công nhận thị trấn Phú Bài mở
rộng là ñô thị loại IV.

09-4-2009

Số/ngày
ñăng Công
báo
25-4-2009

12
25-4-2009
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ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
STT

Tên/Số/Trích yếu nội dung văn bản

Ngày ban
hành

Số/ngày
ñăng Công
báo

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
1

Quyết ñịnh số 2896/2008/Qð-UBND về giá các
20-12-2008
loại ñất năm 2009 thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế.

02 + 03
15-01-2009

2

Chỉ thị số 39/2008/CT-UBND về việc tăng
cường công tác chỉ ñạo ñiều hành, thực hiện kỷ
cương, kỷ luật hành chính trong các cơ quan 24-12-2008
quản lý Nhà nước trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên
Huế.

01
05-01-2009

3

Chỉ thị số 41/2008/CT-UBND về việc nâng cao
chất lượng và tăng cường công tác giải quyết
24-12-2008
ñơn thư khiếu nại, tố cáo, tranh chấp trên ñịa bàn
tỉnh.

01
05-01-2009

4

Chỉ thị số 42/CT-UBND về việc chấn chỉnh việc
thực hiện Quyết ñịnh số 09/2007/Qð-TTg ngày 25-12-2008
19 tháng 01 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ.

01
05-01-2009

5

Quyết ñịnh số 2973/2008/Qð-UBND về việc
phê duyệt Quy hoạch phát triển ngành Y tế tỉnh 31-12-2008
Thừa Thiên Huế giai ñoạn 2008 - 2020.

04
25-01-2009

6

Quyết ñịnh số 2986/2008/Qð-UBND về việc
phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế 31-12-2008
xã hội huyện Phong ðiền, tỉnh Thừa Thiên Huế
ñến năm 2020.

04
25-01-2009

7

Chỉ thị số 01/2009/CT-UBND về việc triển khai
07-01-2009
thực hiện Luật phòng, chống bạo lực gia ñình.

04
25-01-2009

8

Quyết ñịnh số 122/2009/Qð-UBND về việc ban
hành Quy ñịnh về quản lý hoạt ñộng giết mổ, chế
biến, bảo quản, vận chuyển, mua bán gia súc, gia 15-01-2009
cầm và sản phẩm gia súc, gia cầm trên ñịa bàn
tỉnh Thừa Thiên Huế.

05
05-02-2009

9

Chỉ thị số 05/2009/CT-UBND về việc tăng
cường công tác quản lý thăm dò, khai thác, sử 15-01-2009
dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn
nước và hành nghề khoan nước dưới ñất trên ñịa

05
05-02-2009
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Ngày ban
hành

Số/ngày
ñăng Công
báo

10

Quyết ñịnh số 598/2009/Qð-UBND về việc ban
hành Quy chế quản lý hoạt ñộng nghiên cứu và
triển khai có sử dụng ngân sách nhà nước ñịa
phương.

25-3-2009

10
05-4-2009

11

Quyết ñịnh số 711/2009/Qð-UBND về việc xếp
loại ñường bộ ñể xác ñịnh cước vận tải năm
2009.

03-4-2009

11
15-4-2009

12

Quyết ñịnh số 714/2009/Qð-UBND 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.

03-4-2009

11
15-4-2009

13

Quyết ñịnh số 718/2009/Qð-UBND về ban hành
Quy ñịnh ghi nợ tiền sử dụng ñất cho hộ gia
ñình, cá nhân trên ñịa bàn tỉnh.

04-4-2009

11
15-4-2009

14

Quyết ñịnh số 762/2009/Qð-UBND về ban hành
Quy ñịnh việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng
ñất ở cho hộ gia ñình, cá nhân trên ñịa bàn tỉnh.

11-4-2009

12
25-4-2009

15

Quyết ñịnh số 821/2009/Qð-UBND về việc ban
hành Quy chế tạm thời quản lý cụm công nghiệp
trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

21-4-2009

13
05-5-2009

16

Quyết ñịnh số 853/2009/Qð-UBND về việc phê
duyệt ðề án Tiếp tục ñẩy mạnh công tác dân số
và kế hoạch hóa gia ñình giai ñoạn 2009 - 2015,
ñịnh hướng ñến năm 2020.

24-4-2009

13
05-5-2009

17

Quyết ñịnh số 889/2009/Qð-UBND về việc sửa
ñổi, bổ sung khoản 8, ðiều 1 Quyết ñịnh số
675/2008/Qð-UBND ngày 25/3/2008 của
UBND tỉnh về việc tổ chức các cơ quan chuyên
môn thuộc UBND tỉnh.

29-4-2009

14
15-5-2009

18

Quyết ñịnh số 890/2009/Qð-UBND về việc quy
ñịnh mức phụ cấp ñối với cán bộ, công chức làm
việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

29-4-2009

14
15-5-2009

19

Quyết ñịnh số 891/2009/Qð-UBND về việc quy
ñịnh chế ñộ phụ cấp cho lực lượng Bảo vệ dân
phố.

29-4-2009

14
15-5-2009

STT

Tên/Số/Trích yếu nội dung văn bản
bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.
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Số/ngày
ñăng Công
báo

STT

Tên/Số/Trích yếu nội dung văn bản

Ngày ban
hành

20

Quyết ñịnh số 1006/2009/Qð-UBND về việc
Quy ñịnh một số chế ñộ, ñịnh mức chi tiêu tài
chính phục vụ hoạt ñộng Hội ñồng Nhân dân các
cấp thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế.

19-5-2009

15
25-5-2009

21

Quyết ñịnh số 1090/2009/Qð-UBND về việc
ban hành Quy chế quản lý và hoạt ñộng bến
khách ngang sông, hồ, ñầm, phá.

29-5-2009

16
05-6-2009

22

Quyết ñịnh số 1098/2009/Qð-UBND về việc
quy ñịnh mức thu và chế ñộ thu, nộp, quản lý, sử
dụng phí ñấu giá tài sản trên ñịa bàn tỉnh Thừa
Thiên Huế.

30-5-2009

16
05-6-2009

23

Quyết ñịnh số 1099/2009/Qð-UBND về việc
quy ñịnh mức thu và chế ñộ thu, nộp, quản lý, sử
dụng lệ phí hộ tịch, lệ phí cấp bản sao, lệ phí
chứng thực trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

30-5-2009

16
05-6-2009

24

Quyết ñịnh số 1100/2009/Qð-UBND về việc
quy ñịnh mức thu và chế ñộ thu, nộp, quản lý, sử
dụng một số loại phí, lệ phí thuộc lĩnh vực Tài
nguyên và Môi trường trên ñịa bàn tỉnh Thừa
Thiên Huế.

30-5-2009

16
05-6-2009

25

Chỉ thị số 21/2009/CT-UBND về việc triển khai
thực hiện Luật Thi hành án dân sự và Nghị quyết
số 24/2008/NQ-QH12 ngày 14/11/2008 của
Quốc hội về thi hành Luật Thi hành án dân sự.

02-7-2009

18
05-7-2009

26

Quyết ñịnh số 1337/2009/Qð-UBND ban hành
Quy ñịnh một số chính sách ưu ñãi và hỗ trợ ñầu
tư trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

07-7-2009

19
15-7-2009

27

Quyết ñịnh số 1782/2009/Qð-UBND ban hành
Quy ñịnh về hoạt ñộng biểu diễn và tổ chức dịch
vụ biểu diễn ca Huế trên sông Hương.

24-8-2009

24
05-9-2009

28

Quyết ñịnh số 1865/2009/Qð-UBND về việc
ban hành Quy chế cấp phát, quản lý và sử dụng
kinh phí thực hiện chính sách ưu ñãi người có
công với cách mạng và người trực tiếp tham gia
kháng chiến trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

03-9-2009

25
15-9-2009

29

Chỉ thị số 29/2009/CT-UBND về việc tăng
cường các biện pháp bảo vệ rừng trên ñịa bàn

28-9-2009

27
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tỉnh Thừa Thiên Huế.

Số/ngày
ñăng Công
báo
15-10-2009

30

Quyết ñịnh số 2240/2009/Qð-UBND về việc
chuyển giao chứng thực các hợp ñồng, giao dịch 15-10-2009
cho các tổ chức hành nghề công chứng.

28
25-10-2009

31

Chỉ thị số 31/2009/CT-UBND về việc tăng
cường công tác rà soát, hệ thống hoá văn bản 15-10-2009
quy phạm pháp luật.

28
25-10-2009

32

Quyết ñịnh số 2434/2009/Qð-UBND ban hành
Quy ñịnh về một số chính sách quản lý và bảo vệ 04-11-2009
nhà vườn Huế.

30
15-11-2009

33

Quyết ñịnh số 2504/2009/Qð-UBND ban hành
Quy chế phối hợp xử lý biến ñộng thị trường bất 13-11-2009
thường trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

30
15-11-2009

34

Quyết ñịnh số 2608/2009/Qð-UBND về việc sửa
ñổi một số ñiều của Quy chế ñấu giá quyền sử
dụng ñất ñể giao ñất có thu tiền sử dụng ñất hoặc
25-11-2009
cho thuê ñất áp dụng trên ñịa bàn tỉnh kèm theo
Quyết ñịnh số 1830/2008/Qð-UBND ngày 13
tháng 8 năm 2008 của Ủy ban Nhân dân tỉnh.

31
02-12-2009

35

Quyết ñịnh số 2635/2009/Qð-UBND về việc
ban hành biểu giá nước sạch sinh hoạt tại khu 27-11-2009
vực nông thôn.

31
02-12-2009

36

Quyết ñịnh số 2650/2009/Qð-UBND về việc sửa
ñổi trích yếu và ñiều chỉnh bổ sung một số nội
dung quy ñịnh tại Quyết ñịnh số 868/2006/Qð- 28-11-2009
UBND ngày 29 tháng 3 năm 2006 của UBND
tỉnh.

31
02-12-2009

37

Quyết ñịnh số 2673/2009/Qð-UBND ban hành
Quy chế kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm 02-12-2009
pháp luật.

32
15-12-2009

38

Quyết ñịnh số 2674/2009/Qð-UBND ban hành
Quy chế soạn thảo, thẩm ñịnh dự thảo Nghị
quyết của Hội ñồng Nhân dân tỉnh do Ủy ban
Nhân dân tỉnh trình và soạn thảo, thẩm ñịnh, ban 02-12-2009
hành văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban
Nhân dân tỉnh, Hội ñồng Nhân dân, Ủy ban
Nhân dân cấp huyện, cấp xã.

32
15-12-2009

STT

Tên/Số/Trích yếu nội dung văn bản

Ngày ban
hành
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39

Quyết ñịnh số 2803/2009/Qð-UBND về giá các
21-12-2009
loại ñất năm 2010 thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế.

Số/ngày
ñăng Công
báo
34 + 35
25-12-2009

40

Quyết ñịnh số 2810/2009/Qð-UBND về việc
quy ñịnh mức thu, chế ñộ thu, nộp, quản lý và sử 22-12-2009
dụng lệ phí cấp biển số nhà.

36
30-12-2009

41

Quyết ñịnh số 2811/2009/Qð-UBND về việc
quy ñịnh mức thu, chế ñộ thu, nộp, quản lý và sử 22-12-2009
dụng lệ phí cấp giấy phép xây dựng.

36
30-12-2009

42

Quyết ñịnh số 2820/2009/Qð-UBND về việc sửa
ñổi và bổ sung một số nội dung quy ñịnh tại
Quyết ñịnh số 4043/2005/Qð-UBND ngày 30
22-12-2009
tháng 11 năm 2005 của Ủy ban Nhân dân tỉnh
ban hành quy ñịnh một số chính sách về dân số kế hoạch hóa gia ñình.

36
30-12-2009

STT

Tên/Số/Trích yếu nội dung văn bản

Ngày ban
hành

VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC
43

Quyết ñịnh số 02/Qð-UBND về việc kiện toàn
Ban chỉ ñạo Dự án Quản lý tổng hợp các hoạt 03-01-2009
ñộng ñầm phá Thừa Thiên Huế (IMOLA).

04
25-01-2009

44

Quyết ñịnh số 03/Qð-UBND về việc kiện toàn
Ban chỉ ñạo cấp tỉnh Chương trình Hỗ trợ ngành 03-01-2009
Thủy sản Giai ñoạn II (FSPS II).

04
25-01-2009

45

Chỉ thị số 02/CT-UBND về việc tăng cường thực
hiện các giải pháp ñiều hành giá cả, bình ổn thị
08-01-2009
trường và công tác phục vụ Tết Nguyên ñán Kỷ
Sửu năm 2009.

04
25-01-2009

46

Chỉ thị số 03/CT-UBND tăng cường công tác
lãnh ñạo, chỉ ñạo việc xây dựng quan hệ lao
10-01-2009
ñộng hài hòa, ổn ñịnh và tiến bộ trong doanh
nghiệp.

04
25-01-2009

47

Quyết ñịnh số 85/Qð-UBND về việc kiện toàn
Ban chỉ ñạo dự án Cải thiện môi trường nước 13-01-2009
thành phố Huế.

05
05-02-2009

48

Chỉ thị số 04/CT-UBND chấn chỉnh và tăng
cường công tác chuyên môn cho cán bộ theo dõi 13-01-2009
công tác lao ñộng, thương binh và xã hội cấp xã,

05
05-02-2009

Số 37 - 31/12/2009
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Ngày ban
hành

Số/ngày
ñăng Công
báo

49

Quyết ñịnh số 125/Qð-UBND về việc quy ñịnh
giá tính thuế tài nguyên các loại khoáng sản, lâm 15-01-2009
sản trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

05
05-02-2009

50

Quyết ñịnh số 129/Qð-UBND về việc phê duyệt
Quy hoạch phân vùng phát triển hoạt ñộng thăm
15-01-2009
dò, khai thác và chế biến khoáng sản tỉnh Thừa
Thiên Huế ñến năm 2015.

05
05-02-2009

51

Quyết ñịnh số 130/Qð-UBND về việc ban hành
Bảng giá tối thiểu xây dựng nhà, công trình kiến
trúc ñể tính thu lệ phí trước bạ, thu thuế thầu xây 15-01-2009
dựng nhà, công trình kiến trúc và kinh doanh bất
ñộng sản trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

05
05-02-2009

52

Quyết ñịnh số 154/Qð-UBND về việc thành lập
Ban chỉ ñạo công tác Dân số - Kế hoạch hóa gia 19-01-2009
ñình.

05
05-02-2009

53

Quyết ñịnh số 226/Qð-UBND về việc uỷ quyền
23-01-2009
cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng ñất.

05
05-02-2009

54

Quyết ñịnh số 232/Qð-UBND về việc phê duyệt
Quy hoạch chung xây dựng thị trấn Phú Bài ñến 23-01-2009
năm 2025.

05
05-02-2009

55

Quyết ñịnh số 235/Qð-UBND về việc phê duyệt
Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Thừa Thiên Huế 23-01-2009
ñến năm 2025.

06
15-02-2009

56

Quyết ñịnh số 236/Qð-UBND về việc thành lập
23-01-2009
Trường Trung cấp nghề Huế.

06
15-02-2009

57

Quyết ñịnh số 237/Qð-UBND về việc phê duyệt
quy hoạch chi tiết xây dựng thị trấn Lăng Cô và
23-01-2009
làng Chài, thuộc thị trấn Lăng Cô, huyện Phú
Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế.

06
15-02-2009

58

Quyết ñịnh số 238/Qð-UBND về việc phê chuẩn
miễn nhiệm thành viên UBND huyện Nam 23-01-2009
ðông, nhiệm kỳ 2004-2009.

06
15-02-2009

59

Quyết ñịnh số 239/Qð-UBND về việc phê chuẩn
kết quả bầu cử bổ sung thành viên UBND huyện 23-01-2009
Nam ðông, nhiệm kỳ 2004-2009.

06
15-02-2009

STT

Tên/Số/Trích yếu nội dung văn bản
phường, thị trấn.
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60

Chỉ thị số 06/CT-UBND về việc tăng cường chỉ
03-02-2009
ñạo, ñiều hành trong công tác văn thư, lưu trữ.

Số/ngày
ñăng Công
báo
06
15-02-2009

61

Quyết ñịnh số 251/Qð-UBND về việc ban hành
Quy chế xử lý vi phạm trong quyết toán dự án 05-02-2009
hoàn thành sử dụng vốn ngân sách nhà nước.

06
15-02-2009

62

Quyết ñịnh số 253/Qð-UBND về việc phê duyệt
06-02-2009
Phương án giá tiêu thụ nước sạch năm 2009.

06
15-02-2009

63

Quyết ñịnh số 254/Qð-UBND về việc quy ñịnh
06-02-2009
giá bán nước sạch sinh hoạt.

06
15-02-2009

64

Quyết ñịnh số 256/Qð-UBND về việc thành lập
Ban chỉ ñạo nâng cấp huyện Hương Thủy lên thị 06-02-2009
xã.

06
15-02-2009

65

Quyết ñịnh số 281/Qð-UBND về việc phê duyệt
ðề án phát triển nhà ở xã hội, công vụ, tái ñịnh
10-02-2009
cư và tạm cư phạm vi thành phố Huế ñến năm
2015.

06
15-02-2009

66

Quyết ñịnh số 284/Qð-UBND về việc công nhận
xã, phường, thị trấn ñạt chuẩn Quốc gia về y tế 10-02-2009
xã năm 2009.

06
15-02-2009

67

Quyết ñịnh số 325/Qð-UBND về việc phê duyệt
dự án ñầu tư xây dựng công trình ðường phía 14-02-2009
Tây phá Tam Giang - Cầu Hai (giai ñoạn I).

07
25-02-2009

68

Công văn số 570/UBND-NV về việc hướng dẫn
quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ lãnh 19-02-2009
ñạo, quản lý.

07
25-02-2009

69

Quyết ñịnh số 377/Qð-UBND về việc kiện toàn
Ban chỉ ñạo triển khai, thực hiện chế ñộ, chính
sách ñối với một số ñối tượng trực tiếp tham gia
20-02-2009
kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa
ñược hưởng chế ñộ, chính sách của ðảng và Nhà
nước.

08
05-3-2009

70

Chỉ thị số 09/CT-UBND về việc tiếp tục thực
hiện chế ñộ, chính sách ñối với một số ñối tượng 20-02-2009
tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

08
05-3-2009

71

Quyết ñịnh số 392/Qð-UBND về việc ban hành 24-02-2009

08

STT

Tên/Số/Trích yếu nội dung văn bản

Ngày ban
hành
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hành

Quy ñịnh quản lý quy hoạch chi tiết xây dựng
khu vực Tây An Hòa, thành phố Huế, tỉnh Thừa
Thiên Huế.

Số/ngày
ñăng Công
báo
05-3-2009

72

Công văn số 643/UBND-XD về việc tham gia
quản lý và trình tự, thủ tục bàn giao công trình 24-02-2009
hạ tầng.

09
15-3-2009

73

Công văn số 644/UBND-XD về việc hướng dẫn
giải quyết thủ tục cấp giấy phép xây dựng các 24-02-2009
trạm thu, phát sóng thông tin di ñộng.

09
15-3-2009

74

Quyết ñịnh số 396/Qð-UBND về việc quy ñịnh
chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 25-02-2009
chức của Sở Giao thông Vận tải.

08
05-3-2009

75

Quyết ñịnh số 399/Qð-UBND về việc thành lập
Ban chỉ ñạo xây dựng huyện ñiểm văn hóa 25-02-2009
Quảng ðiền.

08
05-3-2009

76

Quyết ñịnh số 400/Qð-UBND về việc phê duyệt
bổ sung Quy hoạch Quảng cáo trên ñịa bàn tỉnh. 25-02-2009

08
05-3-2009

77

Quyết ñịnh số 418/Qð-UBND về việc phê duyệt
quy hoạch sử dụng ñất chi tiết, kế hoạch sử dụng
ñất chi tiết ñến năm 2010 và ñịnh hướng ñến 25-02-2009
năm 2015 của thị trấn Phong ðiền, huyện Phong
ðiền.

08
05-3-2009

78

Chỉ thị số 10/CT-UBND về việc tăng cường hỗ
trợ ñẩy mạnh sản xuất, kích cầu ñầu tư, kích cầu
25-02-2009
tiêu dùng... thực hiện tốt Nghị quyết 30 của
Chính phủ.

08
05-3-2009

79

Quyết ñịnh số 429/Qð-UBND về việc ban hành
Danh mục các hồ sơ, thủ tục cấp giấy chứng
nhận quyền sử dụng ñất ñối với doanh nghiệp
Khu công nghiệp, tỉnh Thừa Thiên Huế.

02-3-2009

09
15-3-2009

80

Quyết ñịnh số 430/Qð-UBND về việc phê duyệt
kế hoạch dạy nghề ngắn hạn cho lao ñộng nông
thôn, người nghèo, người khuyết tật năm 2009.

02-3-2009

09
15-3-2009

81

Quyết ñịnh số 431/Qð-UBND về việc tiếp nhận
và bổ nhiệm Trần Ngọc Nam giữ chức vụ Phó
Giám ñốc Sở Khoa học và Công nghệ.

02-3-2009

09
15-3-2009

14
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báo
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Tên/Số/Trích yếu nội dung văn bản

Ngày ban
hành

82

Thông báo số 49/TB-UBND về việc ñính chính
Quyết ñịnh số 400/Qð-UBND ngày 25 tháng 02
năm 2009 của Ủy ban Nhân dân tỉnh.

03-3-2009

08
05-3-2009

83

Quyết ñịnh số 460/Qð-UBND thành lập Ban chỉ
ñạo dự án ñịnh cư và cải thiện cuộc sống của dân
vạn ñò thành phố Huế.

05-3-2009

09
15-3-2009

84

Quyết ñịnh số 461/Qð-UBND về việc giao chỉ
tiêu kế hoạch ñào tạo năm học 2009-2010.

05-3-2009

09
15-3-2009

85

Quyết ñịnh số 468/Qð-UBND về việc thành lập
Ban Chỉ ñạo ðại hội Thể dục Thể thao tỉnh lần
thứ VI năm 2010.

05-3-2009

09
15-3-2009

86

Chỉ thị số 11/CT-UBND về việc tập trung ñẩy
nhanh tiến ñộ ñầu tư xây dựng các công trình sử
dụng vốn ngân sách Nhà nước.

12-3-2009

10
05-4-2009

87

Chỉ thị số 12/CT-UBND về việc phát ñộng thi
ñua năm 2009 tiến tới ðại hội thi ñua yêu nước
năm 2010.

13-3-2009

10
05-4-2009

88

Quyết ñịnh số 537/Qð-UBND về việc kiện toàn
Ban chỉ ñạo Chương trình hành ñộng Quốc gia
phổ biến, giáo dục pháp luật và nâng cao ý thức
chấp hành pháp luật cho cán bộ, nhân dân xã,
phường, thị trấn từ nay ñến hết năm 2010.

14-3-2009

10
05-4-2009

89

Quyết ñịnh số 538/Qð-UBND về việc kiện toàn
Hội ñồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục
pháp luật của tỉnh từ nay ñến năm 2012.

14-3-2009

10
05-4-2009

90

Quyết ñịnh số 544/Qð-UBND về quy ñịnh cụ
thể một số chính sách khôi phục ñàn lợn giống
sau dịch.

16-3-2009

10
05-4-2009

91

Công văn số 1076/UBND-NV về việc hướng dẫn
việc tuyển dụng, sử dụng, quản lý công chức.

19-3-2009

10
05-4-2009

92

Công văn số 1077/UBND-NV về việc hướng dẫn
việc tuyển dụng, sử dụng, quản lý viên chức.

19-3-2009

10
05-4-2009

93

Công văn số 1078/UBND-NV về việc hướng dẫn
lập kế hoạch và cử công chức, viên chức ñi ñào
tạo, bồi dưỡng.

19-3-2009

10
05-4-2009
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94

Chỉ thị số 14/CT-UBND về việc ñảm bảo cung
cấp ñiện an toàn, ổn ñịnh mùa khô năm 2009 và
hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái ñất năm 2009.

25-3-2009

10
05-4-2009

95

Quyết ñịnh số 601/Qð-UBND về việc ñiều ñộng
và bổ nhiệm ông Nguyễn Thanh Kiếm giữ chức
vụ Giám ñốc Sở Lao ñộng Thương binh và Xã
hội.

26-3-2009

10
05-4-2009

96

Quyết ñịnh số 602/Qð-UBND về việc ñiều ñộng
và bổ nhiệm ông Thái Tao giữ chức vụ Phó
Giám ñốc Sở Nội vụ.

26-3-2009

10
05-4-2009

97

Quyết ñịnh số 603/Qð-UBND về việc ñiều ñộng
và bổ nhiệm ông Hồ ðăng Long giữ chức vụ Phó
Giám ñốc Trung tâm Festival Huế.

26-3-2009

10
05-4-2009

98

Quyết ñịnh số 604/Qð-UBND về việc ñiều ñộng
và bổ nhiệm ông ðỗ Hữu Hóa giữ chức vụ Phó
Giám ñốc ðài Phát thanh - Truyền hình tỉnh.

26-3-2009

10
05-4-2009

99

Quyết ñịnh số 605/Qð-UBND về việc ñiều ñộng
và bổ nhiệm ông Phan Mãn giữ chức vụ Phó
Giám ñốc Sở Khoa học và Công nghệ.

26-3-2009

10
05-4-2009

Quyết ñịnh số 608/Qð-UBND về việc phê duyệt
ñiều chỉnh, bổ sung Dự án Khuyến nông và Hỗ
100
trợ phát triển sản xuất tỉnh Thừa Thiên Huế giai
ñoạn 2007 - 2010.

26-3-2009

10
05-4-2009

Quyết ñịnh số 661/Qð- UBND về việc phê duyệt
ñề án khôi phục và phát triển làng nghề truyền
101
thống, làng nghề và ngành nghề TTCN tỉnh Thừa
Thiên Huế ñến năm 2015.

28-3-2009

10
05-4-2009

Quyết ñịnh số 674/Qð-UBND về việc kiện toàn
Ban chỉ ñạo dự án ñầu tư xây dựng Khu khu ñô
102
thị hành chính (trước ñây là Ban Chỉ ñạo DAðT
xây dựng Khu hành chính tập trung).

31-3-2009

11
15-4-2009

Quyết ñịnh số 710/Qð-UBND về việc cấm xe ô
103 tô tải hoạt ñộng trong giờ cao ñiểm trên tuyến
ñường tỉnh 7.

03-4-2009

11
15-4-2009

Quyết ñịnh số 740/Qð-UBND về việc phê duyệt
104 ñiều chỉnh Quy hoạch phát triển thương mại tỉnh

08-4-2009

11
15-4-2009
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hành

Số/ngày
ñăng Công
báo

Quyết ñịnh số 751/Qð-UBND về việc phê chuẩn
105 miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Ủy ban Nhân dân
huyện Nam ðông, nhiệm kỳ 2004-2009.

10-4-2009

11
15-4-2009

Quyết ñịnh số 752/Qð-UBND về việc phê chuẩn
kết quả bầu cử bổ sung chức vụ Chủ tịch Ủy ban
106
Nhân dân huyện Nam ðông, nhiệm kỳ 2004 2009.

10-4-2009

11
15-4-2009

Quyết ñịnh số 756/Qð-UBND về việc quy ñịnh
107 chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ
chức của Sở Xây dựng.

10-4-2009

11
15-4-2009

Quyết ñịnh số 771/Qð-UBND về việc quy ñịnh
108 mức hỗ trợ ñồng bào dân tộc thiểu số ñịnh canh
ñịnh cư.

13-4-2009

12
25-4-2009

Chỉ thị số 15/CT-UBND về việc tăng cường
109 công tác phòng, chống cháy nổ năm 2009.

13-4-2009

12
25-4-2009

Quyết ñịnh số 827/Qð-UBND về việc kiện toàn
110 Hội ñồng bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước tỉnh
Thừa Thiên Huế.

21-4-2009

13
05-5-2009

Quyết ñịnh số 855/Qð-UBND về việc phê chuẩn
111 miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND huyện
Phú Vang, nhiệm kỳ 2004 - 2011.

24-4-2009

13
05-5-2009

Quyết ñịnh số 856/Qð-UBND về việc phê chuẩn
112 kết quả bầu cử bổ sung Phó Chủ tịch UBND
huyện Phú Vang, nhiệm kỳ 2004 - 2011.

24-4-2009

13
05-5-2009

Quyết ñịnh số 898/Qð-UBND về việc kiện toàn
113 Ban chỉ ñạo chống buôn lậu, hàng giả và gian lận
thương mại tỉnh Thừa Thiên Huế.

05-5-2009

14
15-5-2009

Quyết ñịnh số 901/Qð-UBND về việc phê duyệt
dự án ñào tạo nguồn nhân lực công nghệ thông
114
tin phục vụ phát triển công nghiệp phần mềm và
nội dung số.

05-5-2009

14
15-5-2009

Chỉ thị số 17/CT-UBND về việc tổ chức và ñiều
115 hành kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông, bổ
túc trung học phổ thông, xét công nhận tốt

07-5-2009

14
15-5-2009

STT

Tên/Số/Trích yếu nội dung văn bản
Thừa Thiên Huế ñến năm 2010 và một số ñịnh
hướng ñến năm 2020.
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Ngày ban
hành

Số/ngày
ñăng Công
báo

Quyết ñịnh số 947/Qð-UBND về việc công nhận
116 trường mầm non ñạt chuẩn quốc gia Mức ñộ 1.

11-5-2009

15
25-5-2009

Quyết ñịnh số 954 /Qð-UBND về việc kiện toàn
117 Hội ñồng bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước tỉnh
Thừa Thiên Huế.

12-5-2009

15
25-5-2009

Quyết ñịnh số 978/Qð-UBND về việc trợ giá
118 giống lúa xác nhận vụ Hè Thu 2009.

14-5-2009

15
25-5-2009

Quyết ñịnh số 995/Qð-UBND về việc phê duyệt
dự án ñầu tư xây dựng Hệ thống cấp nước sạch
119
các xã ðông Phá Tam Giang - Cầu Hai (giai
ñoạn 1).

15-5-2009

15
25-5-2009

Quyết ñịnh số 1002/Qð-UBND về việc uỷ
quyền Sở Khoa học và Công nghệ là cơ quan
120
ñăng ký ñối với các nhiệm vụ khoa học và công
nghệ cấp tỉnh và cấp cơ sở.

18-5-2009

15
25-5-2009

Chỉ thị số 18/CT-UBND về việc tăng cường
121 công tác phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm
ñề phòng dịch cúm A (H1N1).

18-5-2009

15
25-5-2009

Quyết ñịnh số 1014/Qð-UBND về việc quy ñịnh
122 chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ
chức của Thanh tra tỉnh.

20-5-2009

15
25-5-2009

Quyết ñịnh số 1024/Qð-UBND về việc phê
duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng mở rộng khu
123 quy hoạch ðại học Huế thuộc phường An Tây và
phường An Cựu, thành phố Huế, tỉnh Thừa
Thiên Huế.

22-5-2009

16
05-6-2009

Chỉ thị số 19/CT-UBND về việc tăng cường
124 công tác phòng, chống lụt, bão và tìm kiếm cứu
nạn năm 2009.

29-5-2009

16
05-6-2009

Quyết ñịnh số 1120/Qð-UBND về việc thành
125 lập Ban chỉ ñạo phòng chống dịch ở người.

01-6-2009

17
15-6-2009

Quyết ñịnh số 1130/Qð-UBND về việc phê
126 duyệt dự án ñầu tư xây dựng cầu ñường bộ Bạch

03-6-2009

17
15-6-2009

STT

Tên/Số/Trích yếu nội dung văn bản
nghiệp trung học cơ sở năm học 2008-2009 và
tuyển sinh năm học 2009-2010.
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báo

Quyết ñịnh số 1162/Qð-UBND về việc thành
lập Ban Chỉ ñạo Dự án Hỗ trợ kỹ thuật cấp nước
127
Thừa Thiên Huế do Ngân hàng Phát triển Châu
Á tài trợ.

08-6-2009

17
15-6-2009

Quyết ñịnh số 1170/Qð-UBND về việc ban hành
Quy chế phối hợp trong công tác quản lý, bảo vệ,
128
giải tỏa hành lang an toàn ñường bộ trên ñịa bàn
tỉnh Thừa Thiên Huế.

09-6-2009

17
15-6-2009

Quyết ñịnh số 1212/Qð-UBND về việc phê
duyệt Dự án Quy hoạch ñịnh canh ñịnh cư tập
129
trung ñiểm Khe Bùn, xã A Ngo, huyện ALưới,
tỉnh Thừa Thiên Huế giai ñoạn 2009-2012.

17-6-2009

18
05-7-2009

Quyết ñịnh số 1219/Qð-UBND về việc ban hành
130 Quy trình cấp thẻ bảo hiểm y tế cho người
nghèo.

17-6-2009

18
05-7-2009

Quyết ñịnh số 1220/Qð-UBND về việc phê
duyệt Kế hoạch hành ñộng phòng, chống tai nạn,
131
thương tích, xây dựng cộng ñồng an toàn giai
ñoạn 2009-2010".

17-6-2009

18
05-7-2009

Quyết ñịnh số 1276/Qð-UBND về việc phê
132 duyệt dự án ñầu tư xây dựng công trình ðường
Hương Quảng.

29-6-2009

18
05-7-2009

Quyết ñịnh số 1291/Qð-UBND ban hành Quy
133 chế Thi ñua, Khen thưởng tỉnh Thừa Thiên Huế.

02-7-2009

18
05-7-2009

Quyết ñịnh số 1292/Qð-UBND về việc ban hành
134 Quy trình quyết ñịnh khen thưởng của Chủ tịch
Ủy ban Nhân dân tỉnh.

02-7-2009

19
15-7-2009

Quyết ñịnh số 1360/Qð-UBND về việc phê
135 duyệt dự án ñầu tư Khu nhà ở tập trung cho sinh
viên tỉnh Thừa Thiên Huế (khu số 1).

08-7-2009

19
15-7-2009

Quyết ñịnh số 1373/Qð-UBND ban hành Quy
chế sử dụng Hệ thống Thư ñiện tử trong hoạt
136
ñộng của cơ quan nhà nước tỉnh Thừa Thiên
Huế.

09-7-2009

19
15-7-2009

137 Quyết ñịnh số 1381/Qð-UBND về việc phê

09-7-2009

20

STT

Tên/Số/Trích yếu nội dung văn bản
Hổ qua sông Hương.
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Tên/Số/Trích yếu nội dung văn bản

19

Ngày ban
hành

duyệt quy hoạch chung khu vực cảnh quan hai
bờ sông Hương từ cửa biển Thuận An ñến lăng
Gia Long, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Số/ngày
ñăng Công
báo
25-7-2009

Quyết ñịnh số 1386/Qð-UBND về việc quy ñịnh
138 chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ
chức của Trung tâm Festival Huế.

10-7-2009

20
25-7-2009

Quyết ñịnh số 1396/Qð-UBND về việc Quy
ñịnh tạm thời chế ñộ tiền ăn cho các ñối tượng
139
nuôi dưỡng xã hội tại các ñơn vị thuộc Sở Lao
ñộng Thương binh và Xã hội.

13-7-2009

20
25-7-2009

Quyết ñịnh số 1397/Qð-UBND về việc quy ñịnh
bổ sung chế ñộ tiền ăn cho bệnh nhân ñược ñiều
140
dưỡng và phục hồi chức năng tại các ñơn vị
thuộc Sở Y tế tỉnh.

13-7-2009

20
25-7-2009

Quyết ñịnh số 1400/Qð-UBND về việc quy ñịnh
141 một số chế ñộ ñối với vận ñộng viên, huấn luyện
viên thể thao của tỉnh Thừa Thiên Huế.

13-7-2009

20
25-7-2009

Quyết ñịnh số 1401/Qð-UBND về việc hủy bỏ
142 Quyết ñịnh số 717/Qð-UB ngày 13 tháng 3 năm
2006 của Ủy ban Nhân dân tỉnh.

13-7-2009

20
25-7-2009

Quyết ñịnh số 1402/Qð-UBND về việc phê
duyệt ðiều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển
143
du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế ñến năm 2015 và
ñịnh hướng ñến năm 2020.

13-7-2009

20
25-7-2009

Quyết ñịnh số 1412/Qð-UBND về việc quy ñịnh
chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ
144
chức của Ban Quản lý phát triển khu ñô thị mới
tỉnh.

14-7-2009

20
25-7-2009

Quyết ñịnh số 1423/Qð-UBND về việc thành
lập Ban chỉ ñạo ðề án “Củng cố, kiện toàn và
145 nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong công
tác phổ biến, giáo dục pháp luật ñáp ứng yêu cầu
ñổi mới, phát triển ñất nước”.

16-7-2009

21
05-8-2009

Quyết ñịnh số 1435/Qð-UBND về Kế hoạch
thời gian năm học 2009-2010 của giáo dục mầm
146
non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường
xuyên.

17-7-2009

20
25-7-2009

20
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Tên/Số/Trích yếu nội dung văn bản

Số 37 - 31/12/2009

Ngày ban
hành

Số/ngày
ñăng Công
báo
21
05-8-2009

Chỉ thị số 23/CT-UBND về công tác ñặc xá năm
147 2009 (ñợt 2).

20-7-2009

Quyết ñịnh số 1470/Qð-UBND về việc công
148 nhận trường trung học ñạt chuẩn quốc gia giai
ñoạn 2001-2010.

21-7-2009

21
05-8-2009

Quyết ñịnh số 1474/Qð-UBND về việc phê
duyệt danh mục các công trình thực hiện duy tu
149
bảo dưỡng trong giai ñoạn mở rộng Chương
trình phát triển nông thôn Thừa Thiên Huế.

21-7-2009

21
05-8-2009

Quyết ñịnh số 1475/Qð-UBND về việc ñiều
150 chỉnh một số nội dung của ðề án khôi phục ñàn
lợn giống sau dịch.

21-7-2009

21
05-8-2009

Quyết ñịnh số 1503/Qð-UBND về việc bổ
nhiệm ông Hồ Sỹ Nguyên, giữ chức vụ Trưởng
151
ban Ban Quản lý Khu Kinh tế Chân Mây - Lăng
Cô.

24-7-2009

21
05-8-2009

Quyết ñịnh số 1515/Qð-UBND về việc thành
152 lập Ban chỉ ñạo thực hiện chính sách hỗ trợ hộ
nghèo về nhà ở.

27-7-2009

22
15-8-2009

Quyết ñịnh số 1517/Qð-UBND về việc thành
153 lập Ban chỉ ñạo chính sách nhà ở và thị trường
bất ñộng sản.

27-7-2009

22
15-8-2009

Quyết ñịnh số 1528/Qð-UBND về việc ñiều
154 chỉnh mức thu chi phí xây dựng hạ tầng Nghĩa
trang Nhân dân thành phố Huế.

28-7-2009

22
15-8-2009

Quyết ñịnh số 1574/Qð-UBND về việc thành
lập Ban chỉ ñạo biên tập ñề án “Xây dựng Thừa
155
Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung
ương”.

29-7-2009

22
15-8-2009

Quyết ñịnh số 1587/Qð-UBND về việc công
156 nhận trường tiểu học ñạt chuẩn quốc gia Mức ñộ
1.

30-7-2009

22
15-8-2009

Chỉ thị số 24/CT-UBND về việc tiếp tục triển
157 khai công tác phòng chống dịch cúm A/H1N1.

31-7-2009

22
15-8-2009

158 Quyết ñịnh số 1608/Qð-UBND về việc phê
duyệt ñiều chỉnh Quy hoạch thuỷ ñiện nhỏ tỉnh

03-8-2009

22
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Tên/Số/Trích yếu nội dung văn bản

21

Ngày ban
hành

Thừa Thiên Huế.

Số/ngày
ñăng Công
báo
15-8-2009

Quyết ñịnh số 1659/Qð-UBND về ñiều chỉnh
chính sách hỗ trợ ñổi mới phương tiện và nghề
159
nghiệp ñối với các hộ gia ñình có xe bị ñình chỉ
tham gia giao thông.

07-8-2009

22
15-8-2009

Quyết ñịnh số 1682/Qð-UBND về việc phê
chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch
160
Ủy ban Nhân dân huyện A Lưới, nhiệm kỳ 20042011: ông Võ Nguyên ðại.

10-8-2009

23
25-8-2009

Quyết ñịnh số 1683/Qð-UBND về việc phê
chuẩn kết quả bầu cử bổ sung chức vụ Phó Chủ
161
tịch Ủy ban Nhân dân huyện A Lưới, nhiệm kỳ
2004 - 2011: ông Nguyễn Quốc Cường.

10-8-2009

23
25-8-2009

Quyết ñịnh số 1684/Qð-UBND về việc phê
chuẩn miễn nhiệm chức vụ Ủy viên Ủy ban
162
Nhân dân huyện Phú Lộc, nhiệm kỳ 2004 - 2011:
ông Trương Anh Huấn.

10-8-2009

23
25-8-2009

Quyết ñịnh số 1685/Qð-UBND về việc phê
chuẩn kết quả bầu cử bổ sung chức vụ Ủy viên
163
Ủy ban Nhân dân huyện Phú Lộc, nhiệm kỳ
2004-2011: ông Phạm Thành Vinh.

10-8-2009

23
25-8-2009

Quyết ñịnh số 1686/Qð-UBND về việc quy ñịnh
164 chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ
chức của Ban ðầu tư và Xây dựng tỉnh.

11-8-2009

23
25-8-2009

Quyết ñịnh số 1687/Qð-UBND về việc quy ñịnh
165 chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ
chức của Sở Tư pháp.

11-8-2009

23
25-8-2009

Chỉ thị số 25/CT-UBND về việc tăng cường
công tác quản lý thu thuế hoạt ñộng xây dựng
166
của các ñơn vị ngoại tỉnh thi công trên ñịa bàn
Thừa Thiên Huế.

11-8-2009

23
25-8-2009

Quyết ñịnh số 1696/Qð-UBND về việc thành
167 lập Ban tổ chức các ngày lễ lớn năm 2009-2010.

13-8-2009

23
25-8-2009

Quyết ñịnh số 1705/Qð-UBND về việc quy ñịnh
168 giá tiêm chủng văcxin dịch vụ tại các cơ sở y tế
dự phòng tỉnh.

14-8-2009

23
25-8-2009

22
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Ngày ban
hành

Số/ngày
ñăng Công
báo

Quyết ñịnh số 1706/Qð-UBND về việc phê
duyệt dự án Quy hoạch ñiểm ñịnh canh, ñịnh cư
169 tập trung bản Hạ Long, xã Phong Mỹ, huyện
Phong ðiền, tỉnh Thừa Thiên Huế giai ñoạn
2009-2010.

14-8-2009

23
25-8-2009

Chỉ thị số 26/CT-UBND ñẩy mạnh công tác lãnh
170 ñạo, chỉ ñạo thực hiện ðề án ñơn giản hóa thủ
tục hành chính.

18-8-2009

24
05-9-2009

Quyết ñịnh số 1745/Qð-UBND về việc quy ñịnh
171 giá thóc ñể thu thuế sử dụng ñất nông nghiệp vụ
ðông – Xuân năm 2008 - 2009 trên ñịa bàn tỉnh.

19-8-2009

23
25-8-2009

Chỉ thị số 27/CT-UBND về tăng cường quản lý
172 vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ ñảm bảo an
ninh trật tự trong tình hình mới.

20-8-2009

24
05-9-2009

Chỉ thị số 28/CT-UBND về việc kiểm kê ñất ñai
173 và xây dựng bản ñồ hiện trạng sử dụng ñất năm
2010.

20-8-2009

24
05-9-2009

Quyết ñịnh số 1780/Qð-UBND về việc ñiều
chỉnh bổ sung một số ñiểm của Quyết ñịnh số
174
1413/Qð-UBND ngày 20/6/2007 của Ủy ban
Nhân dân tỉnh.

24-8-2009

24
05-9-2009

Quyết ñịnh số 1784/Qð-UBND về việc phê
175 chuẩn miễn nhiệm chức vụ Ủy viên UBND
huyện Phú Vang, nhiệm kỳ 2004 - 2011.

25-8-2009

24
05-9-2009

Quyết ñịnh số 1785/Qð-UBND về việc phê
176 chuẩn kết quả bầu cử bổ sung thành viên UBND
huyện Phú Vang, nhiệm kỳ 2004 - 2011.

25-8-2009

24
05-9-2009

Quyết ñịnh số 1802/Qð-UBND về việc phê
177 duyệt dự án ñầu tư xây dựng công trình Nâng
cấp, mở rộng ðường tỉnh 12B.

26-8-2009

24
05-9-2009

Quyết ñịnh số 1823/Qð-UBND về việc công
178 nhận trường mầm non ñạt chuẩn quốc gia mức
ñộ 1.

28-8-2009

24
05-9-2009

Quyết ñịnh số 1824/Qð-UBND về việc công
179 nhận trường mầm non ñạt chuẩn quốc gia mức
ñộ 2.

28-8-2009

24
05-9-2009

STT

Tên/Số/Trích yếu nội dung văn bản
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Ngày ban
hành

Số/ngày
ñăng Công
báo

Quyết ñịnh số 1839/Qð-UBND về việc phê
180 duyệt các nhiệm vụ nghiên cứu - thử nghiệm
khoa học công nghệ của tỉnh năm 2009 (ñợt 2).

31-8-2009

25
15-9-2009

Quyết ñịnh số 1847/Qð-UBND về việc phê
duyệt dự án ñầu tư xây dựng công trình Kè
181
chống xói lở khẩn cấp bờ sông Ô Lâu huyện
Phong ðiền.

01-9-2009

25
15-9-2009

Quyết ñịnh số 1856/Qð-UBND về việc phê
182 duyệt các nhiệm vụ nghiên cứu - thử nghiệm
khoa học công nghệ của tỉnh năm 2010.

01-9-2009

25
15-9-2009

Quyết ñịnh số 1866/Qð-UBND về việc phê
duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng khu nhà ở An
ðông, phường An ðông, thành phố Huế (ñiều
183
chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng khu dân cư
ðông Nam Thủy An, phường An ðông, Thành
phố Huế và vùng phụ cận).

03-9-2009

25
15-9-2009

Quyết ñịnh số 1868/Qð-UBND về việc phê
duyệt ñiều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thị
184
trấn Tứ Hạ, huyện Hương Trà ñến năm 2020
ñịnh hướng ñến năm 2030.

03-9-2009

25
15-9-2009

Quyết ñịnh số 1907/Qð-UBND về việc thành
185 lập Ban Chỉ ñạo kiểm kê ñất ñai và xây dựng bản
ñồ hiện trạng sử dụng ñất năm 2010.

08-9-2009

25
15-9-2009

Quyết ñịnh số 1958/Qð-UBND về việc phê
duyệt ñiều chỉnh bổ sung một số chính sách sắp
186
xếp lại nò sáo trên ñầm phá thuộc huyện Phong
ðiền.

14-9-2009

26
25-9-2009

Quyết ñịnh số 1975/Qð-UBND về việc phê
187 duyệt dự án ñầu tư xây dựng công trình Cầu Phú
Cam, thành phố Huế.

15-9-2009

26
25-9-2009

Quyết ñịnh số 1978/Qð-UBND về việc phê
chuẩn kết quả bầu cử bổ sung chức vụ Phó Chủ
188
tịch Ủy ban Nhân dân huyện Nam ðông, nhiệm
kỳ 2004 - 2011.

16-9-2009

26
25-9-2009

Quyết ñịnh số 1979/Qð-UBND về việc phê
189 chuẩn kết quả bầu cử bổ sung chức vụ Phó Chủ
tịch Ủy ban Nhân dân huyện Hương Thủy,

16-9-2009

26
25-9-2009

STT

Tên/Số/Trích yếu nội dung văn bản
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Quyết ñịnh số 1981/Qð-UBND về việc phê
chuẩn kết quả bầu cử bổ sung chức vụ Phó Chủ
190
tịch Ủy ban Nhân dân huyện Hương Trà, nhiệm
kỳ 2004 - 2011.

16-9-2009

26
25-9-2009

Quyết ñịnh số 1984/Qð-UBND về việc bổ sung
chi phí ñầu tư ñối với cây Dó bầu có khoan tạo
bầu tại số thứ tự 48, Phụ lục số 02, Quy ñịnh
191
kèm theo Quyết ñịnh số 928/2008/Qð-UBND
ngày 16 tháng 4 năm 2008 của Ủy ban Nhân dân
tỉnh Thừa Thiên Huế.

16-9-2009

26
25-9-2009

Quyết ñịnh số 1986/Qð-UBND ban hành Quy
192 ñịnh phân công, phân cấp trong quản lý nhà nước
về khoa học và công nghệ trên ñịa bàn tỉnh.

16-9-2009

26
25-9-2009

Quyết ñịnh số 1988/Qð-UBND về việc ñiều
ñộng và bổ nhiệm ông Nguyễn Hữu Trân giữ
193
chức vụ Trưởng ban Ban Quản lý các Khu Công
nghiệp tỉnh.

17-9-2009

26
25-9-2009

Quyết ñịnh số 1989/Qð-UBND về việc Quy ñịnh
194 mức chi cho các ñối tượng ăn xin, lang thang cơ
nhỡ và mức chi phục vụ công tác thu gom.

17-9-2009

26
25-9-2009

Quyết ñịnh số 2020/Qð-UBND về việc phê
195 duyệt Quy hoạch ñất làm vật liệu san lấp trên ñịa
bàn tỉnh Thừa Thiên Huế ñến năm 2015.

22-9-2009

26
25-9-2009

Quyết ñịnh số 2164/Qð-UBND về việc phê
duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng trục ñường
196
07-10-2009
Lý Thường Kiệt - ðống ða, thành phố Huế, tỉnh
Thừa Thiên Huế.

27
15-10-2009

Quyết ñịnh số 2202/Qð-UBND về việc bổ
197 nhiệm ông Nguyễn Văn Du, giữ chức vụ Phó 08-10-2009
Giám ñốc ðài Phát thanh - Truyền hình tỉnh.

27
15-10-2009

Quyết ñịnh số 2204/Qð-UBND về việc cho phép
198 thành lập Hiệp hội Nuôi tôm tỉnh Thừa Thiên Huế. 08-10-2009

27
15-10-2009

Quyết ñịnh số 2225/Qð-UBND về việc quy ñịnh
199 giá tối thiểu tính lệ phí trước bạ xe hai bánh gắn 13-10-2009
máy.

27
15-10-2009

STT

Tên/Số/Trích yếu nội dung văn bản
nhiệm kỳ 2004 - 2011.
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Quyết ñịnh số 2226/Qð-UBND về việc quy ñịnh
một số chính sách hỗ trợ khắc phục hậu quả
200
13-10-2009
thiên tai năm 2009 từ nguồn Ngân sách nhà nước
tỉnh.

27
15-10-2009

Quyết ñịnh số 2227/Qð -UBND về việc phê
duyệt ðề án Kiểm soát dân số vùng biển, ñảo và
13-10-2009
201
ven biển tỉnh Thừa Thiên Huế giai ñoạn 20092020.

28
25-10-2009

Quyết ñịnh số 2229/Qð-UBND về việc phân bổ
202 gạo ñợt 1 ñể khắc phục hậu quả cơn bão số 9.
13-10-2009

27
15-10-2009

Quyết ñịnh số 2230/Qð-UBND về việc phê
duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng (tỷ lệ 1/500)
14-10-2009
203
Khu ñô thị mới ðông Nam Thủy An, tỉnh Thừa
Thiên Huế.

28
25-10-2009

Quyết ñịnh số 2246/Qð-UBND về việc phê
204 duyệt rà soát, ñiều chỉnh Dự án ñầu tư xây dựng 16-10-2009
và phát triển rừng Bắc Hải Vân.

28
25-10-2009

Quyết ñịnh số 2247/Qð-UBND về việc phê
205 duyệt rà soát, ñiều chỉnh Dự án ñầu tư xây dựng 16-10-2009
và phát triển rừng Lâm trường Khe Tre.

28
25-10-2009

Quyết ñịnh số 2272/Qð-UBND về việc phê
206 duyệt dự án ñầu tư xây dựng công trình ðường 19-10-2009
ñi lăng Khải ðịnh.

28
25-10-2009

Quyết ñịnh số 2275/Qð-UBND về việc thành
207 lập Trường Trung học Phổ thông Hương Giang.
20-10-2009

28
25-10-2009

Quyết ñịnh số 2300/Qð-UBND ban hành Quy
chế phối hợp quản lý hoạt ñộng tổ chức hội chợ,
208
24-10-2009
triển lãm thương mại và khuyến mại trên ñịa bàn
tỉnh Thừa Thiên Huế.

29
05-11-2009

Quyết ñịnh số 2310/Qð-UBND về quy ñịnh tạm
thời mức trợ cấp ngày công và tiền ăn cho dân
27-10-2009
209
quân diễn tập, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn trên
biển.

29
05-11-2009

Quyết ñịnh số 2312/Qð-UBND về việc thực
210 hiện một số nhiệm vụ trong quá trình triển khai 27-10-2009
chính sách miễn thủy lợi phí.

29
05-11-2009

STT

Tên/Số/Trích yếu nội dung văn bản
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Quyết ñịnh số 2327/Qð-UBND về việc cho phép
211 thành lập Hội Nạn nhân chất ñộc da cam huyện 27-10-2009
A Lưới.

29
05-11-2009

Quyết ñịnh số 2348/Qð-UBND về việc phê
duyệt ñơn giá khảo sát thiết kế các công trình
212
28-10-2009
lâm sinh, công nghiệp rừng và ñường lâm nghiệp
tỉnh Thừa Thiên Huế.

29
05-11-2009

Quyết ñịnh số 2354/Qð-UBND về việc thành
213 lập Bệnh viện Lao và Bệnh phổi tỉnh.
28-10-2009

29
05-11-2009

Quyết ñịnh số 2359/Qð-UBND về việc phê
214 duyệt dự án ñầu tư xây dựng Trung tâm ðiện ảnh 29-10-2009
Thừa Thiên Huế.

29
05-11-2009

Quyết ñịnh số 2396/Qð-UBND về việc phê
215 duyệt dự án ðào tạo cán bộ công chức về ứng 31-10-2009
dụng CNTT trong cải cách hành chính.

29
05-11-2009

Quyết ñịnh số 2435/Qð-UBND về việc thành
216 lập Khu bảo vệ thuỷ sản Cồn Chìm.
05-11-2009

30
15-11-2009

Quyết ñịnh số 2500/Qð-UBND về việc trợ giá
217 giống cây trồng vụ ðông Xuân 2009-2010 khắc 13-11-2009
phục hậu quả bão lụt.

30
15-11-2009

Quyết ñịnh số 2519/Qð-UBND về việc phê
218 duyệt ðề án phát triển Tổ chức hành nghề công 16-11-2009
chứng trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

31
02-12-2009

Quyết ñịnh số 2530/Qð-UBND về việc phê
duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng Cụm công
219 nghiệp – Tiểu thủ Công nghiệp Bắc An Gia, thị 17-11-2009
trấn Sịa, huyện Quảng ðiền, tỉnh Thừa Thiên
Huế.

31
02-12-2009

Quyết ñịnh số 2565/Qð-UBND về việc thành
220 lập Trường Trung cấp Thể dục Thể thao Huế.
20-11-2009

31
02-12-2009

Quyết ñịnh số 2642/Qð-UBND về việc thành
221 lập Quỹ Phát triển nhà ở tỉnh Thừa Thiên Huế.
27-11-2009

31
02-12-2009

Chỉ thị số 34/CT-UBND về tăng cường công tác
222 chỉ ñạo, kiểm tra việc thực hiện cấm sản xuất, 09-12-2009
buôn bán, vận chuyển và ñốt pháo nổ.

32
15-12-2009

STT

Tên/Số/Trích yếu nội dung văn bản
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Quyết ñịnh số 2743/Qð-UBND về việc ñổi tên
Trường Trung học Phổ thông Quốc Học - Huế
223
14-12-2009
thành Trường Trung học Phổ thông chuyên Quốc
Học - Huế.

33
25-12-2009

Chỉ thị số 35/CT-UBND về việc tăng cường
công tác bảo ñảm trật tự an toàn giao thông trong
14-12-2009
224
dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên ñán Canh
Dần 2010.

33
25-12-2009

Quyết ñịnh số 2763/Qð-UBND về việc qui ñịnh
mức chi bồi dưỡng làm ñêm, làm thêm giờ, bồi
225 dưỡng công tác kiêm nhiệm cho cán bộ, chiến sỹ 15-12-2009
tham gia công tác chống buôn lậu, gian lận
thương mại và hàng giả trên ñịa bàn tỉnh.

33
25-12-2009

Chỉ thị số 36/CT-UBND tăng cường công tác
phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm, kiểm
226
19-12-2009
dịch, kiểm soát giết mổ và kiểm tra vệ sinh thú y
ñộng vật và sản phẩm ñộng vật.

36
30-12-2009

Quyết ñịnh số 2797/Qð-UBND về việc quy ñịnh
227 chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 21-12-2009
chức của Sở Tài chính.

36
30-12-2009

Quyết ñịnh số 2818/Qð-UBND về việc ban hành
228 một số quy ñịnh tổ chức thực hiện ngân sách nhà 22-12-2009
nước tỉnh năm 2010.

36
30-12-2009

Quyết ñịnh số 2824/Qð-UBND về việc thành
229 lập Bảo tàng thiên nhiên duyên hải miền Trung.
23-12-2009

36
30-12-2009

Quyết ñịnh số 2842/Qð-UBND về việc cấp phát
230 miễn phí Công báo do Ủy ban Nhân dân tỉnh 25-12-2009
Thừa Thiên Huế xuất bản.

36
30-12-2009

STT

Tên/Số/Trích yếu nội dung văn bản
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VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
1

Nghị quyết số 11a/2008/NQ-HðND về nhiệm vụ
18-12-2008
phát triển kinh tế - xã hội năm 2009.

07
25-02-2009

2

Nghị quyết số 11b/2008/NQ-HðND về dự toán
18-12-2008
ngân sách năm 2009.

07
25-02-2009

3

Nghị quyết số 11c/2008/NQ-HðND về việc
thông qua quy hoạch, kế hoạch sử dụng ñất
18-12-2008
thành phố Huế ñến năm 2010 và ñịnh hướng ñến
năm 2020.

07
25-02-2009

4

Nghị quyết số 11d/2008/NQ-HðND về việc
thông qua ñề án xây dựng nếp sống văn minh ñô 18-12-2008
thị trên ñịa bàn thành phố Huế.

07
25-02-2009

5

Nghị quyết số 11e/2008/NQ-HðND về việc xác
nhận kết quả miễn nhiệm chức danh Ủy viên Ủy
18-12-2008
ban nhân dân phụ trách ðô thị, nhiệm kỳ 20042009.

07
25-02-2009

6

Nghị quyết số 11g/2008/NQ-HðND về việc xác
nhận kết quả bầu cử bổ sung chức danh Ủy viên 18-12-2008
Ủy ban nhân dân, nhiệm kỳ 2004-2009.

07
25-02-2009

7

Nghị quyết số 11k/2008/NQ-HðND về chương
trình giám sát của Hội ñồng Nhân dân thành phố 18-12-2008
năm 2009.

07
25-02-2009

8

Nghị quyết số 12a/2009/NQ-HðND về nhiệm vụ
phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2009.

15-7-2009

21
05-8-2009

9

Nghị quyết số 12b/2009/NQ-HðND về phê
chuẩn tổng quyết toán ngân sách năm 2008.

15-7-2009

21
05-8-2009

10

Nghị quyết số 12c/2009/NQ-HðND về việc xác
nhận kết quả miễn nhiệm Hội thẩm Nhân dân
Tòa án Nhân dân thành phố Huế, nhiệm kỳ
2004-2011.

15-7-2009

21
05-8-2009

11

Nghị quyết số 12d/2009/NQ-HðND về việc xác
nhận kết quả bầu cử bổ sung Hội thẩm Nhân dân

15-7-2009

21
05-8-2009

Số 37 - 31/12/2009
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29
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UBND THÀNH PHỐ HUẾ
STT

Tên/Số/Trích yếu nội dung văn bản

Ngày ban
hành

Số/ngày
ñăng Công
báo

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
1

Quyết ñịnh số 135/2009/Qð-UBND về việc
phân loại vị trí ñất ñể tính thuế nhà, ñất năm 02-02-2009
2009.

06
15-02-2009

2

Chỉ thị số 07/2009/CT-UBND về tăng cường
công tác quản lý bảo vệ rừng - phòng cháy, chữa
cháy rừng và thực hiện Chỉ thị 12/CT- TTg của 11-02-2009
Thủ tướng Chính phủ trên ñịa bàn thành phố
năm 2009.

07
25-02-2009

3

Quyết ñịnh số 576/2009/Qð-UBND về việc ban
hành Quy ñịnh về thực hiện nếp sống văn minh
ñô thị trên ñịa bàn thành phố Huế.

14-3-2009

10
05-4-2009

4

Chỉ thị số 09/2009/CT-UBND về việc tăng
cường chỉ ñạo và thực hiện có hiệu quả công tác
PCCN ñô thị năm 2009.

17-3-2009

10
05-4-2009

5

Chỉ thị số 21/2009/CT-UBND về việc triển khai
thực hiện Luật Thi hành án Dân sự và các văn
10-12-2009
bản hướng dẫn thi hành Luật Thi hành án Dân sự
trên ñịa bàn thành phố.

33
25-12-2009

VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC

6

Chỉ thị số 42/CT-UBND tăng cường công tác
phòng chống ñói, rét, dịch bệnh, kiểm dịch, kiểm
22-12-2008
soát giết mổ và kiểm tra vệ sinh thú y ñộng vật
và sản phẩm ñộng vật.

01
05-01-2009

7

Chỉ thị số 14/CT-UBND về việc tăng cường
công tác phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm
ñề phòng dịch cúm A (H1N1).

25-5-2009

16
05-6-2009

8

Chỉ thị số 15/CT-UBND về việc tập trung triển
khai một số nhiệm vụ trọng tâm từ nay ñến cuối
năm ñể thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển
kinh tế - xã hội thành phố năm 2009.

21-8-2009

24
05-9-2009

9

Chỉ thị số 16/CT-UBND về tăng cường quản lý
vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ ñảm bảo an

31-8-2009

25
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31

Ngày ban
hành

ninh trật tự trong tình hình mới.
10

Chỉ thị số 17/CT-UBND về việc mở ñợt cao
ñiểm tuyên truyền vận ñộng toàn dân tham gia
phòng ngừa, ñấu tranh, trấn áp tội phạm cố ý gây
thương tích (01/09/2009 - 30/11/2009).

01-9-2009

Số/ngày
ñăng Công
báo
15-9-2009
25
15-9-2009
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Số 37 - 31/12/2009

HðND HUYỆN A LƯỚI
STT

Tên/Số/Trích yếu nội dung văn bản

Ngày ban
hành

Số/ngày
ñăng Công
báo

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
1

Nghị quyết số 11a/2008/NQ-HðND9 về nhiệm
20-12-2008
vụ kinh tế - xã hội năm 2009.

01
05-01-2009

2

Nghị quyết số 11b/2008/NQ-HðND9 về dự toán
20-12-2008
ngân sách Huyện năm 2009.

01
05-01-2009

3

Nghị quyết số 11c/2008/NQ-HðND9 về chương
20-12-2008
trình giám sát năm 2009 của HðND huyện.

01
05-01-2009

4

Nghị quyết số 12a/2009/NQ-HðND9 về việc
tiếp tục ñẩy mạnh các giải pháp thực hiện nhiệm
vụ sáu tháng cuối năm ñể hoàn thành các mục
tiêu phát triển KT - XH năm 2009.

10-7-2009

21
05-8-2009

5

Nghị quyết số 12b/2009/NQ-HðND9 phê chuẩn
quyết toán ngân sách Huyện năm 2008.

10-7-2009

21
05-8-2009

6

Nghị quyết số 12c/2009/NQ-HðND9 về thông
qua ñề án phục hồi, phát triển tiến tới giao khoán
cà phê nông trường cho nông dân chăm sóc.

10-7-2009

21
05-8-2009

7

Nghị quyết số 12d/2009/NQ-HðND9 cho ý kiến
về ðề án quy hoạch mở rộng ñô thị A Lưới.

10-7-2009

21
05-8-2009

8

Nghị quyết số 13a/2009/NQ-HðND9 về nhiệm
19-12-2009
vụ kinh tế - xã hội năm 2010.

36
30-12-2009

9

Nghị quyết số 13b/2009/NQ-HðND9 về dự toán
19-12-2009
ngân sách Huyện năm 2010.

36
30-12-2009

10

Nghị quyết số 13c/2009/NQ-HðND9 về chương
19-12-2009
trình giám sát năm 2010 của HðND huyện.

36
30-12-2009

11

Nghị quyết số 13d/NQ-HðND9 về việc cho thôi
làm Thư ký kỳ họp HðND Huyện A Lưới Khóa 19-12-2009
IX, nhiệm kỳ 2004 - 2011.

36
30-12-2009

12

Nghị quyết số 13e/NQ-HðND9 về xác nhận kết
quả bầu cử Thư ký kỳ họp HðND huyện A Lưới 19-12-2009
khoá IX - Nhiệm kỳ 2004 - 2011.

36
30-12-2009
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Tên/Số/Trích yếu nội dung văn bản

33

Ngày ban
hành

Số/ngày
ñăng Công
báo

VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC
13

Nghị quyết số 11d/NQ-HðND9 về việc cho thôi
làm nhiệm vụ ðại biểu HðND huyện A Lưới 20-12-2008
Khoá IX - Nhiệm kỳ 2004 - 2009.

01
05-01-2009

14

Nghị quyết số 11e/NQ-HðND9 về việc cho thôi
làm thành viên Ban KT-XH, thôi làm ðại biểu
20-12-2008
HðND huyện A Lưới Khoá IX - Nhiệm kỳ 2004
- 2009.

01
05-01-2009

15

Nghị quyết số 11f/NQ-HðND9 về việc cho thôi
làm nhiệm vụ ðại biểu HðND huyện A Lưới 20-12-2008
Khoá IX - Nhiệm kỳ 2004 - 2009.

01
05-01-2009

16

Nghị quyết số 11g/NQ-HðND9 về việc cho thôi
làm nhiệm vụ ðại biểu HðND huyện A Lưới 20-12-2008
Khoá IX - Nhiệm kỳ 2004 - 2009.

01
05-01-2009

17

Nghị quyết số 11h/NQ-HðND9 về xác nhận kết
quả bầu cử thành viên Ban pháp chế HðND 20-12-2008
huyện A Lưới Khoá IX - Nhiệm kỳ 2004 - 2009.

01
05-01-2009

18

Nghị quyết số 11i/NQ-HðND9 về xác nhận kết
quả bầu cử thành viên Ban KT-XH HðND 20-12-2008
huyện A Lưới Khoá IX - Nhiệm kỳ 2004 - 2009.

01
05-01-2009

19

Nghị quyết số 12e/NQ-HðND9 về việc miễn
nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND Huyện A
Lưới Khóa IX, nhiệm kỳ 2004 - 2009: ông Võ
Nguyên ðại.

10-7-2009

21
05-8-2009

20

Nghị quyết số 01BT6/NQ-HðND9 về việc xác
nhận kết quả bầu cử Phó Chủ tịch UBND huyện
A Lưới Khoá IX - Nhiệm kỳ 2004 - 2011: ông
Nguyễn Quốc Cường.

18-7-2009

21
05-8-2009

34
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HðND HUYỆN HƯƠNG THỦY
STT

Tên/Số/Trích yếu nội dung văn bản

Ngày ban
hành

Số/ngày
ñăng Công
báo

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
1

Nghị quyết số 12/2008/NQ-HðND về nhiệm vụ
18-12-2008
kinh tế xã hội năm 2009.

04
25-01-2009

2

Nghị quyết số 13/2008/NQ-HðND về việc phê
duyệt ñiều chỉnh danh mục công trình từ nguồn
thu sử dụng ñất năm 2008 do giản tiến ñộ thực 18-12-2008
hiện mục tiêu kiềm chế lạm phát và các công
trình chưa có khối lượng.

04
25-01-2009

3

Nghị quyết số 14/2008/NQ-HðND về dự toán
18-12-2008
thu, chi ngân sách năm 2009.

04
25-01-2009

4

Nghị quyết số 15/NQ-HðND về chương trình
xây dựng và ban hành nghị quyết của Hội ñồng 18-12-2008
Nhân dân Huyện năm 2009.

04
25-01-2009

5

Nghị quyết số 16/2008/NQ-HðND về chương
trình giám sát của Hội ñồng Nhân dân Huyện 18-12-2008
năm 2009.

04
25-01-2009

6

Nghị quyết số 01/2009/NQBT-HðND về việc
thông qua ðề án ñề nghị công nhận Thị trấn Phú 27-02-2009
Bài mở rộng là ñô thị loại IV.

10
05-4-2009

7

Nghị quyết số 03/2009/NQ-HðND về nhiệm vụ
và giải pháp phát triển kinh tế xã hội 6 tháng
cuối năm 2009.

09-7-2009

21
05-8-2009

8

Nghị quyết số 04/2009/NQ-HðND về phê chuẩn
quyết toán thu ngân sách trên ñịa bàn và quyết
toán chi ngân sách ñịa phương năm 2008.

09-7-2009

21
05-8-2009

VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC

9

Nghị quyết số 05/NQBT-HðND về việc xác
nhận kết quả bầu cử chức danh Phó Chủ tịch
UBND huyện Hương Thuỷ khoá IV, nhiệm kỳ
2004 - 2011.

27-8-2009

25
15-9-2009
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UBND HUYỆN HƯƠNG THỦY
STT

Tên/Số/Trích yếu nội dung văn bản

Ngày ban
hành

Số/ngày
ñăng Công
báo

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

1

Quyết ñịnh số 1085/2009/Qð-UBND ban hành
Quy chế tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên
17-11-2009
chức trong các ñơn vị sự nghiệp giáo dục trực
thuộc Ủy ban Nhân dân huyện Hương Thuỷ.

32
15-12-2009

36
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Số 37 - 31/12/2009

HðND HUYỆN HƯƠNG TRÀ
STT

Tên/Số/Trích yếu nội dung văn bản

Ngày ban
hành

Số/ngày
ñăng Công
báo

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
1

Nghị quyết số 11a/2008/NQ-HðND về nhiệm vụ
19-12-2008
kinh tế - xã hội năm 2009.

01
05-01-2009

2

Nghị quyết số 11b/2008/NQ-HðND về dự toán
và phân bổ dự toán Ngân sách huyện, xã - thị 19-12-2008
trấn năm 2009.

01
05-01-2009

3

Nghị quyết số 11c/2008/NQ-HðND về chương
trình giám sát của Hội ñồng Nhân dân huyện 19-12-2008
năm 2009.

01
05-01-2009

4

Nghị quyết số 12a/2009/NQ-HðND về nhiệm vụ
và giải pháp thực hiện kinh tế - xã hội 6 tháng
cuối năm 2009.

08-7-2009

20
25-7-2009

5

Nghị quyết số 12b/2009/NQ-HðND phê chuẩn
tổng quyết toán ngân sách năm 2008.

08-7-2009

20
25-7-2009

6

Nghị quyết số 12c/2009/NQ-HðND về việc ñiều
chỉnh quy hoạch chung mở rộng xây dựng thị
trấn Tứ Hạ, ñịnh hướng phát triển huyện Hương
Trà thành thị xã trực thuộc Tỉnh.

08-7-2009

20
25-7-2009

7

Nghị quyết số 13a/2009/NQ-HðND về nhiệm vụ
18-12-2009
kinh tế - xã hội năm 2010.

36
30-12-2009

8

Nghị quyết số 13b/2009/NQ-HðND về dự toán
18-12-2009
phân bổ ngân sách huyện, xã-thị trấn năm 2010.

36
30-12-2009

9

Nghị quyết số 13c/2009/NQ-HðND về chương
trình giám sát của Hội ñồng nhân dân huyện năm 18-12-2009
2010.

36
30-12-2009

VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC

10

Nghị quyết số 07/NQBT-HðND-IV về việc xác
nhận kết quả bầu cử bổ sung chức danh Phó Chủ
tịch Ủy ban Nhân dân huyện Hương Trà, nhiệm
kỳ 2004-2011.

04-9-2009

25
15-9-2009
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UBND HUYỆN HƯƠNG TRÀ
STT

Tên/Số/Trích yếu nội dung văn bản

Ngày ban
hành

Số/ngày
ñăng Công
báo

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
1

Chỉ thị số 06/2009/CT-UBND về việc chủ ñộng
Bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng năm
2009.

20-3-2009

13
05-5-2009

2

Chỉ thị số 09/2009/CT-UBND về việc tổ chức
hoạt ñộng Hè 2009.

29-5-2009

17
15-6-2009

3

Chỉ thị số 10/2009/CT-UBND về việc tăng
cường công tác phòng chống dịch bệnh.

02-6-2009

17
15-6-2009

4

Quyết ñịnh số 636/2009/Qð-UBND ban hành
Quy chế vận hành Website của huyện Hương Trà
trên mạng Internet.

23-7-2009

21
05-8-2009

5

Chỉ thị số 12/2009/CT-UBND về tăng cường
quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ ñảm 02-10-2009
bảo an ninh trật tự trong tình hình mới.

27
15-10-2009

38
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HðND HUYỆN NAM ðÔNG
STT

Tên/Số/Trích yếu nội dung văn bản

Ngày ban
hành

Số/ngày
ñăng Công
báo

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
1

Nghị quyết số 11a /2008/NQ-HðND về nhiệm
16-12-2008
vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2009.

01
05-01-2009

2

Nghị quyết số 11b/2008/NQ-HðND về dự toán
16-12-2008
ngân sách năm 2009.

01
05-01-2009

3

Nghị quyết số 12a/2009/NQ-HðND về nhiệm vụ
và các giải pháp tiếp tục thực hiện hoàn thành
các chỉ tiêu kế hoạch kinh tế-xã hội sáu tháng
cuối năm 2009.

30-6-2009

20
25-7-2009

4

Nghị quyết số 12b/2009/NQ-HðND về phê
chuẩn tổng quyết toán ngân sách năm 2008.

30-6-2009

20
25-7-2009

5

Nghị quyết số 12c/2009/NQ-HðND thực hiện
chương trình hành ñộng của Huyện ủy về nông
nghiệp, nông dân và nông thôn 2009-2020.

30-6-2009

20
25-7-2009

6

Nghị quyết số 12d/2009/NQ-HðND về việc
thông qua ñề án giao rừng tự nhiên giai ñoạn
2009 - 2014 trên ñịa bàn huyện Nam ðông - tỉnh
Thừa Thiên Huế.

30-6-2009

20
25-7-2009

VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC
7

Nghị quyết số 11c/NQ-HðND về chương trình
xây dựng nghị quyết của Hội ñồng Nhân dân 16-12-2008
huyện năm 2009.

01
05-01-2009

8

Nghị quyết số 11d/NQ-HðND về chương trình
giám sát của Hội ñồng nhân dân huyện năm 16-12-2008
2009.

01
05-01-2009

9

Nghị quyết số 11e/NQ-HðND về việc xác nhận
kết quả bầu cử bổ sung ủy viên Ủy ban Nhân dân 16-12-2008
huyện Nam ðông nhiệm kỳ 2004 - 2009.

01
05-01-2009

10

Nghị quyết số 11f/NQ-HðND về việc miễn
nhiệm chức danh Trưởng Ban pháp chế Hội 16-12-2008
ñồng Nhân dân huyện.

01
05-01-2009
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39

Ngày ban
hành

Số/ngày
ñăng Công
báo

11

Nghị quyết số 11h/NQ-HðND về việc xác nhận
kết quả bầu cử bổ sung chức danh Trưởng Ban 16-12-2008
Pháp chế Hội ñồng Nhân dân huyện.

01
05-01-2009

12

Nghị quyết số 11i/NQ-HðND về việc miễn
nhiệm chức danh ủy viên Ủy ban Nhân dân 16-12-2008
huyện Nam ðông khoá IV, nhiệm kỳ 2004-2009.

01
05-01-2009

13

Nghị quyết số 11m/NQ-HðND về việc miễn
nhiệm thành viên Ban Kinh tế-xã hội của Hội 16-12-2008
ñồng Nhân dân huyện.

01
05-01-2009

14

Nghị quyết số 2a/NQBT-HðND về việc cho thôi
làm nhiệm vụ ñại biểu Hội ñồng Nhân dân huyện
và miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND huyện.

02-4-2009

12
25-4-2009

15

Nghị quyết số 2b/NQBT-HðND về việc xác
nhận kết quả bầu cử chức vụ Chủ tịch ủy ban
Nhân dân huyện Nam ðông khóa IV, nhiệm kỳ
2004 – 2009.

02-4-2009

12
25-4-2009

16

Nghị quyết số 03/NQBT-HðND về việc xác
nhận kết quả bầu cử bổ sung chức vụ Phó Chủ
tịch Uỷ ban Nhân dân huyện Nam ðông, nhiệm
kỳ 2004-2011.

07-9-2009

25
15-9-2009

STT

Tên/Số/Trích yếu nội dung văn bản
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UBND HUYỆN NAM ðÔNG
STT

Tên/Số/Trích yếu nội dung văn bản

Ngày ban
hành

Số/ngày
ñăng Công
báo

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
1

Quyết ñịnh số 01/2009/Qð-UBND về việc qui
ñịnh một số biện pháp tổ chức thực hiện ngân 06-01-2009
sách năm 2009.

04
25-01-2009

2

Chỉ thị số 01/2009/CT-UBND về việc nâng cao
chất lượng và tăng cường công tác giải quyết
07-01-2009
ñơn thư khiếu nại, tố cáo, tranh chấp trên ñịa bàn
huyện.

05
05-02-2009

3

Chỉ thị số 02/2009/CT-UBND về việc tăng
cường công tác chỉ ñạo ñiều hành, thực hiện kỷ
07-01-2009
cương, kỷ luật hành chính trong các cơ quan
quản lý Nhà nước trên ñịa bàn huyện Nam ðông.

05
05-02-2009

4

Quyết ñịnh số 04/2009/Qð-UBND về việc quy
13-02-2009
ñịnh mức thu thuế nhà, ñất ở xã Hương Phú.

07
25-02-2009

5

Chỉ thị số 06/2009/CT-UBND về việc tăng
cường công tác an toàn lao ñộng, vệ sinh lao
ñộng trong các cơ quan, ñơn vị, doanh nghiệp
trên ñịa bàn.

06-3-2009

09
15-3-2009

6

Chỉ thị số 08/2009/CT-UBND về việc tăng
cường thực hiện công tác bảo vệ rừng, phòng
cháy, chữa cháy rừng và lấn chiếm rừng và ñất
rừng ñể sản xuất nương rẫy.

23-4-2009

13
05-5-2009

7

Chỉ thị số 12/2009/CT-UBND về việc tăng
cường công tác thu ngân sách Nhà nước.

30-6-2009

18
05-7-2009

8

Chỉ thị số 14/2009/CT-UBND về tăng cường
quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ ñảm
bảo an ninh trật tự trong tình hình mới.

14-9-2009

26
25-9-2009

9

Quyết ñịnh số 05/2009/Qð-UBND về việc ban
hành quy ñịnh một số chính sách ưu ñãi và hỗ trợ 03-11-2009
ñầu tư trên ñịa bàn huyện.

30
15-11-2009
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HðND HUYỆN PHONG ðIỀN
STT

Tên/Số/Trích yếu nội dung văn bản

Ngày ban
hành

Số/ngày
ñăng Công
báo

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
1

Nghị quyết số 11a/2008/NQ-HðND về nhiệm vụ
16-12-2008
phát triển kinh tế xã hội năm 2009.

01
05-01-2009

2

Nghị quyết số 11b/2008/NQ-HðND về phê
chuẩn dự toán ngân sách nhà nước huyện năm 16-12-2008
2009.

01
05-01-2009

3

Nghị quyết số 11c/2008/NQ-HðND về việc
thông qua quy hoạch sử dụng ñất chi tiết, kế
16-12-2008
hoạch sử dụng ñất chi tiết thị trấn Phong ðiền
ñến năm 2010.

01
05-01-2009

4

Nghị quyết số 11d/2008/NQ-HðND về chương
trình giám sát năm 2009 của Hội ñồng Nhân dân 16-12-2008
huyện.

01
05-01-2009

5

Nghị quyết số 12a/2009/NQ-HðND về giải pháp
chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội sáu tháng cuối
năm 2009.

14-7-2009

21
05-8-2009

6

Nghị quyết số 12b/2009/NQ-HðND phê chuẩn
tổng quyết toán thu, chi ngân sách năm 2008.

14-7-2009

21
05-8-2009

7

Nghị quyết số 12c/2009/NQ-HðND về việc
thông qua phương án ñiều chỉnh quy hoạch 3
loại rừng ñến năm 2010 và quy hoạch bảo vệ và
phát triển rừng huyện Phong ðiền giai ñoạn
2009 - 2020.

14-7-2009

21
05-8-2009
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UBND HUYỆN PHONG ðIỀN
STT

Tên/Số/Trích yếu nội dung văn bản

Ngày ban
hành

Số/ngày
ñăng Công
báo

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
1

Chỉ thị số 01/2009/CT-UBND về việc nghiêm
cấm ñánh bắt, khai thác thuỷ sản bằng các hình 07-01-2009
thức mang tính huỷ diệt.

05
05-02-2009

2

Quyết ñịnh số 10/2009/Qð-UBND về việc ban
hành Quy ñịnh trình tự tiếp nhận và giải quyết hồ 10-02-2009
sơ lĩnh vực tổ chức nhà nước.

07
25-02-2009

3

Quyết ñịnh số 16/2009/Qð-UBND về việc ban
hành Quy chế tuyển dụng, sử dụng và quản lý
viên chức trong các ñơn vị sự nghiệp giáo dục
trực thuộc Ủy ban Nhân dân huyện.

25-4-2009

14
15-5-2009

4

Quyết ñịnh số 19/2009/Qð-UBND ban hành
Quy chế quản lý, bảo tồn, tôn tạo và sử dụng di
tích Làng cổ Phước Tích.

08-6-2009

17
15-6-2009
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HðND HUYỆN PHÚ LỘC
STT

Tên/Số/Trích yếu nội dung văn bản

Ngày ban
hành

Số/ngày
ñăng Công
báo

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
1

Nghị quyết số 11a/2008/NQ-HðND về nhiệm vụ
17-12-2008
kinh tế - xã hội năm 2009.

01
05-01-2009

2

Nghị quyết số 11b/2008/NQ-HðND về dự toán
và phân bổ dự toán thu - chi ngân sách huyện 17-12-2008
Phú Lộc năm 2009.

01
05-01-2009

3

Nghị quyết số 11c/2008/NQ-HðND về chương
trình hoạt ñộng giám sát của Hội ñồng Nhân dân 17-12-2008
huyện Phú Lộc năm 2009.

01
05-01-2009

4

Nghị quyết số 12a/2009/NQ-HðND về các
nhiệm vụ và giải pháp tiếp tục thực hiện hoàn
thành các chỉ tiêu kế hoạch kinh tế - xã hội năm
2009.

09-7-2009

20
25-7-2009

5

Nghị quyết số 12b/2009/NQ-HðND về việc phê
chuẩn tổng quyết toán ngân sách huyện Phú Lộc
năm 2008.

09-7-2009

20
25-7-2009

VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC
6

Nghị quyết số 11d/NQ-HðND9 về việc ñề nghị
ñặt tên ñường phố ở hai thị trấn Phú Lộc và Lăng 17-12-2008
Cô, huyện Phú Lộc (ñợt 1-2008).

01
05-01-2009

7

Nghị quyết số 12c/NQ-HðND về việc cho thôi
làm nhiệm vụ ñại biểu Hội ñồng Nhân dân
huyện.

09-7-2009

20
25-7-2009

8

Nghị quyết số 12d/NQ-HðND về việc cho thôi
làm nhiệm vụ ñại biểu Hội ñồng Nhân dân huyện
Phú Lộc, nhiệm kỳ 2004-2011.

09-7-2009

20
25-7-2009

9

Nghị quyết số 12e/NQ-HðND về việc chấp
thuận thôi giữ chức danh Ủy viên Ủy ban nhân
dân huyện Phú Lộc khóa IX, nhiệm kỳ 20042011.

09-7-2009

20
25-7-2009

10

Nghị quyết số 12g/NQ-HðND về việc xác nhận
kết quả bầu cử Thư ký kỳ họp Hội ñồng Nhân

09-7-2009

20
25-7-2009
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Tên/Số/Trích yếu nội dung văn bản

Số 37 - 31/12/2009

Ngày ban
hành

Số/ngày
ñăng Công
báo

09-7-2009

20
25-7-2009

dân huyện Phú Lộc khoá IX, nhiệm kỳ 2004 2011.
11

Nghị quyết số 12h/NQ-HðND về việc xác nhận
kết quả bầu cử chức danh Ủy viên Ủy ban Nhân
dân huyện Phú Lộc khoá IX, nhiệm kỳ 2004 2011.
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UBND HUYỆN PHÚ LỘC
STT

Tên/Số/Trích yếu nội dung văn bản

Ngày ban
hành

Số/ngày
ñăng Công
báo

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

1

Chỉ thị số 11/2009/CT-UBND về việc tăng
cường công tác kiểm tra, xử lý tình hình xây
dựng các công trình trái phép ở các xã Lộc Thủy,
Lộc Tiến, Lộc Vĩnh và thị trấn Lăng Cô (thuộc
ñịa bàn Khu kinh tế Chân Mây – Lăng Cô).

19-6-2009

18
05-7-2009

2

Chỉ thị số 12/2009/CT-UBND về việc thực hiện
Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai
ñoạn từ năm 2009 ñến năm 2012 trên ñịa bàn
huyện Phú Lộc.

24-7-2009

22
15-8-2009

3

Chỉ thị số 17/2009/CT-UBND về một số nhiệm
vụ cấp bách trong công tác xử lý, giải quyết ñơn 01-12-2009
khiếu nại, tố cáo của công dân.

32
15-12-2009
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HðND HUYỆN PHÚ VANG
STT

Tên/Số/Trích yếu nội dung văn bản

Ngày ban
hành

Số/ngày
ñăng Công
báo

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
1

Nghị quyết số 07/2008/NQ-HðND về chương
trình hoạt ñộng giám sát của Hội ñồng Nhân dân 23-12-2008
huyện năm 2009.

04
25-01-2009

2

Nghị quyết số 08/2008/NQ-HðND về dự toán
23-12-2008
ngân sách năm 2009.

04
25-01-2009

3

Nghị quyết số 09/2008/NQ-HðND về nhiệm vụ
23-12-2008
kinh tế - xã hội năm 2009.

04
25-01-2009

4

Nghị quyết số 04/2009/NQ-HðND về một số
giải pháp ñẩy mạnh việc thực hiện nhiệm vụ kinh
tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2009.

24-7-2009

22
15-8-2009

5

Nghị quyết số 05/2009/NQ-HðND phê chuẩn
quyết toán ngân sách năm 2008.

24-7-2009

22
15-8-2009

VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC

6

Nghị quyết số 06/NQ-HðND về việc xác nhận
kết quả bầu bổ sung chức danh Ủy viên UBND
huyện Phú Vang khoá IV, nhiệm kỳ 2004 - 2011:
Ông Lê Văn Vũ, Ông Nguyễn Tuấn Anh, Ông
Nguyễn Trịnh.

24-7-2009

22
15-8-2009

7

Nghị quyết số 07/NQ-HðND về việc miễn
nhiệm chức danh Ủy viên UBND huyện Phú
Vang khoá IV, nhiệm kỳ 2004 - 2011: ñối với
ông Nguyễn Trường Sơn.

24-7-2009

22
15-8-2009

8

Nghị quyết số 08/NQ-HðND về việc miễn
nhiệm chức danh Ủy viên UBND huyện Phú
Vang khoá IV, nhiệm kỳ 2004 - 2011: Ông
Trương Công Phúc.

24-7-2009

22
15-8-2009

9

Nghị quyết số 09/NQ-HðND về việc miễn
nhiệm chức danh Ủy viên UBND huyện Phú
Vang khoá IV, nhiệm kỳ 2004 - 2011: ông
Nguyễn Thượng Anh.

24-7-2009

22
15-8-2009
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Số/ngày
ñăng Công
báo

STT

Tên/Số/Trích yếu nội dung văn bản

Ngày ban
hành

10

Nghị quyết số 10/NQ-HðND về việc cho thôi
làm nhiệm vụ ðại biểu Hội ñồng Nhân dân
huyện Phú Vang khoá IV, nhiệm kỳ 2004 - 2011.

24-7-2009

22
15-8-2009

11

Nghị quyết số 11/NQ-HðND về việc cho thôi
làm nhiệm vụ ðại biểu Hội ñồng Nhân dân
huyện Phú Vang khoá IV, nhiệm kỳ 2004 - 2011:
Ông Nguyễn Hới.

24-7-2009

22
15-8-2009

12

Nghị quyết số 12/NQ-HðND về việc cho thôi
làm nhiệm vụ ðại biểu Hội ñồng Nhân dân
huyện Phú Vang khoá IV, nhiệm kỳ 2004 - 2011:
Ông Nguyễn Trường Sơn.

24-7-2009

22
15-8-2009
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UBND HUYỆN PHÚ VANG
STT

Tên/Số/Trích yếu nội dung văn bản

Ngày ban
hành

Số/ngày
ñăng Công
báo

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
1

Quyết ñịnh số 8895/2008/Qð-UBND về việc
một số qui ñịnh tổ chức thực hiện dự toán ngân 29-12-2008
sách nhà nước huyện năm 2009.

04
25-01-2009

2

Chỉ thị số 19/2008/CT-UBND về việc triển khai
29-12-2008
thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội năm 2009.

05
05-02-2009

3

Chỉ thị số 20/2008/CT-UBND về việc nâng cao
chất lượng và tăng cường công tác giải quyết
30-12-2008
ñơn thư khiếu nại, tố cáo, tranh chấp trên ñịa bàn
huyện.

05
05-02-2009

4

Quyết ñịnh số 2734/2009/Qð-UBND ban hành
Quy chế tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên
chức trong các ñơn vị sự nghiệp giáo dục trực
thuộc Ủy ban Nhân dân huyện.

23
25-8-2009

17-8-2009
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HðND HUYỆN QUẢNG ðIỀN
STT

Tên/Số/Trích yếu nội dung văn bản

Ngày ban
hành

Số/ngày
ñăng Công
báo

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
1

Nghị quyết số 11a/NQ-HðND về việc xác nhận
kết quả bầu cử bổ sung Hội thẩm của Tòa án 18-12-2008
Nhân dân huyện, nhiệm kỳ 2004-2009.

01
05-01-2009

2

Nghị quyết số 11b/2008/NQ-HðND về nhiệm vụ
19-12-2008
phát triển kinh tế - xã hội năm 2009.

01
05-01-2009

3

Nghị quyết số 11c/2008/NQ-HðND về dự toán
19-12-2008
ngân sách nhà nước huyện năm 2009.

01
05-01-2009

4

Nghị quyết số 11d/2008/NQ-HðND về việc thực
hiện chế ñộ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử
19-12-2008
dụng biên chế, kinh phí quản lý hành chính và tài
chính ñối với các cơ quan hành chính nhà nước.

01
05-01-2009

5

Nghị quyết số 12a/2009/NQ-HðND về nhiệm vụ
phát triển kinh tế-xã hội 6 tháng cuối năm 2009.

30-6-2009

19
15-7-2009

6

Nghị quyết số 12b/2009/NQ-HðND về việc phê
duyệt tổng quyết toán ngân sách huyện năm
2008.

30-6-2009

19
15-7-2009

7

Nghị quyết số 12c/2009/NQ-HðND về việc ñiều
chỉnh kế hoạch sử dụng ñất thời kỳ 2006 - 2010.

30-6-2009

19
15-7-2009

VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC
8

Nghị quyết số 11ñ/NQ-HðND về chương trình
giám sát của Hội ñồng Nhân dân huyện năm 19-12-2008
2009.

01
05-01-2009
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UBND HUYỆN QUẢNG ðIỀN
STT

Tên/Số/Trích yếu nội dung văn bản

Ngày ban
hành

Số/ngày
ñăng Công
báo

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

1

Chỉ thị số 01/2009/CT-UBND về việc tăng
cường triển khai các biện pháp chống úng bảo vệ
05-01-2009
cây trồng và ñẩy mạnh khôi phục sản xuất vụ
ðông xuân 2008-2009 sau mưa lũ.

05
05-02-2009

2

Chỉ thị số 02/2009/CT-UBND về việc triển khai
12-01-2009
thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách năm 2009.

05
05-02-2009

3

Chỉ thị số 03/2009/CT-UBND về việc tiêm
phòng vắc xin cho gia súc, gia cầm vụ Xuân năm
2009 và tăng cường các biện pháp phòng, chống 04-02-2009
dịch tai xanh lợn, lở mồm long móng gia súc,
cúm gia cầm H5N1.

06
15-02-2009

4

Chỉ thị số 07/2009/CT-UBND về việc tập trung
chỉ ñạo hoàn thành thắng lợi sản xuất vụ ðông
xuân và ñẩy mạnh công tác chuẩn bị, triển khai
sản xuất vụ Hè thu 2009.

07-5-2009

14
15-5-2009

5

Chỉ thị số 08/2009/CT-UBND về việc triển khai
các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch cúm
A (H1N1).

18-5-2009

15
25-5-2009

6

Chỉ thị số 09/2009/CT-UBND về việc tăng
cường công tác thu ngân sách 6 tháng cuối năm
2009.

10-6-2009

18
05-7-2009

7

Chỉ thị số 11/2009/CT-UBND về việc tập trung
chỉ ñạo ñẩy nhanh tiến ñộ thu hoạch vụ sản xuất
Hè Thu, vụ nuôi trồng thuỷ sản và phòng chống
bão lụt năm 2009.

25-8-2009

24
05-9-2009

8

Chỉ thị số 12/2009/CT-UBND về việc thực hiện
Tháng an toàn giao thông năm 2009.

03-9-2009

25
15-9-2009

9

Chỉ thị số 13/2009/CT-UBND về việc tổ chức
Tháng thi ñua khuyến học nhân kỷ niệm ngày
Khuyến học Việt Nam 02 tháng 10 năm 2009.

04-9-2009

25
15-9-2009

10

Chỉ thị số 14/2009/CT-UBND về tăng cường
công tác quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ

15-9-2009

26
25-9-2009
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Ngày ban
hành

Số/ngày
ñăng Công
báo

Quyết ñịnh số 1753/2009/Qð-UBND về việc
quy ñịnh chế ñộ mức thu học phí ở các cơ sở 11-11-2009
giáo dục mầm non công lập và bán công.

31
02-12-2009

Tên/Số/Trích yếu nội dung văn bản
trợ ñảm bảo an ninh trật tự trong tình hình mới.

11

Công báo Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam xuất bản tại tỉnh
Thừa Thiên Huế là ấn phẩm chính thức của Nhà nước dùng ñể công bố tất cả
các văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản có giá trị pháp lý khác do Hội
ñồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân tỉnh, Hội ñồng Nhân dân và Ủy ban
Nhân dân các huyện, thành phố Huế ban hành. Các văn bản pháp luật ñăng tải
trên Công báo có giá trị như bản gốc và ñược sử dụng trong mọi quan hệ, giao
dịch chính thức.
Công báo in trên giấy có kích thước 20,5 cm x 29 cm. Trang bìa có in
hình Quốc huy, Quốc hiệu của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và
chữ Công Báo màu ñỏ; Công báo ñược xuất bản thường kỳ 3 số/tháng và
phát hành trên phạm vi toàn tỉnh.
Các cơ quan, tổ chức và cá nhân có nhu cầu ñặt mua Công báo ñể kịp
thời nắm bắt các chủ trương, chính sách của Tỉnh, ñăng ký tại Cổng thông tin
ñiện tử Thừa Thiên Huế thuộc Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên
Huế, số 16 Lê Lợi - Huế; ñiện thoại: 054-3834537; Fax: 054-3834373./.

UBND tỉnh Thừa Thiên Huế xuất bản
ðiện thoại: 054.3834537
Fax: 054.3834373
Email: congbao@thuathienhue.gov.vn
Website: http://congbao.thuathienhue.gov.vn
In tại: Công ty In Thống kê và Sản xuất bao bì Huế.

