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Số 40 - 30/12/2010

CÔNG BÁO NĂM 2010
(Xếp theo cơ quan ban hành, ngày tháng)
STT

Tên cơ quan ban hành văn bản

Số trang

1

Hội ñồng nhân dân tỉnh

3

2

Ủy ban nhân dân tỉnh

7

3

HðND thành phố Huế

43

4

UBND thành phố Huế

45

5

HðND huyện A Lưới

46

6

HðND thị xã Hương Thủy

47

7

UBND thị xã Hương Thủy

49

8

HðND huyện Hương Trà

50

9

UBND huyện Hương Trà

53

10

HðND huyện Nam ðông

54

11

UBND huyện Nam ðông

55

12

HðND huyện Phong ðiền

56

13

UBND huyện Phong ðiền

58

14

HðND huyện Phú Lộc

59

15

UBND huyện Phú Lộc

60

16

HðND huyện Phú Vang

61

17

UBND huyện Phú Vang

63

18

HðND huyện Quảng ðiền

65

19

UBND huyện Quảng ðiền

66
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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 8a/NQCð-HðND về việc miễn
nhiệm chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban nhân
dân tỉnh Thừa Thiên Huế khóa V, nhiệm kỳ
2004 - 2011 ñối với bà Nguyễn Thị Thúy Hòa
ñể nghỉ hưu theo chế ñộ.

02-6-2010

15
15-6-2010

2

Nghị quyết số 8b/NQCð-HðND về việc xác
nhận kết quả bầu cử Phó Chủ tịch Ủy ban
nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế khóa V, nhiệm
kỳ 2004 - 2011 ñối với Ông Lê Trường Lưu và
Ông Phan Ngọc Thọ.

02-6-2010

15
15-6-2010

3

Nghị quyết số 8c/NQCð-HðND về việc ñề
nghị công nhận thị trấn Tứ Hạ mở rộng là ñô
thị loại IV.

02-6-2010

15
15-6-2010

4

Nghị quyết số 8d/2010/NQCð-HðND về việc
ban hành quy ñịnh chế ñộ trợ cấp cho sinh
viên là người dân tộc thiểu số học tại các
trường ñại học, cao ñẳng thuộc hệ thống giáo
dục quốc dân theo diện dự thi và trúng tuyển.

02-6-2010

15
15-6-2010

5

Nghị quyết số 8e/2010/NQCð-HðND về việc
ñặt tên ñường ở thị trấn Thuận An, huyện Phú
Vang ñợt I.

02-6-2010

15
15-6-2010

6

Nghị quyết số 8g/2010/NQCð-HðND về việc
ñặt tên ñường ở thị trấn Phú Lộc và thị trấn
Lăng Cô, huyện Phú Lộc ñợt I.

02-6-2010

15
15-6-2010

7

Nghị quyết số 8h/2010/NQCð-HðND phát
triển dạy nghề tỉnh Thừa Thiên Huế giai ñoạn
2011 - 2020.

02-6-2010

15
15-6-2010

8

Nghị quyết số 8i/2010/NQCð-HðND về việc
thông qua Quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng
tỉnh Thừa Thiên Huế giai ñoạn 2009 - 2020.

02-6-2010

15
15-6-2010

9

Nghị quyết số 8k/2010/NQCð-HðND về chi
ñón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng ñối với một số
ñối tượng do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh,

02-6-2010

15
15-6-2010
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Ngày ban
hành

Số/ngày
ñăng Công
báo

10

Nghị quyết số 8l/2010/NQCð-HðND về phí
bảo vệ môi trường ñối với khai thác khoáng
sản trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

02-6-2010

15
15-6-2010

11

Nghị quyết số 14a/NQ-HðND về việc miễn
nhiệm chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân
tỉnh Thừa Thiên Huế khóa V, nhiệm kỳ 2004 2011 ñối với ông La ðình Mão.

22-7-2010

21 + 22
15-8-2010

12

Nghị quyết số 14b/NQ-HðND về việc xác
nhận kết quả bầu cử Ủy viên Ủy ban nhân dân
tỉnh Thừa Thiên Huế khóa V, nhiệm kỳ 2004 2011 ñối với ông Hoàng Ngọc Khanh và ông
Cái Vĩnh Tuấn.

22-7-2010

21 + 22
15-8-2010

13

Nghị quyết số 14c/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
2010.

23-7-2010

21 + 22
15-8-2010

14

Nghị quyết số 14d/NQ-HðND về việc thông
qua ðề án xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế trở
thành thành phố trực thuộc Trung ương.

23-7-2010

21 + 22
15-8-2010

15

Nghị quyết số 14e/2010/NQ-HðND về việc
thông qua ñề án công nhận xã Phú ða, huyện
Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế ñạt tiêu chuẩn
ñô thị loại V.

23-7-2010

21 + 22
15-8-2010

16

Nghị quyết số 14g/2010/NQ-HðND về việc
phân cấp quản lý tài sản nhà nước tại cơ quan,
tổ chức, ñơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh
Thừa Thiên Huế.

23-7-2010

21 + 22
15-8-2010

17

Nghị quyết số 14h/NQ-HðND về tổng biên
chế hành chính của tỉnh Thừa Thiên Huế năm
2011.

23-7-2010

21 + 22
15-8-2010

18

Nghị quyết số 14i/NQ-HðND về tổng biên
chế sự nghiệp của tỉnh Thừa Thiên Huế năm
2011.

23-7-2010

21 + 22
15-8-2010

19

Nghị quyết số 14k/NQ-HðND về việc thành
lập Phòng Dân tộc trực thuộc UBND huyện

23-7-2010

21 + 22

STT

Tên/Số/Trích yếu nội dung văn bản
các huyện, thị xã Hương Thủy và thành phố
Huế thực hiện.

Số 40 - 30/12/2010

STT

MỤC LỤC

Tên/Số/Trích yếu nội dung văn bản

5

Ngày ban
hành

Nam ðông và UBND huyện A Lưới.

Số/ngày
ñăng Công
báo
15-8-2010

20

Nghị quyết số 14l/2010/NQ-HðND về việc
quy ñịnh mức thu, quản lý và sử dụng lệ phí
cấp giấy phép lao ñộng cho người nước ngoài
làm việc tại tỉnh Thừa Thiên Huế.

23-7-2010

21 + 22
15-8-2010

21

Nghị quyết số 14m/2010/NQ-HðND về việc
quy ñịnh mức thu, chế ñộ thu nộp, quản lý và
sử dụng phí thẩm ñịnh cấp phép sử dụng vật
liệu nổ công nghiệp.

23-7-2010

21 + 22
15-8-2010

22

Nghị quyết số 14n/2010/NQ-HðND về chế ñộ
chi tiêu ñón tiếp khách nước ngoài, chi tiêu tổ
chức các hội nghị, hội thảo quốc tế và chi tiêu
tiếp khách trong nước trên ñịa bàn tỉnh Thừa
Thiên Huế.

23-7-2010

21 + 22
15-8-2010

23

Nghị quyết số 15a/NQ-HðND về việc miễn
nhiệm chức danh Ủy viên thường trực Hội
ñồng nhân dân tỉnh và cho thôi làm nhiệm vụ
ñại biểu Hội ñồng nhân dân tỉnh khóa V,
nhiệm kỳ 2004 - 2011.

07-12-2010

37 + 38
25-12-2010

24

Nghị quyết số 15b/NQ-HðND về việc xác
nhận kết quả bầu cử chức danh Ủy viên
thường trực Hội ñồng nhân dân tỉnh Thừa
Thiên Huế khóa V, nhiệm kỳ 2004 - 2011.

09-12-2010

37 + 38
25-12-2010

25

Nghị quyết số 15c/2010/NQ-HðND về nhiệm
vụ kinh tế - xã hội năm 2011.

09-12-2010

37 + 38
25-12-2010

26

Nghị quyết số 15d/2010/NQ-HðND về ñịnh
mức phân bổ ngân sách ñịa phương năm 2011.

09-12-2010

37 + 38
25-12-2010

27

Nghị quyết số 15e/2010/NQ-HðND về việc
phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi, tỷ lệ phân
chia giữa ngân sách các cấp chính quyền ñịa
phương từ năm 2011 ñến năm 2015.

09-12-2010

37 + 38
25-12-2010

28

Nghị quyết số 15g/2010/NQ-HðND về dự
toán ngân sách nhà nước tỉnh năm 2011.

09-12-2010

37 + 38
25-12-2010

29

Nghị quyết số 15h/NQ-HðND phê chuẩn tổng
quyết toán ngân sách năm 2009.

09-12-2010

37 + 38
25-12-2010

6
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Số/ngày
ñăng Công
báo
37 + 38
25-12-2010

STT

Tên/Số/Trích yếu nội dung văn bản

Ngày ban
hành

30

Nghị quyết số 15i/2010/NQ-HðND về giá các
loại ñất tại tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2011.

09-12-2010

31

Nghị quyết số 15k/NQ-HðND về việc ñề nghị
thành lập thị trấn Phú ða thuộc huyện Phú
Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế.

09-12-2010

37 + 38
25-12-2010

32

Nghị quyết số 15l/2010/NQ-HðND về việc
quy ñịnh chế ñộ công tác phí, chế ñộ chi tổ
chức các cuộc hội nghị ñối với các cơ quan
nhà nước và ñơn vị sự nghiệp công lập thuộc
tỉnh Thừa Thiên Huế.

09-12-2010

37 + 38
25-12-2010

33

Nghị quyết số 15m/2010/NQ-HðND về mức
thu, quản lý và sử dụng phí trông giữ xe ñạp,
xe máy.

09-12-2010

37 + 38
25-12-2010

34

Nghị quyết số 15n/2010/NQ-HðND về mức
thu, quản lý và sử dụng phí vệ sinh.

09-12-2010

37 + 38
25-12-2010

35

Nghị quyết số 15p/NQ-HðND về việc ñặt tên
ñường ở thị trấn A Lưới, huyện A Lưới ñợt I.

09-12-2010

37 + 38
25-12-2010

36

Nghị quyết số 15q/NQ-HðND về chương
trình xây dựng nghị quyết của Hội ñồng nhân
dân tỉnh năm 2011.

09-12-2010

37 + 38
25-12-2010

37

Nghị quyết số 15r/NQ-HðND về chương trình
giám sát chuyên ñề của Hội ñồng nhân dân
tỉnh năm 2011.

09-12-2010

37 + 38
25-12-2010

Số 40 - 30/12/2010
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ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
STT

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Tên/Số/Trích yếu nội dung văn bản

Ngày ban
hành

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
Chỉ thị số 01/2010/CT-UBND về tiếp tục
tăng cường công tác tiếp công dân, giải quyết 08-01-2010
khiếu nại, tố cáo, tranh chấp.
Chỉ thị số 02/2010/CT-UBND về việc tăng
cường công tác chỉ ñạo ñiều hành, thực hiện
kỷ cương, kỷ luật hành chính trong các cơ 08-01-2010
quan quản lý Nhà nước trên ñịa bàn tỉnh Thừa
Thiên Huế.
Quyết ñịnh số 04/2010/Qð-UBND về việc
ban hành Quy chế Quản lý và sử dụng Quỹ 20-01-2010
giải quyết việc làm tỉnh Thừa Thiên Huế.
Quyết ñịnh số 05/2010/Qð-UBND về việc
ban hành Quy ñịnh sử dụng chung cơ sở hạ
28-01-2010
tầng viễn thông trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên
Huế.
Quyết ñịnh số 06/2010/Qð-UBND về việc
ban hành Quy ñịnh ñảm bảo thông tin liên lạc
giữa các tàu ñánh bắt hải sản trên biển với các 28-01-2010
cơ quan quản lý nhà nước trên ñịa bàn tỉnh
Thừa Thiên Huế.
Quyết ñịnh số 07/2010/Qð-UBND ban hành
Quy chế ñăng ký, lưu giữ và sử dụng kết quả
10-02-2010
thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ
trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.
Quyết ñịnh số 08/2010/Qð-UBND ban hành
Quy chế tạm thời quản lý các dự án nông thôn
10-02-2010
miền núi cấp cơ sở có sử dụng ngân sách nhà
nước ñịa phương.
Quyết ñịnh số 09/2010/Qð-UBND ban hành
Quy chế phối hợp quản lý nhà nước ñối với
10-3-2010
các khu công nghiệp trên ñịa bàn tỉnh Thừa
Thiên Huế.
Quyết ñịnh số 10/2010/Qð-UBND ban hành
Quy ñịnh ñảm bảo vệ sinh môi trường ñối với 22-3-2010
các hoạt ñộng du lịch trên sông Hương.

Số/ngày
ñăng Công
báo

02 + 03
15-01-2010

04 + 05
25-01-2010

04 + 05
25-01-2010
06
05-02-2010

06
05-02-2010

07
25-02-2010

07
25-02-2010

08
15-3-2010
10
15-4-2010

8
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STT

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Tên/Số/Trích yếu nội dung văn bản
Quyết ñịnh số 11/2010/Qð-UBND ban hành
Quy ñịnh về bồi thường, hỗ trợ, tái ñịnh cư và
trình tự, thủ tục thu hồi ñất, giao ñất, cho thuê
ñất trên ñịa bàn tỉnh.
Chỉ thị số 12/2010/CT-UBND về việc tăng
cường quản lý nhà nước ñối với hoạt ñộng
khảo sát, thăm dò, khai thác cát, sỏi và nạo
vét kết hợp tận thu cát, sỏi lòng sông trên ñịa
bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.
Quyết ñịnh số 13/2010/Qð-UBND ban hành
Quy chế phối hợp liên ngành trong công tác
quản lý người nước ngoài làm việc tại các
doanh nghiệp, tổ chức trên ñịa bàn tỉnh Thừa
Thiên Huế.
Chỉ thị số 14/2010/CT-UBND về việc ngăn
chặn sự phát triển và tổ chức diệt trừ cây Mai
dương (Mắt mèo hoặc Trinh nữ nâu).
Quyết ñịnh số 15/2010/Qð-UBND sửa ñổi,
bổ sung một số ñiều của Quyết ñịnh số
11/2010/Qð-UBND ngày 10 tháng 4 năm
2010 của Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành
Quy ñịnh về bồi thường, hỗ trợ, tái ñịnh cư và
trình tự, thủ tục thu hồi ñất, giao ñất, cho thuê
ñất trên ñịa bàn tỉnh.
Quyết ñịnh số 16/2010/Qð-UBND về việc
xếp loại ñường bộ ñể xác ñịnh cước vận tải
năm 2010.
Quyết ñịnh số 17/2010/Qð-UBND 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.
Quyết ñịnh số 18/2010/Qð-UBND 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.
Quyết ñịnh số 19/2010/Qð-UBND về việc
ban hành Quy chế quản lý hoạt ñộng vật liệu

Số 40 - 30/12/2010

Ngày ban
hành

Số/ngày
ñăng Công
báo

10-4-2010

11
25-4-2010

14-4-2010

11
25-4-2010

29-4-2010

12
05-5-2010

30-4-2010

12
05-5-2010

18-5-2010

13
25-5-2010

25-5-2010

14
05-6-2010

31-5-2010

14
05-6-2010

31-5-2010

14
05-6-2010

31-5-2010

14
05-6-2010

Số 40 - 30/12/2010

STT

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

MỤC LỤC

Tên/Số/Trích yếu nội dung văn bản
nổ công nghiệp trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên
Huế.
Quyết ñịnh số 20/2010/Qð-UBND về việc
quy ñịnh mức thu và chế ñộ thu, nộp, quản lý
và sử dụng lệ phí ñăng ký cư trú và lệ phí cấp
chứng minh Nhân dân.
Quyết ñịnh số 21/2010/Qð-UBND về việc
ñặt tên ñường ở thị trấn Lăng Cô, huyện Phú
Lộc ñợt 1 năm 2010.
Quyết ñịnh số 22/2010/Qð-UBND về việc
ñặt tên ñường ở thị trấn Thuận An, huyện Phú
Vang ñợt 1 năm 2010.
Quyết ñịnh số 23/2010/Qð-UBND về việc
ñặt tên ñường ở thị trấn Phú Lộc, huyện Phú
Lộc ñợt 1 năm 2010.
Quyết ñịnh số 27/2010/Qð-UBND về việc
ban hành Quy ñịnh tạm thời một số chính
sách ưu ñãi về ñất ñai ñối với các dự án xã
hội hoá trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.
Quyết ñịnh số 28/2010/Qð-UBND về việc
phê duyệt ðề án Phát triển dạy nghề tỉnh
Thừa Thiên Huế giai ñoạn 2011-2020.
Quyết ñịnh số 29/2010/Qð-UBND ban hành
Quy ñịnh về quản lý các dự án ñầu tư không
có xây dựng công trình sử dụng vốn ngân
sách nhà nước của tỉnh Thừa Thiên Huế.
Quyết ñịnh số 30/2010/Qð-UBND ban hành
Quy ñịnh về công tác quy hoạch và quản lý
các dự án ñầu tư xây dựng công trình sử dụng
vốn ngân sách nhà nước của tỉnh Thừa Thiên
Huế.
Quyết ñịnh số 31/2010/Qð-UBND về việc
Quy ñịnh mức thu, quản lý và sử dụng lệ phí
cấp giấy phép cho người nước ngoài làm việc
tại tỉnh Thừa Thiên Huế.
Quyết ñịnh số 32/2010/Qð-UBND về việc
Quy ñịnh mức thu, quản lý và sử dụng phí
bảo vệ môi trường ñối với khai thác khoáng

9

Ngày ban
hành

Số/ngày
ñăng Công
báo

31-5-2010

14
05-6-2010

14-6-2010

16
25-6-2010

14-6-2010

16
25-6-2010

22-6-2010

17
05-7-2010

25-6-2010

17
05-7-2010

19-7-2010

19
25-7-2010

23-8-2010

25
05-9-2010

23-8-2010

25
05-9-2010

27-8-2010

25
05-9-2010

27-8-2010

25
05-9-2010

10

MỤC LỤC

STT

29

30

31

32

33

34

35

36

Tên/Số/Trích yếu nội dung văn bản
sản trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.
Quyết ñịnh số 33/2010/Qð-UBND về việc
Quy ñịnh chế ñộ trợ cấp cho sinh viên người
dân tộc thiểu số của tỉnh Thừa Thiên Huế học
tại các trường ñại học, cao ñẳng thuộc hệ
thống giáo dục quốc dân theo diện dự thi và
trúng tuyển.
Quyết ñịnh số 34/2010/Qð-UBND về việc
ban hành chế ñộ chi ñón tiếp, thăm hỏi, chúc
mừng ñối với một số ñối tượng do Uỷ ban
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các huyện,
thị xã Huơng Thủy và thành phố Huế thực
hiện.
Quyết ñịnh số 35/2010/Qð-UBND về việc
quy ñịnh mức thu, chế ñộ thu nộp, quản lý và
sử dụng phí thẩm ñịnh cấp phép sử dụng vật
liệu nổ công nghiệp.
Quyết ñịnh số 36/2010/Qð-UBND về việc
ban hành Quy ñịnh ñấu nối vào hệ thống
thoát nước các ñô thị trên ñịa bàn tỉnh Thừa
Thiên Huế.
Quyết ñịnh số 37/2010/Qð-UBND về việc ủy
quyền Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh
tổ chức thẩm ñịnh, phê duyệt Báo cáo ñánh
giá tác ñộng môi trường ñối với các dự án ñầu
tư vào các Khu công nghiệp.
Quyết ñịnh số 38/2010/Qð-UBND về việc
ban hành Quy chế ñấu giá tài sản là quyền sử
dụng ñất ñể giao ñất có thu tiền sử dụng ñất
hoặc cho thuê ñất áp dụng trên ñịa bàn tỉnh.
Quyết ñịnh số 39/2010/Qð-UBND về việc
ban hành chế ñộ chi ñón tiếp khách nước
ngoài, chi tiêu tổ chức các hội nghị, hội thảo
quốc tế và chi tiêu tiếp khách trong nước trên
ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.
Quyết ñịnh số 40/2010/Qð-UBND về việc
ban hành Quy chế quản lý, sử dụng tài sản
nhà nước và phân cấp quản lý tài sản nhà

Số 40 - 30/12/2010

Ngày ban
hành

Số/ngày
ñăng Công
báo

27-8-2010

25
05-9-2010

06-9-2010

26
15-9-2010

16-9-2010

27
25-9-2010

28-9-2010

28
05-10-2010

05-10-2010

29
15-10-2010

05-10-2010

29
15-10-2010

05-10-2010

29
15-10-2010

09-10-2010

30 + 31
25-10-2010

Số 40 - 30/12/2010

STT

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

MỤC LỤC

Tên/Số/Trích yếu nội dung văn bản
nước tại các cơ quan, tổ chức, ñơn vị thuộc
phạm vi quản lý của tỉnh Thừa Thiên Huế.
Quyết ñịnh số 41/2010/Qð-UBND ban hành
Quy chế quản lý chỉ dẫn ñịa lý "Huế" cho sản
phẩm nón lá ở tỉnh Thừa Thiên Huế.
Chỉ thị số 33/2010/CT-UBND về việc triển
khai thực hiện Nghị ñịnh số 17/2010/Nð-CP
của Chính phủ về bán ñấu giá tài sản trên ñịa
bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.
Quyết ñịnh số 42/2010/Qð-UBND 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.
Quyết ñịnh số 43/2010/Qð-UBND về việc
ban hành Quy chế vận hành, khai thác và
quản lý mạng tin học diện rộng tỉnh Thừa
Thiên Huế.
Chỉ thị số 44/2010/CT-UBND về việc tăng
cường công tác quản lý chất lượng tôm giống
trên ñịa bàn.
Chỉ thị số 45/2010/CT-UBND về việc tiếp tục
thực hiện công tác kê khai minh bạch tài sản,
thu nhập.
Quyết ñịnh số 46/2010/Qð-UBND ban hành
Quy ñịnh về cấp Giấy chứng nhận quyền sử
dụng ñất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác
gắn liền với ñất trên ñịa bàn tỉnh.
Quyết ñịnh số 48/2010/Qð-UBND về ñịnh
mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân
sách ñịa phương năm 2011.
Quyết ñịnh số 49/2010/Qð-UBND về việc
phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ
phân chia giữa ngân sách các cấp chính quyền
ñịa phương từ năm 2011 ñến năm 2015.
Quyết ñịnh số 54/2010/Qð-UBND ban hành
Quy ñịnh về phân công, phân cấp và ủy
quyền công tác quy hoạch xây dựng - kiến
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Ngày ban
hành

Số/ngày
ñăng Công
báo

12-10-2010

30 + 31
25-10-2010

21-10-2010

32
05-11-2010

26-10-2010

32
05-11-2010

28-10-2010

32
05-11-2010

29-10-2010

32
05-11-2010

29-10-2010

32
05-11-2010

30-11-2010

36
15-12-2010

20-12-2010

37 + 38
25-12-2010

20-12-2010

39
30-12-2010

20-12-2010

37 + 38
25-12-2010

12

MỤC LỤC

STT

Tên/Số/Trích yếu nội dung văn bản

Số 40 - 30/12/2010

Ngày ban
hành

Số/ngày
ñăng Công
báo

trúc công trình trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên
Huế.
VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC

47

48

49

50

51

52

53

54

55
56

Quyết ñịnh số 2849/Qð-UBND về việc phê
duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng Cụm công
nghiệp - tiểu thủ công nghiệp Bình ðiền,
huyện Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế.
Quyết ñịnh số 2853/Qð-UBND về việc quy
ñịnh giá cước vận chuyển hành khách công
cộng bằng xe buýt trên ñịa bàn tỉnh Thừa
Thiên Huế.
Quyết ñịnh số 2869/Qð-UBND về việc phê
duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng khu công
nghiệp Phú Bài Khu vực A (ñợt 1) - giai ñoạn
III, tỉnh Thừa Thiên Huế.
Quyết ñịnh số 2873/Qð-UBND về việc phê
duyệt quy hoạch, kế hoạch sử dụng ñất ñến
năm 2010 và ñịnh hướng ñến năm 2020 của
thành phố Huế.
Quyết ñịnh số 2887/Qð-UBND về việc quy
ñịnh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ
cấu tổ chức của Sở Ngoại vụ.
Quyết ñịnh số 2889/Qð-UBND về việc quy
ñịnh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ
cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và ðầu tư.
Quyết ñịnh số 2899/Qð-UBND về việc phê
duyệt dự án ñầu tư xây dựng vỉa hè Quốc lộ
1A ñoạn qua thị trấn Phong ðiền.
Quyết ñịnh số 2926/Qð-UBND về việc kiện
toàn Ban quản lý Quỹ ðền ơn ñáp nghĩa của
tỉnh.
Quyết ñịnh số 2927/Qð-UBND về việc kiện
toàn Ban vì sự tiến bộ của Phụ nữ tỉnh Thừa
Thiên Huế.

28-12-2009

01
05-01-2010

28-12-2009

01
05-01-2010

29-12-2009

01
05-01-2010

30-12-2009

01
05-01-2010

30-12-2009

02 + 03
15-01-2010

30-12-2009

04 + 05
25-01-2010

31-12-2009

01
05-01-2010

31-12-2009

02 + 03
15-01-2010

31-12-2009

02 + 03
15-01-2010

Chỉ thị số 37/CT-UBND về việc triển khai
31-12-2009
thực hiện phòng chống tác hại của thuốc lá.

01
05-01-2010

Số 40 - 30/12/2010

STT

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67
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Tên/Số/Trích yếu nội dung văn bản

13

Ngày ban
hành

Quyết ñịnh số 01/Qð-UBND về việc triển
khai thực hiện nhiệm vụ kế hoạch phát triển 04-01-2010
kinh tế - xã hội năm 2010.
Chỉ thị số 01/CT-UBND về việc tăng cường
thực hiện các giải pháp thúc ñẩy sản xuất kinh
05-01-2010
doanh, bình ổn thị trường và công tác phục vụ
Tết Nguyên ñán Canh Dần năm 2010.
Quyết ñịnh số 16/Qð-UBND về việc thành
08-01-2010
lập Ban chỉ ñạo Bảo hiểm y tế của tỉnh.
Chỉ thị số 02/CT-UBND về mở ñợt cao ñiểm
huy ñộng sức mạnh tổng hợp của các cấp, các
ngành trong công tác phòng, chống tội phạm
ñảm bảo an ninh trật tự trước, trong và sau
Tết Nguyên ñán Canh Dần - 2010.
Quyết ñịnh số 45/Qð-UBND về việc bổ
nhiệm ông Hồ Thắng giữ chức vụ Phó Chánh
Văn phòng Uỷ ban Nhân dân tỉnh.
Quyết ñịnh số 54/Qð-UBND về việc bổ
nhiệm ông Hồ Dần giữ chức vụ Phó Giám
ñốc Sở Lao ñộng, Thương binh và Xã hội.
Quyết ñịnh số 55/Qð-UBND về việc ñiều
ñộng và bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Sửu giữ
chức vụ Trưởng ban Ban Dân tộc tỉnh.
Quyết ñịnh số 58/Qð-UBND về việc phê
chuẩn kết quả miễn nhiệm thành viên UBND
thành phố Huế, nhiệm kỳ 2004-2011 ñối với
ông ðặng Quang.
Quyết ñịnh số 59/Qð-UBND về việc phê
chuẩn kết quả bầu cử bổ sung thành viên
UBND thành phố Huế, nhiệm kỳ 2004 - 2011
ñối với ông ðặng Ngọc Sơn.
Quyết ñịnh số 63/Qð-UBND về việc thành
lập Hội ñồng quản lý Quỹ Phát triển nhà ở
tỉnh.
Quyết ñịnh số 82/Qð-UBND về việc phê
duyệt kế hoạch dạy nghề ngắn hạn cho lao
ñộng nông thôn, người nghèo năm 2010.

Số/ngày
ñăng Công
báo
04 + 05
25-01-2010
02 + 03
15-01-2010
02 + 03
15-01-2010

12-01-2010

04 + 05
25-01-2010

13-01-2010

04 + 05
25-01-2010

13-01-2010

04 + 05
25-01-2010

13-01-2010

04 + 05
25-01-2010

13-01-2010

04 + 05
25-01-2010

13-01-2010

04 + 05
25-01-2010

14-01-2010

04 + 05
25-01-2010

14-01-2010

04 + 05
25-01-2010
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68

69
70
71

72

73

74

75

76

77
78

Tên/Số/Trích yếu nội dung văn bản

Số 40 - 30/12/2010

Ngày ban
hành

Quyết ñịnh số 135/Qð-UBND về việc bổ
sung danh mục và mức giá tối thiểu ñể tính lệ
phí trước bạ xe hai bánh gắn máy kèm theo
18-01-2010
Quyết ñịnh số 2225/Qð-UBND ngày 13
tháng 10 năm 2009 của Uỷ ban Nhân dân
tỉnh.
Quyết ñịnh số 137/Qð-UBND về việc thành
lập Quỹ giải quyết việc làm tỉnh Thừa Thiên 19-01-2010
Huế.
Quyết ñịnh số 155/Qð-UBND về việc giao
20-01-2010
chỉ tiêu kế hoạch ñào tạo năm học 2010-2011.
Quyết ñịnh số 184/Qð-UBND về việc thành
lập Quỹ bảo tồn nhà vườn Huế trực thuộc
UBND thành phố Huế.
Quyết ñịnh số 204/Qð-UBND về việc phê
duyệt Quy hoạch Bảo vệ và Phát triển rừng
huyện A Lưới - tỉnh Thừa Thiên Huế giai
ñoạn 2009 - 2020.
Quyết ñịnh số 205/Qð-UBND phê duyệt Quy
hoạch Bảo vệ và Phát triển rừng huyện Phong
ðiền, tỉnh Thừa Thiên Huế giai ñoạn 2009 2020.
Quyết ñịnh số 224/Qð-UBND về việc phê
duyệt ðề án Hỗ trợ ñất sản xuất và nước sinh
hoạt cho hộ ñồng bào dân tộc thiểu số nghèo
tỉnh Thừa Thiên Huế giai ñoạn 2009-2010.

Số/ngày
ñăng Công
báo

04 + 05
25-01-2010

04 + 05
25-01-2010
06
05-02-2010

25-01-2010

06
05-02-2010

26-01-2010

06
05-02-2010

26-01-2010

06
05-02-2010

28-01-2010

06
05-02-2010

Quyết ñịnh số 235/Qð-UBND về việc bổ
29-01-2010
sung chỉ tiêu ñào tạo năm học 2010 - 2011.

06
05-02-2010

Quyết ñịnh số 251/Qð-UBND về việc phê
duyệt ðề án phát triển ñàn lợn giống tỷ lệ nạc
29-01-2010
cao tỉnh Thừa Thiên Huế giai ñoạn 20092015.
Chỉ thị số 04/CT-UBND về việc phát ñộng thi
ñua thực hiện thắng lợi Kế hoạch phát triển
30-01-2010
kinh tế - xã hội năm 2010 và Kế hoạch 5 năm
(2006 - 2010).
Quyết ñịnh số 258/Qð-UBND về việc công 02-02-2010

06
05-02-2010

07
25-02-2010
07
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83

84

85
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Tên/Số/Trích yếu nội dung văn bản

15

Ngày ban
hành

nhận xã, phường, thị trấn ñạt chuẩn Quốc gia
về y tế năm 2009.
Quyết ñịnh số 303/Qð-UBND về việc kiện
toàn Hội ñồng Bảo trợ và Quản lý Quỹ hỗ trợ
05-02-2010
Sáng tạo Khoa học Kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên
Huế.
Quyết ñịnh số 314/Qð-UBND về việc phê
chuẩn kết quả miễn nhiệm thành viên UBND
09-02-2010
huyện Nam ðông, nhiệm kỳ 2004 - 2011 ñối
với các ông: Nguyễn Son, Nguyễn Minh Tài.
Quyết ñịnh số 315/Qð-UBND về việc phê
chuẩn kết quả bầu cử bổ sung thành viên
UBND huyện Nam ðông, nhiệm kỳ 2004 - 09-02-2010
2011: ông Lê Khánh Hà - Trưởng Công an
huyện Nam ðông.
Quyết ñịnh số 430/Qð-UBND phê duyệt ðề
án giao rừng, cho thuê rừng tỉnh Thừa Thiên 02-3-2010
Huế giai ñoạn 2010-2014.
Chỉ thị số 06/CT-UBND về việc chủ ñộng
triển khai các biện pháp cấp bách bảo vệ 05-3-2010
rừng, phòng cháy chữa cháy rừng.
Quyết ñịnh số 474/Qð-UBND về việc thành
lập Khu bảo vệ thuỷ sản Cồn Cát, xã ðiền
09-3-2010
Hải, huyện Phong ðiền, tỉnh Thừa Thiên
Huế.
Quyết ñịnh số 491/Qð-UBND về việc thành
lập Ban chỉ ñạo Chương trình phát triển kinh
tế và xã hội các xã ñặc biệt khó khăn vùng 11-3-2010
ñồng bào dân tộc và miền núi giai ñoạn 2006
- 2010.
Quyết ñịnh số 503/Qð-UBND về việc nâng
cấp quản lý một số tuyến ñường thành ñường 15-3-2010
tỉnh.
Quyết ñịnh số 508/Qð-UBND về việc thành
lập Chi nhánh Trợ giúp pháp lý số 2 tại huyện 16-3-2010
Phú Lộc.
Quyết ñịnh số 509/Qð-UBND về việc thành
16-3-2010
lập Chi nhánh Trợ giúp pháp lý số 1 tại huyện

Số/ngày
ñăng Công
báo
25-02-2010

07
25-02-2010

07
25-02-2010

07
25-02-2010

08
15-3-2010
08
15-3-2010
08
15-3-2010

09
25-3-2010

09
25-3-2010
09
25-3-2010
09
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90

91

92

93

94

95

96

97

98
99

Tên/Số/Trích yếu nội dung văn bản
Phong ðiền.
Chỉ thị số 07/CT-UBND về triển khai công
tác lập quy hoạch sử dụng ñất ñến năm 2020
và kế hoạch sử dụng ñất 5 năm (2011 - 2015)
cho 3 cấp tỉnh, huyện, xã.
Quyết ñịnh số 546/Qð-UBND về việc sửa
ñổi, bổ sung Quyết ñịnh thành lập Hội ñồng
quản lý Quỹ Phát triển nhà ở tỉnh.
Chỉ thị số 09/CT-UBND về việc tăng cường
công tác quản lý quy hoạch, trật tự xây dựng,
ñất ñai và môi trường trên ñịa bàn Khu kinh
tế Chân Mây – Lăng Cô.
Quyết ñịnh số 582/Qð-UBND về việc kiện
toàn Ban Chỉ huy Bảo vệ rừng – Phòng cháy,
chữa cháy rừng tỉnh Thừa Thiên Huế.
Quyết ñịnh số 604/Qð-UBND về việc thành
lập Ban chỉ ñạo và kiểm tra các kỳ thi của
tỉnh năm 2010.
Quyết ñịnh số 614/Qð-UBND về việc chấm
dứt hiệu lực Quyết ñịnh số 251/Qð-UBND
ngày 05 tháng 02 năm 2009 của Chủ tịch
UBND tỉnh.
Quyết ñịnh số 618/Qð-UBND về việc phê
chuẩn miễn nhiệm chức vụ Ủy viên Ủy ban
nhân dân huyện Hương Trà, nhiệm kỳ 20042011 ñối với ông Nguyễn Dinh.
Quyết ñịnh số 619/Qð-UBND về việc kết
quả bầu bổ sung chức vụ Ủy viên Ủy ban
nhân dân huyện Hương Trà nhiệm kỳ 20042011: Ông Lê Minh Quang.
Quyết ñịnh số 620/Qð-UBND về việc giao
chỉ tiêu, kế hoạch ñào tạo, bồi dưỡng cán bộ,
công chức, viên chức năm 2010.
Quyết ñịnh số 685/Qð-UBND về việc thành
lập Khu công nghiệp Phú Bài giai ñoạn IV,
ñợt 1.
Chỉ thị số 10/CT-UBND về việc ñẩy nhanh
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Ngày ban
hành

Số/ngày
ñăng Công
báo
25-3-2010

20-3-2010

09
25-3-2010

22-3-2010

10
15-4-2010

24-3-2010

10
15-4-2010

30-3-2010

10
15-4-2010

02-4-2010

10
15-4-2010

05-4-2010

10
15-4-2010

05-4-2010

10
15-4-2010

05-4-2010

10
15-4-2010

05-4-2010

10
15-4-2010

07-4-2010

10
15-4-2010

07-4-2010

10
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Tên/Số/Trích yếu nội dung văn bản
tiến ñộ tổng quyết toán ngân sách nhà nước
hàng năm.
Quyết ñịnh số 697/Qð-UBND về việc thành
lập Ban Chỉ ñạo thực hiện ðề án “Phát triển
kinh tế - xã hội vùng ñầm phá Tam Giang Cầu Hai, tỉnh Thừa Thiên Huế ñến năm
2020”.
Quyết ñịnh số 703/Qð-UBND về việc quy
ñịnh mức thu tạm thời phí bảo vệ môi trường
ñối với khai thác khoáng sản.
Chỉ thị số 11/CT-UBND về việc tổ chức và
ñiều hành kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ
thông, bổ túc trung học phổ thông, xét công
nhận tốt nghiệp trung học cơ sở năm học
2009-2010 và tuyển sinh năm học 2010-2011.
Quyết ñịnh số 725/Qð-UBND ban hành Kế
hoạch ñào tạo, bồi dưỡng cán bộ công tác văn
thư, lưu trữ năm 2010.

17

Ngày ban
hành

Số/ngày
ñăng Công
báo
15-4-2010

08-4-2010

10
15-4-2010

08-4-2010

10
15-4-2010

12-4-2010

11
25-4-2010

14-4-2010

11
25-4-2010

104

Chỉ thị số 12/CT-UBND về việc tăng cường
công tác tiết kiệm ñiện năm 2010.

14-4-2010

11
25-4-2010

105

Chỉ thị số 13/CT-UBND về tổ chức diễn tập
phòng chống bão lụt - tìm kiếm cứu nạn
huyện Phú Lộc năm 2010.

16-4-2010

11
25-4-2010

106

Chỉ thị số 14/CT-UBND về việc tăng cường
công tác phòng, chống cháy nổ năm 2010.

16-4-2010

11
25-4-2010

16-4-2010

11
25-4-2010

19-4-2010

12
05-5-2010

19-4-2010

12
05-5-2010

107

108

109

Chỉ thị số 15/CT-UBND về việc triển khai
Nghị ñịnh số 109/2009/Nð-CP ngày
01/12/2009 của Chính phủ quy ñịnh về tín
hiệu xe ñược quyền ưu tiên.
Quyết ñịnh số 755/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.
Quyết ñịnh số 756/Qð-UBND về việc phê
chuẩn miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch
UBND huyện Phong ðiền, nhiệm kỳ 2004 2011.
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Ngày ban
hành

110

Quyết ñịnh số 758/Qð-UBND về việc phê
chuẩn kết quả bầu cử bổ sung Phó Chủ tịch
UBND huyện Phong ðiền, nhiệm kỳ 2004 2011.

19-4-2010

12
05-5-2010

111

Chỉ thị số 16/CT-UBND về tăng cường công
tác thi hành án hình sự.

20-4-2010

12
05-5-2010

22-4-2010

12
05-5-2010

27-4-2010

12
05-5-2010

28-4-2010

12
05-5-2010

29-4-2010

12
05-5-2010

04-5-2010

13
25-5-2010

112

113

114

115

116

Chỉ thị số 17/CT-UBND về việc tổ chức triển
khai dự án Hệ thống thông tin quản lý ngân
sách và Kho bạc (TABMIS) tại tỉnh Thừa
Thiên Huế.
Chỉ thị số 18/CT-UBND về việc tăng cường
các giải pháp duy trì tăng trưởng kinh tế cao,
bền vững, bình ổn thị trường và bảo ñảm an
sinh xã hội trong năm 2010.
Quyết ñịnh số 802/Qð-UBND về việc thành
lập Trường Trung cấp Kinh tế - Du lịch Duy
Tân.
Quyết ñịnh số 807/Qð-UBND về việc thành
lập Ban Chỉ ñạo ðiều tra hiện trạng phổ cập
dịch vụ ñiện thoại, internet và nghe - nhìn
năm 2010 tỉnh Thừa Thiên Huế.
Chỉ thị số 19/CT-UBND về việc tập trung ñẩy
nhanh tiến ñộ ñầu tư xây dựng cơ bản các
công trình sử dụng vốn nhà nước năm 2010.

117

Chỉ thị số 20/CT-UBND triển khai Tháng
hành ñộng vì trẻ em năm 2010.

05-5-2010

118

Quyết ñịnh số 873/Qð-UBND về việc trợ giá
giống lúa xác nhận vụ Hè Thu 2010.

11-5-2010

119

120
121

Quyết ñịnh số 897/Qð-UBND về việc banh
hành Quy ñịnh mức chi phí ñào tạo nghề cho
lao ñộng nông thôn, người nghèo từ năm
2010.
Chỉ thị số 21/CT-UBND về việc tăng cường
thực hiện Pháp luật lao ñộng và Công ñoàn
trong các doanh nghiệp.
Chỉ thị số 22/CT-UBND về tăng cường công
tác ñảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ an toàn

13
25-5-2010
13
25-5-2010

13-5-2010

13
25-5-2010

17-5-2010

13
25-5-2010

17-5-2010

13
25-5-2010
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125

126

127

128
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130
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Tên/Số/Trích yếu nội dung văn bản
tuyệt ñối Festival quốc tế Huế 2010 và các sự
kiện chính trị quan trọng diễn ra trong năm
2010.
Quyết ñịnh số 913/Qð-UBND thành lập Ban
chỉ ñạo thực hiện quyết ñịnh số 1956/QðTTg ngày 27/11/2009 về phê duyệt ðề án
"ðào tạo nghề cho lao ñộng nông thôn ñến
năm 2020".
Quyết ñịnh số 928/Qð-UBND về việc cử ông
Hồ Xuân Trăng, Phó Chủ tịch UBND huyện
A Lưới giữ chức vụ Quyền Chủ tịch UBND
huyện A Lưới, nhiệm kỳ 2004 - 2011.
Quyết ñịnh số 975/Qð-UBND về việc phê
duyệt dự án ñầu tư xây dựng ðường 71.
Chỉ thị số 23/CT-UBND về việc tiếp tục thực
hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm sử
dụng biên chế và kinh phí theo Nghị ñịnh số
130/2005/Nð-CP và Nghị ñịnh số
43/2006/Nð-CP.
Quyết ñịnh số 1003/Qð-UBND về việc thành
lập Ban chỉ ñạo Vận ñộng tình nguyện hiến
tạng cứu người tỉnh Thừa Thiên Huế.
Quyết ñịnh số 1007/Qð-UBND về việc phê
duyệt ðề án Tăng cường năng lực hệ thống
quản lý nhà nước chuyên ngành Thú y tỉnh
Thừa Thiên Huế, giai ñoạn 2010-2015.
Chỉ thị số 24/CT-UBND về việc quản lý, vận
hành cần cẩu tháp trong thi công xây dựng
trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.
Chỉ thị số 25/CT-UBND về việc tăng cường
quản lý công trình xây dựng cao tầng trên ñịa
bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.
Quyết ñịnh số 1012/Qð-UBND về việc kiện
toàn Ban công tác người cao tuổi tỉnh Thừa
Thiên Huế.
Quyết ñịnh số 1014/Qð-UBND về việc ñiều
chuyển nhiệm vụ, quyền hạn xác ñịnh giá ñất

19

Ngày ban
hành

Số/ngày
ñăng Công
báo

19-5-2010

13
25-5-2010

20-5-2010

13
25-5-2010

21-5-2010

14
05-6-2010

25-5-2010

14
05-6-2010

27-5-2010

14
05-6-2010

28-5-2010

14
05-6-2010

28-5-2010

14
05-6-2010

28-5-2010

14
05-6-2010

29-5-2010

14
05-6-2010

31-5-2010

14
05-6-2010

20

STT

132

133

134

135

136

137

138

139
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Tên/Số/Trích yếu nội dung văn bản
cụ thể từ ngành tài nguyên và môi trường
sang ngành tài chính.
Quyết ñịnh số 1033/Qð-UBND về việc quy
ñịnh giá thóc ñể thu thuế sử dụng ñất nông
nghiệp năm 2010.
Quyết ñịnh số 1043/Qð-UBND về việc ban
hành Quy ñịnh quản lý quy hoạch chi tiết xây
dựng thị trấn Lăng Cô và làng Chài, thuộc thị
trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa
Thiên Huế.
Quyết ñịnh số 1046/Qð-UBND về việc bãi
bỏ các thủ tục hành chính không hợp lý,
không hợp pháp.
Quyết ñịnh số 1048/Qð-UBND về việc ban
hành Quy ñịnh quản lý quy hoạch chi tiết xây
dựng Khu công nghiệp Phong ðiền (Khu
công nghiệp Phong Thu), huyện Phong ðiền,
tỉnh Thừa Thiên Huế.
Chỉ thị số 26/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.
Quyết ñịnh số 1067/Qð-UBND về việc ñiều
ñộng và bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Sơn giữ
chức vụ Phó Trưởng ban Ban Quản lý các
Khu Công nghiệp tỉnh.
Quyết ñịnh số 1070/Qð-UBND về việc thành
lập Chi cục Văn thư – Lưu trữ trực thuộc Sở
Nội vụ.
Quyết ñịnh số 1077/Qð-UBND về việc ñiều
ñộng và bổ nhiệm ông Lê Phước Hòa giữ
chức vụ Phó Giám ñốc Sở Công Thương.

Số 40 - 30/12/2010

Ngày ban
hành

Số/ngày
ñăng Công
báo

31-5-2010

14
05-6-2010

31-5-2010

14
05-6-2010

31-5-2010

14
05-6-2010

31-5-2010

15
15-6-2010

01-6-2010

15
15-6-2010

04-6-2010

15
15-6-2010

07-6-2010

15
15-6-2010

08-6-2010

15
15-6-2010

140

Chỉ thị số 27/CT-UBND về chỉ ñạo phòng trừ
bệnh lùn sọc ñen hại lúa vụ Hè - Thu 2010.

10-6-2010

15
15-6-2010

141

Chỉ thị số 28/CT-UBND về việc tổ chức và
ñiều hành kỳ thi tuyển sinh vào ñại học, cao
ñẳng năm 2010.

10-6-2010

17
05-7-2010

142

Quyết ñịnh số 1125/Qð-UBND về việc ñiều

15-6-2010

16
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146

147

148

149

150
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Tên/Số/Trích yếu nội dung văn bản
ñộng và bổ nhiệm ông Hoàng Ngọc Khanh
giữ chức vụ Chánh Văn phòng UBND tỉnh.
Quyết ñịnh số 1133/Qð-UBND về việc Quy
ñịnh tạm thời mức chi cho công tác tổ chức
các kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông, bổ
túc trung học phổ thông, thi tuyển vào các lớp
ñầu cấp phổ thông, bổ túc văn hoá, thi học
sinh giỏi cấp tỉnh, cấp huyện và tập huấn học
sinh giỏi ñể dự thi quốc gia.
Quyết ñịnh số 1134/Qð-UBND về việc phê
duyệt Kế hoạch giải toả, sắp xếp lại nò sáo
trên phá Tam Giang, huyện Quảng ðiền.
Quyết ñịnh số 1135/Qð-UBND về việc phê
duyệt Kế hoạch giải tỏa và sắp xếp lại nò sáo
trên ñầm phá huyện Phú Lộc năm 2010.
Quyết ñịnh số 24/2010/Qð-UBND về việc
phê duyệt ðề án chuyển ñổi Trường THPT
Nguyễn Trường Tộ từ loại hình bán công
sang loại hình công lập.
Quyết ñịnh số 25/2010/Qð-UBND về việc
phê duyệt ðề án chuyển ñổi Trường THPT
Bùi Thị Xuân từ loại hình bán công sang loại
hình công lập.
Quyết ñịnh số 26/2010/Qð-UBND về việc
phê duyệt ðề án chuyển ñổi Trường THPT
ðặng Trần Côn từ loại hình bán công sang
loại hình công lập.
Quyết ñịnh số 1164/Qð-UBND về việc phân
công công tác giữa Chủ tịch và các Phó Chủ
tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2004 - 2011.
Quyết ñịnh số 1165/Qð-UBND về việc thành
lập Ban Chỉ ñạo Dự án "Phòng, chống
HIV/AIDS ở Việt Nam" tỉnh Thừa Thiên
Huế.
Quyết ñịnh số 1189/Qð-UBND về việc ñiều
ñộng và bổ nhiệm ông Cái Vĩnh Tuấn giữ
chức vụ Giám ñốc Sở Nội vụ.

21

Ngày ban
hành

Số/ngày
ñăng Công
báo
25-6-2010

17-6-2010

16
25-6-2010

17-6-2010

16
25-6-2010

17-6-2010

16
25-6-2010

22-6-2010

17
05-7-2010

22-6-2010

17
05-7-2010

22-6-2010

17
05-7-2010

23-6-2010

17
05-7-2010

23-6-2010

17
05-7-2010

26-6-2010

17
05-7-2010
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ñăng Công
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Tên/Số/Trích yếu nội dung văn bản

Ngày ban
hành

152

Công văn số 2750/UBND-TC về việc gửi lại
phụ lục Quyết ñịnh số 1133/Qð-UBND ngày
17/6/2010.

26-6-2010

17
05-7-2010

153

Quyết ñịnh số 1190/Qð-UBND về việc bổ
nhiệm ông Nguyễn Tài Tuệ giữ chức vụ Phó
Giám ñốc Sở Nội vụ kiêm giữ chức Trưởng
ban Ban Tôn giáo tỉnh.

28-6-2010

17
05-7-2010

154

Quyết ñịnh số 1199/Qð-UBND về việc thành
lập Trường Trung học Phổ thông Tố Hữu,
huyện Quảng ðiền.

29-6-2010

17
05-7-2010

155

Quyết ñịnh số 1204/Qð-UBND về việc kiện
toàn Hội ñồng Thi ñua Khen thưởng tỉnh.

30-6-2010

17
05-7-2010

156

Quyết ñịnh số 1220/Qð-UBND về việc kiện
toàn thành viên Tổ công tác thực hiện ðề án
30 về ñơn giản hóa thủ tục hành chính của
tỉnh.

01-7-2010

18
15-7-2010

157

Quyết ñịnh số 1233/Qð-UBND về việc thành
lập Ban Chỉ ñạo Chương trình mục tiêu quốc
gia trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

08-7-2010

18
15-7-2010

158

Quyết ñịnh số 1247/Qð-UBND về việc phê
chuẩn miễn nhiệm thành viên UBND thị xã
Hương Thủy, nhiệm kỳ 2004 - 2011.

09-7-2010

18
15-7-2010

159

Quyết ñịnh số 1248/Qð-UBND về việc phê
chuẩn kết quả bầu cử bổ sung thành viên
UBND thị xã Hương Thủy, nhiệm kỳ 2004 2011 ñối với ông Phan Văn Thông và ông
Nguyễn Quang Cư.

09-7-2010

18
15-7-2010

160

Quyết ñịnh số 1258/Qð-UBND về việc thành
lập Ban Chỉ ñạo Dự án "Hỗ trợ y tế các tỉnh
Bắc Trung bộ" tỉnh Thừa Thiên Huế do Ngân
hàng thế giới tài trợ.

10-7-2010

19
25-7-2010

161

Quyết ñịnh số 1260/Qð-UBND về việc thành
lập Ban chỉ ñạo thực hiện dự án xây dựng
Bảng giá ñất của tỉnh Thừa Thiên Huế.

10-7-2010

18
15-7-2010

162

Quyết ñịnh số 1262/Qð-UBND về việc thay

10-7-2010

19

Số 40 - 30/12/2010

STT

MỤC LỤC

Tên/Số/Trích yếu nội dung văn bản

23

Ngày ban
hành

ñổi Trưởng ban chỉ ñạo phòng, chống tham
nhũng tỉnh.

Số/ngày
ñăng Công
báo
25-7-2010

163

Chỉ thị số 29/CT-UBND về việc phòng chống
dịch sốt xuất huyết năm 2010.

15-7-2010

19
25-7-2010

164

Quyết ñịnh số 1285/Qð-UBND về việc thành
lập Hội ñồng Khoa học và Công nghệ chuyên
ngành ñể tư vấn ñề xuất danh mục và xác
ñịnh yêu cầu của ñề tài, dự án KHCN năm
2010 (ñợt 2) và năm 2011.

16-7-2010

19
25-7-2010

165

Quyết ñịnh số 1292/Qð-UBND về việc kiện
toàn Ban Chỉ huy Phòng, chống lụt, bão và
Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên Huế.

16-7-2010

19
25-7-2010

166

Chỉ thị số 30/CT-UBND về công tác phòng,
chống thiên tai, lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn
năm 2010.

16-7-2010

19
25-7-2010

167

Quyết ñịnh số 1294/Qð-UBND về việc thành
lập Ban chỉ ñạo thực hiện Quyết ñịnh số
32/2010/TTg ngày 25 tháng 3 năm 2010 của
Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt ðề án
phát triển nghề Công tác xã hội giai ñoạn
2010-2020.

17-7-2010

19
25-7-2010

168

Quyết ñịnh số 1298/Qð-UBND về việc công
nhận trường tiểu học ñạt chuẩn quốc gia Mức
ñộ 1.

19-7-2010

19
25-7-2010

169

Quyết ñịnh số 1299/Qð-UBND về việc công
nhận trường tiểu học ñạt chuẩn quốc gia Mức
ñộ 2.

19-7-2010

19
25-7-2010

170

Quyết ñịnh số 1301/Qð-UBND về việc ban
hành Kế hoạch thời gian năm học 2010-2011
của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và
giáo dục thường xuyên.

20-7-2010

20
05-8-2010

171

Quyết ñịnh số 1303/Qð-UBND về việc thành
lập Ban Chỉ ñạo cấp tỉnh Dự án "Nâng cao
năng lực thích ứng với thiên tai khu vực miền
Trung Việt Nam" do JICA tài trợ tại Thừa
Thiên Huế.

20-7-2010

19
25-7-2010

24
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ñăng Công
báo

STT

Tên/Số/Trích yếu nội dung văn bản

Ngày ban
hành

172

Quyết ñịnh số 1316/Qð-UBND về việc phê
chuẩn kết quả miễn nhiệm Chủ tịch Ủy ban
nhân dân huyện Phú Lộc, nhiệm kỳ 2004 2011 ñối với ông Cái Vĩnh Tuấn.

22-7-2010

20
05-8-2010

173

Quyết ñịnh số 1317/Qð-UBND về việc phê
chuẩn kết quả miễn nhiệm thành viên Ủy ban
nhân dân huyện A Lưới, nhiệm kỳ 2004-2011
ñối với bà Nguyễn Thị Sửu và ông Phan Tất
Thắng.

22-7-2010

20
05-8-2010

174

Quyết ñịnh số 1318/Qð-UBND về việc phê
chuẩn kết quả bầu cử bổ sung thành viên Ủy
ban nhân dân huyện A Lưới, nhiệm kỳ 2004 2011 ñối với ông Nguyễn Mạnh Hùng và ông
Võ Công ðức.

22-7-2010

20
05-8-2010

175

Quyết ñịnh số 1319/Qð-UBND về việc phê
chuẩn kết quả miễn nhiệm Phó Chủ tịch Ủy
ban nhân dân huyện Phong ðiền, nhiệm kỳ
2004-2011 ñối với ông Nguyễn Văn Sơn.

22-7-2010

20
05-8-2010

176

Quyết ñịnh số 1320/Qð-UBND về việc phê
chuẩn kết quả bầu cử bổ sung Phó Chủ tịch
Ủy ban nhân dân huyện Phong ðiền, nhiệm
kỳ 2004-2011: ông Văn Công Bình.

22-7-2010

20
05-8-2010

177

Quyết ñịnh số 1321/Qð-UBND về việc sửa
ñổi, bổ sung Quyết ñịnh số 2797/Qð-UBND
ngày 21 tháng 12 năm 2009 của UBND tỉnh
về quy ñịnh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn
và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính.

22-7-2010

20
05-8-2010

178

Quyết ñịnh số 1322/Qð-UBND về việc thành
lập Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn ðo Lường
Chất lượng trực thuộc Sở Khoa học và Công
nghệ.

22-7-2010

20
05-8-2010

179

Quyết ñịnh số 1323/Qð-UBND về việc phê
chuẩn kết quả bầu cử bổ sung Chủ tịch Ủy
ban nhân dân huyện Phú Lộc, nhiệm kỳ 2004
- 2011: ông Nguyễn Thanh Hà.

22-7-2010

20
05-8-2010

180

Quyết ñịnh số 1347/Qð-UBND về việc phê

23-7-2010

20

Số 40 - 30/12/2010

STT

MỤC LỤC

Tên/Số/Trích yếu nội dung văn bản

25

Ngày ban
hành

duyệt Quy hoạch Bảo vệ và Phát triển rừng
tỉnh Thừa Thiên Huế giai ñoạn 2009 - 2020.

Số/ngày
ñăng Công
báo
05-8-2010

181

Quyết ñịnh số 1351/Qð-UBND về việc phê
duyệt dự án ñầu tư xây dựng công trình
ðường cứu hộ cứu nạn thị trấn Phong ðiền ðiền Lộc.

24-7-2010

20
05-8-2010

182

Quyết ñịnh số 1352/Qð-UBND về việc phê
duyệt dự án ñầu tư xây dựng công trình
ðường cứu hộ cứu nạn Thủy Phù - Vinh
Thanh.

24-7-2010

20
05-8-2010

183

Quyết ñịnh số 1354/Qð-UBND về việc uỷ
quyền cho Giám ñốc Sở Tư pháp thành lập
ðoàn kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật.

26-7-2010

20
05-8-2010

184

Quyết ñịnh số 1355/Qð-UBND về việc thành
lập Trung tâm Phát triển quỹ ñất trực thuộc
Sở Tài nguyên và Môi trường.

26-7-2010

20
05-8-2010

185

Quyết ñịnh số 1357/Qð-UBND về việc bổ
nhiệm ông Nguyễn Viết Hoạch giữ chức vụ
Phó Giám ñốc Sở Nông nghiệp và Phát triển
nông thôn kiêm Chi cục trưởng Chi cục Kiểm
lâm tỉnh.

26-7-2010

20
05-8-2010

186

Quyết ñịnh số 1358/Qð-UBND về việc bổ
nhiệm ông Nguyễn Văn Phương giữ chức vụ
Phó Giám ñốc Sở Kế hoạch và ðầu tư.

26-7-2010

20
05-8-2010

187

Quyết ñịnh số 1361/Qð-UBND về việc kiện
toàn Hội ñồng giám sát xổ số tỉnh Thừa Thiên
Huế.

27-7-2010

20
05-8-2010

188

Quyết ñịnh số 1362/Qð-UBND về việc thay
ñổi Chủ tịch Hội ñồng quản lý Quỹ Phát triển
nhà ở tỉnh và Trưởng ban Ban chỉ ñạo triển
khai thực hiện Luật Thuế thu nhập cá nhân
tỉnh.

27-7-2010

20
05-8-2010

189

Quyết ñịnh số 1363/Qð-UBND về việc thành
lập ðài Truyền thanh huyện Quảng ðiền trực
thuộc Uỷ ban nhân dân huyện Quảng ðiền.

27-7-2010

20
05-8-2010

190

Quyết ñịnh số 1364/Qð-UBND về việc thành

27-7-2010

20

26

STT

MỤC LỤC

Tên/Số/Trích yếu nội dung văn bản

Số 40 - 30/12/2010

Ngày ban
hành

lập ðài Truyền thanh huyện Phú Vang trực
thuộc Uỷ ban nhân dân huyện Phú Vang.

Số/ngày
ñăng Công
báo
05-8-2010

191

Quyết ñịnh số 1365/Qð-UBND về việc thành
lập ðài Truyền thanh huyện Phong ðiền trực
thuộc Uỷ ban nhân dân huyện Phong ðiền.

27-7-2010

20
05-8-2010

192

Quyết ñịnh số 1366/Qð-UBND về việc thành
lập ðài Truyền thanh thị xã Hương Thủy trực
thuộc Uỷ ban nhân dân thị xã Hương Thủy.

27-7-2010

20
05-8-2010

193

Quyết ñịnh số 1367/Qð-UBND về việc thành
lập Ban chỉ ñạo thực hiện tăng cường công
tác thu và chống thất thu ngân sách của tỉnh.

27-7-2010

20
05-8-2010

194

Quyết ñịnh số 1378/Qð-UBND về việc thành
lập Văn phòng Ban Chỉ ñạo phòng, chống
tham nhũng tỉnh Thừa Thiên Huế.

28-7-2010

20
05-8-2010

195

Quyết ñịnh số 1390/Qð-UBND về việc thay
ñổi Trưởng ban Ban Chỉ ñạo thực hiện ðề án
“Phát triển kinh tế - xã hội vùng ñầm phá
Tam Giang - Cầu Hai, tỉnh Thừa Thiên Huế
ñến năm 2020”: ông Lê Trường Lưu - Phó
Chủ tịch UBND tỉnh.

31-7-2010

21 + 22
15-8-2010

196

Quyết ñịnh số 1408/Qð-UBND về việc kiện
toàn Hội ñồng Tuyên dương, khen thưởng
doanh nghiệp, doanh nhân tỉnh Thừa Thiên
Huế.

03-8-2010

21 + 22
15-8-2010

197

Quyết ñịnh số 1409/Qð-UBND về việc kiện
toàn Ban Chỉ ñạo sắp xếp lại, xử lý các cơ sở
nhà, ñất thuộc sở hữu Nhà nước.

03-8-2010

21 + 22
15-8-2010

198

Quyết ñịnh số 1410/Qð-UBND về việc kiện
toàn Hội ñồng bán nhà ở thuộc sở hữu Nhà
nước tỉnh Thừa Thiên Huế.

03-8-2010

21 + 22
15-8-2010

199

Quyết ñịnh số 1412/Qð-UBND về việc phê
chuẩn kết quả miễn nhiệm Phó Chủ tịch Ủy
ban nhân dân thành phố Huế, nhiệm kỳ 20042011 ñối với ông Lê Phước Hòa.

03-8-2010

21 + 22
15-8-2010

200

Quyết ñịnh số 1413/Qð-UBND về việc phê
chuẩn kết quả bầu cử bổ sung Phó Chủ tịch

03-8-2010

21 + 22

Số 40 - 30/12/2010
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MỤC LỤC

Tên/Số/Trích yếu nội dung văn bản

27

Ngày ban
hành

Ủy ban nhân dân thành phố Huế, nhiệm kỳ
2004-2011: ông Ngô Anh Tuấn.

Số/ngày
ñăng Công
báo
15-8-2010

201

Quyết ñịnh số 1417/Qð-UBND về việc thành
lập Hội ñồng xét tặng danh hiệu Nghệ nhân
Thừa Thiên Huế năm 2010.

04-8-2010

21 + 22
15-8-2010

202

Quyết ñịnh số 1422/Qð-UBND về việc
chuyển ñổi Trường Trung học Phổ thông Bùi
Thị Xuân từ loại hình bán công sang trường
trung học phổ thông công lập.

05-8-2010

21 + 22
15-8-2010

203

Quyết ñịnh số 1423/Qð-UBND về việc
chuyển ñổi Trường Trung học Phổ thông
ðặng Trần Côn từ loại hình bán công sang
trường trung học phổ thông công lập.

05-8-2010

21 + 22
15-8-2010

204

Quyết ñịnh số 1424/Qð-UBND về việc
chuyển ñổi Trường Trung học Phổ thông
Nguyễn Trường Tộ từ loại hình bán công
sang trường trung học phổ thông công lập.

05-8-2010

21 + 22
15-8-2010

205

Quyết ñịnh số 1427/Qð-UBND về việc phê
chuẩn miễn nhiệm chức danh Chủ tịch UBND
huyện Phong ðiền, nhiệm kỳ 2004 - 2011 ñối
với ông Nguyễn Viết Hoạch.

06-8-2010

21 + 22
15-8-2010

206

Quyết ñịnh số 1428/Qð-UBND về việc phê
chuẩn kết quả bầu cử bổ sung Chủ tịch
UBND huyện Phong ðiền, nhiệm kỳ 2004 2011: ông Nguyễn ðại Vui.

06-8-2010

21 + 22
15-8-2010

207

Quyết ñịnh số 1441/Qð-UBND về việc thành
lập Hội ñồng Khoa học và Công nghệ cấp
tỉnh xác ñịnh danh mục ñề tài, dự án KHCN
năm 2010 (ñợt 2) và năm 2011.

09-8-2010

21 + 22
15-8-2010

208

Quyết ñịnh số 1448/Qð-UBND về việc cho
phép thành lập Hội bảo vệ quyền trẻ em tỉnh
Thừa Thiên Huế.

11-8-2010

23 + 24
25-8-2010

209

Quyết ñịnh số 1463/Qð-UBND về việc công
nhận Trường Trung học Cơ sở thị trấn Khe
Tre, huyện Nam ðông ñạt chuẩn quốc gia
giai ñoạn 2001 - 2010.

13-8-2010

23 + 24
25-8-2010

28
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Ngày ban
hành

210

Quyết ñịnh số 1466/Qð-UBND về việc quy
ñịnh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức
và biên chế của Ban Tôn giáo trực thuộc Sở
Nội vụ.

14-8-2010

23 + 24
25-8-2010

211

Quyết ñịnh số 1467/Qð-UBND về việc phê
chuẩn kết quả miễn nhiệm Chủ tịch Ủy ban
nhân dân huyện Hương Trà, nhiệm kỳ 20042011: ông Nguyễn Văn Phương.

14-8-2010

23 + 24
25-8-2010

212

Quyết ñịnh số 1468/Qð-UBND về việc phê
chuẩn kết quả bầu bổ sung Chủ tịch Ủy ban
nhân dân huyện Hương Trà, nhiệm kỳ 2004 2011: ông Nguyễn Xuân Ty.

14-8-2010

23 + 24
25-8-2010

213

Quyết ñịnh số 1470/Qð-UBND về việc phê
chuẩn kết quả miễn nhiệm Phó Chủ tịch Ủy
ban nhân dân huyện Hương Trà, nhiệm kỳ
2004-2011: ông Trần Duy Tuyến.

14-8-2010

23 + 24
25-8-2010

214

Quyết ñịnh số 1471/Qð-UBND về việc phê
chuẩn kết quả bầu bổ sung Phó Chủ tịch Ủy
ban nhân dân huyện Hương Trà, nhiệm kỳ
2004-2011: ông Hà Cảnh Lộc.

14-8-2010

23 + 24
25-8-2010

215

Quyết ñịnh số 1472/Qð-UBND về việc phê
chuẩn kết quả bầu bổ sung Phó Chủ tịch Ủy
ban nhân dân huyện Hương Trà, nhiệm kỳ
2004-2011: bà Nguyễn Thị Thu Hương.

14-8-2010

23 + 24
25-8-2010

216

Quyết ñịnh số 1473/Qð-UBND về việc phê
chuẩn kết quả miễn nhiệm Uỷ viên Ủy ban
nhân dân huyện Hương Trà, nhiệm kỳ 20042011: ông Nguyễn Hồng Sơn.

14-8-2010

23 + 24
25-8-2010

217

Quyết ñịnh số 1474/Qð-UBND về việc phê
chuẩn kết quả bầu bổ sung Uỷ viên Ủy ban
nhân dân huyện Hương Trà, nhiệm kỳ 20042011: ông Lê Chiêu Minh.

14-8-2010

23 + 24
25-8-2010

218

Quyết ñịnh số 1491/Qð-UBND về việc phê
duyệt dự án ñầu tư xây dựng công trình
ðường giao thông từ Khe Bùn ñi Kăn Tôm,
huyện A Lưới.

16-8-2010

23 + 24
25-8-2010
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219

Chỉ thị số 31/CT-UBND về mở ñợt truy bắt,
vận ñộng ñầu thú ñối tượng truy nã.

16-8-2010

220

Quyết ñịnh số 1499/Qð-UBND về việc kiện
toàn Ban An toàn Giao thông tỉnh Thừa Thiên
Huế.

18-8-2010

23 + 24
25-8-2010

221

Quyết ñịnh số 1514/Qð-UBND về việc công
nhận xã Phú ða, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa
Thiên Huế ñạt tiêu chuẩn ñô thị loại V.

19-8-2010

23 + 24
25-8-2010

222

Quyết ñịnh số 1524/Qð-UBND về việc thành
lập Ban chỉ ñạo quy hoạch sử dụng ñất ñến
năm 2020 và kế hoạch sử dụng ñất 5 năm
(2011-2015) tỉnh Thừa Thiên Huế.

20-8-2010

25
05-9-2010

223

Quyết ñịnh số 1534/Qð-UBND về việc thành
lập Phòng Dân tộc huyện A Lưới.

23-8-2010

25
05-9-2010

224

Quyết ñịnh số 1535/Qð-UBND về việc thành
lập Phòng Dân tộc huyện Nam ðông.

23-8-2010

25
05-9-2010

225

Quyết ñịnh số 1536/Qð-UBND về việc phê
duyệt dự án ñầu tư xây dựng công trình
ðường tránh lũ huyện Quảng ðiền.

23-8-2010

25
05-9-2010

226

Chỉ thị số 32/CT-UBND về việc thực hiện
các kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước.

24-8-2010

25
05-9-2010

227

Quyết ñịnh số 1546/Qð-UBND về việc thành
lập Trung tâm dạy nghề Phú Vang.

25-8-2010

25
05-9-2010

228

Quyết ñịnh số 1554/Qð-UBND về việc chấm
dứt hiệu lực Quyết ñịnh số 3069/2005/QðUBND ngày 29 tháng 8 năm 2005 của Ủy
ban Nhân dân tỉnh.

26-8-2010

25
05-9-2010

229

Quyết ñịnh số 1579/Qð-UBND về việc phê
duyệt Kế hoạch phát triển rừng vùng cát ven
biển và ñầm phá tỉnh Thừa Thiên Huế giai
ñoạn 2011-2015.

30-8-2010

26
15-9-2010

230

Quyết ñịnh số 1602/Qð-UBND về việc thành
lập Ban chỉ ñạo xây dựng, triển khai các ñề án
phân cấp ngân sách giai ñoạn 2011-2015 của
tỉnh.

06-9-2010

26
15-9-2010
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231

Quyết ñịnh số 1603/Qð-UBND về việc bổ
nhiệm ông Huỳnh Cư kiêm giữ chức vụ
Chánh Văn phòng Ban chỉ ñạo phòng, chống
tham nhũng tỉnh.

06-9-2010

26
15-9-2010

232

Quyết ñịnh số 1607/Qð-UBND xếp hạng di
tích lịch sử cách mạng cấp tỉnh: ðịa diểm
Trường Thanh niên tiền tuyến Huế - 1945,
Phường Phú Thuận, thành phố Huế.

06-9-2010

26
15-9-2010

233

Quyết ñịnh số 1616/Qð-UBND về việc thành
lập Trung tâm Hợp tác Quốc tế thành phố
Huế trực thuộc Uỷ ban nhân dân thành phố
Huế.

09-9-2010

26
15-9-2010

234

Quyết ñịnh số 1617/Qð-UBND về việc phê
duyệt danh mục dự án kêu gọi ñầu tư của tỉnh
Thừa Thiên Huế giai ñoạn 2010 - 2015.

09-9-2010

26
15-9-2010

235

Quyết ñịnh số 1619/Qð-UBND về việc kiện
toàn Ban chỉ ñạo chống buôn lậu, hàng giả và
gian lận thương mại tỉnh Thừa Thiên Huế
(Ban Chỉ ñạo 127/TTH).

09-9-2010

26
15-9-2010

236

Quyết ñịnh số 1620/Qð-UBND về việc kiện
toàn Ban chỉ ñạo Hoạt ñộng thương mại biên
giới tỉnh Thừa Thiên Huế.

09-9-2010

26
15-9-2010

237

Quyết ñịnh số 1621/Qð-UBND về việc thành
lập Ban Chỉ ñạo giao rừng, cho thuê rừng, thu
hồi rừng tỉnh Thừa Thiên Huế.

09-9-2010

26
15-9-2010

238

Quyết ñịnh số 1626/Qð-UBND về việc kiện
toàn Ban Chỉ ñạo Công nghệ thông tin tỉnh
Thừa Thiên Huế.

09-9-2010

26
15-9-2010

239

Quyết ñịnh số 1661/Qð-UBND về việc thành
lập thôn Lại Tân, xã Phú Mậu, huyện Phú
Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế.

10-9-2010

26
15-9-2010

240

Quyết ñịnh số 1702/Qð-UBND về việc kiện
toàn Ban Quản lý Quỹ khám chữa bệnh cho
người nghèo.

14-9-2010

27
25-9-2010

241

Quyết ñịnh số 1707/Qð-UBND về việc kiện

14-9-2010

27
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31

Ngày ban
hành

toàn Ban Chỉ huy Bảo vệ rừng – Phòng cháy,
chữa cháy rừng tỉnh Thừa Thiên Huế.

Số/ngày
ñăng Công
báo
25-9-2010

242

Quyết ñịnh số 1713/Qð-UBND về việc phê
duyệt Dự án Quy hoạch ñiểm ñịnh canh, ñịnh
cư tập trung Tà Rị, xã Hương Hữu, huyện
Nam ðông, tỉnh Thừa Thiên Huế ñến năm
2012.

15-9-2010

27
25-9-2010

243

Quyết ñịnh số 1714/Qð-UBND về việc phê
duyệt Dự án Quy hoạch ñiểm ñịnh canh, ñịnh
cư tập trung Ta Rinh, xã Thượng Nhật, huyện
Nam ðông, tỉnh Thừa Thiên Huế ñến năm
2012.

15-9-2010

27
25-9-2010

244

Quyết ñịnh số 1743/Qð-UBND về việc Kiện
toàn Ban chỉ ñạo công tác bảo vệ bí mật Nhà
nước của tỉnh.

21-9-2010

27
25-9-2010

245

Quyết ñịnh số 1744/Qð-UBND về việc kiện
toàn Ban chỉ ñạo Bảo vệ hệ thống tải ñiện
Quốc gia trên ñịa bàn tỉnh.

21-9-2010

27
25-9-2010

246

Quyết ñịnh số 1745/Qð-UBND về việc Kiện
toàn Hội ñồng tư vấn về xử lý vi phạm hành
chính.

21-9-2010

27
25-9-2010

247

Quyết ñịnh số 1746/Qð-UBND về việc Kiện
toàn Ban chỉ ñạo phòng, chống tội phạm và tệ
nạn xã hội tỉnh.

21-9-2010

27
25-9-2010

248

Quyết ñịnh số 1747/Qð-UBND về việc sáp
nhập Ban chỉ ñạo thực hiện phong trào toàn
dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và Ban chỉ ñạo
vận ñộng toàn dân giao nộp vũ khí, vật liệu
nổ, công cụ hỗ trợ thành Ban chỉ ñạo thực
hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ
quốc của tỉnh.

21-9-2010

27
25-9-2010

249

Quyết ñịnh số 1763/Qð-UBND về việc thành
lập Khu Bảo vệ thuỷ sản Doi Chỏi, xã Phú
Diên, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế.

22-9-2010

28
05-10-2010

250

Quyết ñịnh số 1789/Qð-UBND về việc ông
Nguyễn Thanh Hà kiêm giữ chức vụ Phó

24-9-2010

28
05-10-2010
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251

Quyết ñịnh số 1792/Qð-UBND về việc Kiện
toàn Ban chỉ ñạo Chương trình phát triển kinh
tế xã hội các xã ñặc biệt khó khăn vùng ñồng
bào dân tộc và miền núi.

24-9-2010

28
05-10-2010

252

Quyết ñịnh số 1794/Qð-UBND về việc phê
duyệt các nhiệm vụ nghiên cứu - thử nghiệm
khoa học công nghệ của tỉnh năm 2011.

25-9-2010

28
05-10-2010

253

Quyết ñịnh số 1795/Qð-UBND về việc phê
duyệt các nhiệm vụ nghiên cứu - thử nghiệm
khoa học công nghệ của tỉnh năm 2010 (ñợt
2).

25-9-2010

28
05-10-2010

254

Quyết ñịnh số 1799/Qð-UBND về việc phê
chuẩn miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND
huyện Phong ðiền, nhiệm kỳ 2004 - 2011 ñối
với ông Nguyễn Văn Lương và ông Hồ
Thanh Tâm.

27-9-2010

28
05-10-2010

255

Quyết ñịnh số 1800/Qð-UBND về việc phê
chuẩn kết quả bầu cử bổ sung Uỷ viên UBND
huyện Phong ðiền, nhiệm kỳ 2004-2011 ñối
với: ông Nguyễn Hữu Phương, ông Nguyễn
Quốc Huy và ông Trần Ngọc Lộc.

27-9-2010

28
05-10-2010

256

Quyết ñịnh số 1801/Qð-UBND về việc phê
chuẩn kết quả bầu cử bổ sung Phó Chủ tịch
UBND huyện Phong ðiền, nhiệm kỳ 20042011: ông Nguyễn Văn Cho.

27-9-2010

28
05-10-2010

257

Quyết ñịnh số 1803/Qð-UBND về việc kiện
toàn Ban chỉ ñạo Chăn nuôi và phòng chống
dịch bệnh gia súc, gia cầm, thủy sản tỉnh
Thừa Thiên Huế.

27-9-2010

28
05-10-2010

258

Quyết ñịnh số 1808/Qð-UBND về việc chấm
dứt hoạt ñộng của Ban chỉ ñạo ñẩy mạnh xã
hội hóa các hoạt ñộng giáo dục ñào tạo, y tế,
văn hóa và thể dục thể thao.

27-9-2010

28
05-10-2010

259

Quyết ñịnh số 1814/Qð-UBND ban hành

27-9-2010

28

STT

Tên/Số/Trích yếu nội dung văn bản
Trưởng ban Ban Quản lý Khu Kinh tế Chân
Mây - Lăng Cô.

Số 40 - 30/12/2010

STT

MỤC LỤC

Tên/Số/Trích yếu nội dung văn bản

33

Ngày ban
hành

Quy chế khai thác và sử dụng tài liệu lưu trữ
tại Chi cục Văn thư - Lưu trữ.

Số/ngày
ñăng Công
báo
05-10-2010

260

Quyết ñịnh số 1816/Qð-UBND về việc phê
duyệt dự án Quy hoạch ñiểm ñịnh canh ñịnh
cư tập trung A Ki, xã Thượng Long, huyện
Nam ðông, tỉnh Thừa Thiên Huế giai ñoạn
2010-2012.

28-9-2010

28
05-10-2010

261

Quyết ñịnh số 1819/Qð-UBND về việc phê
duyệt Dự án Quy hoạch ñiểm ñịnh canh ñịnh
cư tập trung thôn 5-6, xã Hồng Thủy, huyện
A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế giai ñoạn 20102012.

28-9-2010

28
05-10-2010

262

Quyết ñịnh số 1820/Qð-UBND về việc phê
duyệt Dự án Quy hoạch ñiểm ñịnh canh ñịnh
cư tập trung thôn Tà Ay, xã Hồng Trung,
huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế giai ñoạn
2010-2012.

28-9-2010

28
05-10-2010

263

Quyết ñịnh số 1821/Qð-UBND về việc phê
duyệt Dự án Quy hoạch ñiểm ñịnh canh ñịnh
cư tập trung vùng Cu Mực - Kăn Hoa, xã
Hồng Hạ, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên
Huế giai ñoạn 2010-2012.

28-9-2010

28
05-10-2010

264

Quyết ñịnh số 1822/Qð-UBND về việc thay
ñổi thành viên Ban Chỉ ñạo phòng, chống
tham nhũng tỉnh.

28-9-2010

28
05-10-2010

265

Quyết ñịnh số 1823/Qð-UBND về việc kiện
toàn Hội ñồng sơ tuyển công chức, viên chức
dự thi nâng ngạch của tỉnh.

28-9-2010

28
05-10-2010

266

Quyết ñịnh số 1826/Qð-UBND về việc phê
duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng Cụm công
nghiệp - tiểu thủ công nghiệp A Co, huyện A
Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế.

30-9-2010

29
15-10-2010

267

Quyết ñịnh số 1835/Qð-UBND về việc Quy
ñịnh một số chính sách trợ giúp ñột xuất từ 04-10-2010
nguồn ngân sách nhà nước cho các hộ gia
ñình gặp khó khăn do thiên tai gây ra trên ñịa

29
15-10-2010

34
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268

Quyết ñịnh số 1836/Qð-UBND về việc thành
lập Trung tâm dạy nghề Nam ðông trực 04-10-2010
thuộc UBND huyện Nam ðông.

29
15-10-2010

269

Quyết ñịnh số 1837/Qð-UBND về việc thành
lập Trung tâm dạy nghề A Lưới trực thuộc 04-10-2010
UBND huyện A Lưới.

29
15-10-2010

270

Quyết ñịnh số 1838/Qð-UBND về việc phê
duyệt ñiều chỉnh, bổ sung Dự án Khuyến
05-10-2010
nông và Hỗ trợ phát triển sản xuất tỉnh Thừa
Thiên Huế giai ñoạn 2007 - 2010.

29
15-10-2010

271

Quyết ñịnh số 1846/Qð-UBND về việc thành
lập Ban chỉ ñạo Tổng ñiều tra hộ nghèo, hộ
cận nghèo tỉnh Thừa Thiên Huế phục vụ cho 05-10-2010
việc thực hiện các chính sách an sinh xã hội
giai ñoạn 2011-2015.

29
15-10-2010

272

Quyết ñịnh số 1856/Qð-UBND về việc kiện
toàn Ban chỉ ñạo Dự án Quản lý tổng hợp các
06-10-2010
hoạt ñộng ñầm phá Thừa Thiên Huế
(IMOLA).

29
15-10-2010

273

Quyết ñịnh số 1857/Qð-UBND về việc phê
duyệt dự án Quy hoạch ñiểm ñịnh canh ñịnh
cư tập trung La Tưng, xã A ðớt, huyện A 06-10-2010
Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế giai ñoạn 20102012.

29
15-10-2010

274

Quyết ñịnh số 1858/Qð-UBND về việc phê
duyệt Dự án Quy hoạch ñiểm ñịnh canh ñịnh
cư tập trung Tam Lanh, xã Hương Lâm, 06-10-2010
huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế giai ñoạn
2010-2012.

29
15-10-2010

275

Quyết ñịnh số 1869/Qð-UBND về việc kiện
toàn Ban chỉ ñạo Phong trào Toàn dân ñoàn 07-10-2010
kết xây dựng ñời sống văn hóa của tỉnh.

29
15-10-2010

276

Quyết ñịnh số 1871/Qð-UBND về việc thành
lập Ban chỉ ñạo thực hiện Chương trình xây 07-10-2010
dựng nông thôn mới tỉnh Thừa Thiên Huế

29
15-10-2010

STT

Tên/Số/Trích yếu nội dung văn bản
bàn tỉnh.
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277

Quyết ñịnh số 1900/Qð-UBND về việc quy
ñịnh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức
12-10-2010
và biên chế của Ban Thi ñua - Khen thưởng
tỉnh.

30 + 31
25-10-2010

278

Quyết ñịnh số 1902/Qð-UBND về việc phê
duyệt dự án ñầu tư xây dựng Bệnh viện Lao 12-10-2010
và Bệnh phổi Thừa Thiên Huế.

30 + 31
25-10-2010

279

Quyết ñịnh số 1905/Qð-UBND về việc phê
duyệt dự án ñầu tư xây dựng Kho lưu trữ 12-10-2010
chuyên dụng tỉnh Thừa Thiên Huế.

30 + 31
25-10-2010

280

Quyết ñịnh số 1906/Qð-UBND kiện toàn
Ban chỉ ñạo dự án ñịnh cư và cải thiện cuộc 12-10-2010
sống của dân vạn ñò thành phố Huế.

30 + 31
25-10-2010

281

Quyết ñịnh số 1907/Qð-UBND về việc Kiện
toàn Ban chỉ ñạo dự án Cải thiện môi trường 12-10-2010
ñô thị Lăng Cô.

30 + 31
25-10-2010

282

Quyết ñịnh số 1908/Qð-UBND về việc kiện
toàn Ban chỉ ñạo dự án Cải thiện môi trường 12-10-2010
nước thành phố Huế.

30 + 31
25-10-2010

283

Quyết ñịnh số 1909/Qð-UBND về việc kiện
toàn Ban chỉ ñạo dự án ñầu tư xây dựng khu 12-10-2010
Hành chính tập trung của tỉnh.

30 + 31
25-10-2010

284

Quyết ñịnh số 1916/Qð-UBND về việc thành
lập Quỹ phát triển khoa học và công nghệ 13-10-2010
tỉnh Thừa Thiên Huế.

30 + 31
25-10-2010

285

Quyết ñịnh số 1946/Qð-UBND về việc kiện
toàn Ban chỉ ñạo ðề án nâng cấp bệnh viện
18-10-2010
ña khoa huyện và bệnh viện ña khoa khu vực
liên huyện.

30 + 31
25-10-2010

286

Quyết ñịnh số 1947/Qð-UBND về việc phê
duyệt dự án ñầu tư xây dựng công trình 18-10-2010
ðường Thanh Lam, thị xã Hương Thủy.

30 + 31
25-10-2010

287

Quyết ñịnh số 1949/Qð-UBND về việc phê 18-10-2010
duyệt dự án ñầu tư xây dựng công trình

30 + 31
25-10-2010

STT

Tên/Số/Trích yếu nội dung văn bản
giai ñoạn 2010 -2020.
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288

Quyết ñịnh số 1980/Qð-UBND về việc thành
21-10-2010
lập Chi cục Biển, ðảo và ðầm phá.

32
05-11-2010

289

Quyết ñịnh số 1982/Qð-UBND về việc ñiều
chỉnh số thôn, bản của hai xã Hương Vân và
21-10-2010
Hồng Tiến thuộc huyện Hương Trà, tỉnh
Thừa Thiên Huế.

32
05-11-2010

290

Quyết ñịnh số 2032/Qð-UBND về việc phê
duyệt ñề án khôi phục, nâng cấp cầu yếu trên 27-10-2010
ñịa bàn tỉnh giai ñoạn 2011 - 2020.

32
05-11-2010

291

Quyết ñịnh số 2033/Qð-UBND về việc kiện
toàn Ban Chỉ ñạo Chương trình Kiên cố hóa
27-10-2010
trường, lớp học và nhà công vụ giáo viên giai
ñoạn 2008 - 2012.

32
05-11-2010

292

Quyết ñịnh số 2035/Qð-UBND về việc thành
lập Ban Hội nhập kinh tế quốc tế tỉnh Thừa 27-10-2010
Thiên Huế.

32
05-11-2010

293

Quyết ñịnh số 2047/Qð-UBND về việc phê
duyệt tiêu chuẩn và ñơn giá giống cây lâm 28-10-2010
nghiệp trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

32
05-11-2010

294

Quyết ñịnh số 2060/Qð-UBND về việc ủy
quyền cho phép thành lập hội và quỹ xã hội, 29-10-2010
quỹ từ thiện.

32
05-11-2010

295

Quyết ñịnh số 2062/Qð-UBND về việc quy
ñịnh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ
29-10-2010
cấu tổ chức của Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố
ñô Huế.

32
05-11-2010

296

Quyết ñịnh số 2068/Qð-UBND về việc bổ
nhiệm ông Trần Ngọc Nam giữ chức vụ Giám 29-10-2010
ñốc Sở Khoa học và Công nghệ.

32
05-11-2010

297

Quyết ñịnh số 2105/Qð-UBND về việc kiện
toàn Ban Chỉ ñạo việc áp dụng hệ thống quản
lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 01-11-2010
9001:2008 vào hoạt ñộng của các cơ quan
hành chính nhà nước tỉnh Thừa Thiên Huế.

33
15-11-2010

STT

Tên/Số/Trích yếu nội dung văn bản
ðường Quang Trung, thị xã Hương Thủy.

Số 40 - 30/12/2010

MỤC LỤC

37

Ngày ban
hành

Số/ngày
ñăng Công
báo

298

Quyết ñịnh số 2106/Qð-UBND về việc thành
lập Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính thuộc 01-11-2010
Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh.

33
15-11-2010

299

Quyết ñịnh số 2107/Qð-UBND về việc kiện
toàn Ban chỉ ñạo Dự án Phát triển nông thôn
01-11-2010
tổng hợp các tỉnh miền Trung tỉnh Thừa
Thiên Huế.

33
15-11-2010

300

Quyết ñịnh số 2108/Qð-UBND về việc phê
chuẩn kết quả bầu cử bổ sung Phó Chủ tịch
01-11-2010
Ủy ban nhân dân huyện Phú Lộc, nhiệm kỳ
2004 - 2011: ông Hồ Trọng Cầu.

33
15-11-2010

301

Quyết ñịnh số 2109/Qð-UBND về việc kiện
01-11-2010
toàn Hội ñồng tuyển dụng công chức tỉnh.

33
15-11-2010

302

Quyết ñịnh số 2110/Qð-UBND về việc tổ
chức làm việc sáng thứ bảy hàng tuần ñể tiếp 02-11-2010
nhận, giải quyết thủ tục hành chính.

33
15-11-2010

303

Quyết ñịnh số 2111/Qð-UBND về việc kiện
02-11-2010
toàn Ban chỉ ñạo thi hành án dân sự tỉnh.

33
15-11-2010

304

Quyết ñịnh số 2115/Qð-UBND về việc Kiện
toàn Ban chỉ ñạo công tác Dân số - Kế hoạch 02-11-2010
hóa gia ñình.

33
15-11-2010

305

Quyết ñịnh số 2116/Qð-UBND về việc kiện
toàn Ban chỉ ñạo Vận ñộng hiến máu tình 02-11-2010
nguyện tỉnh Thừa Thiên Huế.

33
15-11-2010

306

Quyết ñịnh số 2117/Qð-UBND về việc kiện
toàn Ban vận ñộng Quỹ Bảo trợ nạn nhân 02-11-2010
chất ñộc da cam tỉnh Thừa Thiên Huế.

33
15-11-2010

307

Quyết ñịnh số 2118/Qð-UBND về việc kiện
toàn Ban chỉ ñạo Phòng, chống AIDS và 02-11-2010
phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm.

33
15-11-2010

308

Quyết ñịnh số 2119/Qð-UBND về việc kiện
toàn Ban chỉ ñạo thực hiện chính sách hỗ trợ 02-11-2010
hộ nghèo về nhà ở tỉnh Thừa Thiên Huế.

33
15-11-2010

309

Quyết ñịnh số 2120/Qð-UBND về việc kiện 02-11-2010
toàn Ban chỉ ñạo chính sách nhà ở và thị

33
15-11-2010

STT

Tên/Số/Trích yếu nội dung văn bản

38

MỤC LỤC

Số 40 - 30/12/2010

Ngày ban
hành

Số/ngày
ñăng Công
báo

310

Quyết ñịnh số 2136/Qð-UBND về việc kiện
toàn Ban chỉ ñạo Chương trình hỗ trợ ñầu tư
03-11-2010
cơ sở hạ tầng các xã ðBKK vùng bãi ngang
ven biển và ñầm phá.

33
15-11-2010

311

Quyết ñịnh số 2137/Qð-UBND về việc kiện
toàn Ban chỉ ñạo cấp tỉnh Chương trình Hỗ 03-11-2010
trợ ngành Thủy sản Giai ñoạn II (FSPS II).

33
15-11-2010

312

Quyết ñịnh số 2149/Qð-UBND về việc Kiện
toàn Ban chỉ ñạo của tỉnh về triển khai, thực
hiện chế ñộ, chính sách ñối với một số ñối
04-11-2010
tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống
Mỹ cứu nước nhưng chưa ñược hưởng chế
ñộ, chính sách của ðảng và Nhà nước.

33
15-11-2010

313

Quyết ñịnh số 2155/Qð-UBND phê duyệt
Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế-xã hội 04-11-2010
huyện Phú Lộc ñến năm 2020.

33
15-11-2010

314

Chỉ thị số 34/CT-UBND về việc tuyển chọn
04-11-2010
và gọi công dân nhập ngũ năm 2011.

33
15-11-2010

315

Quyết ñịnh số 2164/Qð-UBND về việc phê
chuẩn kết quả bầu cử bổ sung Chủ tịch Ủy
08-11-2010
ban nhân dân huyện A Lưới, nhiệm kỳ 2004 2011: ông Hồ Xuân Trăng.

33
15-11-2010

316

Quyết ñịnh số 2165/Qð-UBND về việc thành
lập Trung tâm Thông tin dữ liệu ñiện tử tỉnh
08-11-2010
Thừa Thiên Huế trực thuộc Sở Thông tin và
Truyền thông.

33
15-11-2010

317

Quyết ñịnh số 2166/Qð-UBND phê duyệt Kế
hoạch thực hiện ðề án “Triển khai thực hiện
08-11-2010
công tác theo dõi tình hình thi hành pháp
luật” của Thủ tướng Chính phủ.

33
15-11-2010

318

Quyết ñịnh số 2184/Qð-UBND về việc phê
chuẩn kết quả miễn nhiệm Chủ tịch Ủy ban
09-11-2010
nhân dân huyện Quảng ðiền, nhiệm kỳ 2004
- 2011 ñối với ông Cao Xuân Phụ.

33
15-11-2010

319

Quyết ñịnh số 2185/Qð-UBND về việc phê 09-11-2010

33

STT

Tên/Số/Trích yếu nội dung văn bản
trường bất ñộng sản.

Số 40 - 30/12/2010

STT

MỤC LỤC

Tên/Số/Trích yếu nội dung văn bản

39

Ngày ban
hành

chuẩn kết quả miễn nhiệm Phó Chủ tịch Ủy
ban nhân dân huyện Quảng ðiền, nhiệm kỳ
2004-2011 ñối với ông Trần Giải.

Số/ngày
ñăng Công
báo
15-11-2010

320

Quyết ñịnh số 2186/Qð-UBND về việc phê
chuẩn kết quả bầu cử bổ sung Chủ tịch Ủy
09-11-2010
ban nhân dân huyện Quảng ðiền, nhiệm kỳ
2004 - 2011: ông Hồ Quang Minh.

33
15-11-2010

321

Quyết ñịnh số 2187/Qð-UBND về việc phê
chuẩn kết quả bầu cử bổ sung Phó Chủ tịch
09-11-2010
Ủy ban nhân dân huyện Quảng ðiền, nhiệm
kỳ 2004-2011: ông Hồ Vang.

33
15-11-2010

322

Quyết ñịnh số 2188/Qð-UBND về việc phê
chuẩn kết quả bầu cử bổ sung Phó Chủ tịch
09-11-2010
Ủy ban nhân dân huyện Quảng ðiền, nhiệm
kỳ 2004 - 2011: ông Hoàng ðăng Khoa.

33
15-11-2010

323

Chỉ thị số 35/CT-UBND về việc tăng cường
thực hiện các biện pháp bình ổn giá cả, thị
10-11-2010
trường các tháng cuối năm 2010 và ñầu năm
2011.

33
15-11-2010

324

Chỉ thị số 36/CT-UBND về việc triển khai
thực hiện Nghị ñịnh 63/2010/Nð-CP và tăng
10-11-2010
cường việc thực hiện Nghị ñịnh số
20/2008/Nð-CP của Chính phủ.

33
15-11-2010

325

Quyết ñịnh số 2231/Qð-UBND về việc bổ
nhiệm ông Lê Vĩnh Chiến giữ chức vụ Phó
12-11-2010
Giám ñốc Trung tâm Công nghệ Thông tin
tỉnh.

34
25-11-2010

326

Quyết ñịnh số 2235/Qð-UBND về việc bổ
sung chức năng, nhiệm vụ Ban Chỉ ñạo chống
13-11-2010
buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại
tỉnh (Ban Chỉ ñạo 127/TTH).

34
25-11-2010

327

Quyết ñịnh số 2237/Qð-UBND về việc phê
duyệt ðề án xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế 15-11-2010
trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

34
25-11-2010

328

Quyết ñịnh số 2238/Qð-UBND về việc kiện 15-11-2010
toàn Ban Chỉ ñạo Dự án Phát triển nông thôn

34
25-11-2010

40

MỤC LỤC

Số 40 - 30/12/2010

Ngày ban
hành

Số/ngày
ñăng Công
báo

329

Quyết ñịnh số 2245/Qð-UBND kiện toàn
Ban ðổi mới và Phát triển doanh nghiệp tỉnh 15-11-2010
Thừa Thiên Huế.

34
25-11-2010

330

Quyết ñịnh số 2259/Qð-UBND về việc thành
lập Khu bảo vệ thuỷ sản ðập Tây - Chùa Ma,
17-11-2010
xã Vinh Giang, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa
Thiên Huế.

34
25-11-2010

331

Quyết ñịnh số 2297/Qð-UBND về việc kiện
toàn Ban ñiều hành Dự án "Phát triển hệ
23-11-2010
thống quản lý thông tin ngành lâm nghiệp
tỉnh Thừa Thiên Huế".

35
05-12-2010

332

Quyết ñịnh số 2304/Qð-UBND về việc thành
lập Tổ công tác liên ngành ñể giúp Chủ tịch
Ủy ban Nhân dân tỉnh giải quyết các vướng
24-11-2010
mắc cho nhà ñầu tư trong quá trình thực hiện
các dự án ñầu tư, sản xuất kinh doanh trên ñịa
bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

35
05-12-2010

333

Quyết ñịnh số 2306/Qð-UBND về việc cho
phép thành lập Hội Cựu thanh niên xung 24-11-2010
phong thành phố Huế.

35
05-12-2010

334

Quyết ñịnh số 2446/Qð-UBND ban hành
Quy ñịnh tạm thời về quản lý nội dung chi,
mức chi áp dụng cho công tác lập, phê duyệt
25-11-2010
dự toán thi tuyển và tuyển chọn phương án
thiết kế kiến trúc công trình xây dựng sử dụng
vốn nhà nước.

35
05-12-2010

335

Quyết ñịnh số 2453/Qð-UBND về việc phê
duyệt ðề án ñào tạo nghề cho lao ñộng nông
26-11-2010
thôn tỉnh Thừa Thiên Huế giai ñoạn 20112020.

35
05-12-2010

336

Quyết ñịnh số 2457/Qð-UBND về việc công
nhận trường trung học ñạt chuẩn quốc gia:
Trường Trung học Cơ sở An Bằng - Vinh An, 26-11-2010
huyện Phú Vang và Trường Trung học Cơ sở
Nguyễn Thị Minh Khai, thành phố Huế.

35
05-12-2010

STT

Tên/Số/Trích yếu nội dung văn bản
huyện Quảng ðiền.

Số 40 - 30/12/2010

STT

MỤC LỤC

Tên/Số/Trích yếu nội dung văn bản

41

Ngày ban
hành

Số/ngày
ñăng Công
báo
35
05-12-2010

337

Chỉ thị số 37/CT-UBND về việc tổ chức triển
29-11-2010
khai thực hiện Luật Dân quân tự vệ.

338

Quyết ñịnh số 2487/Qð-UBND ban hành
Quy ñịnh việc tiếp nhận, giải quyết thủ tục
hành chính theo cơ chế một cửa tại các cơ 30-11-2010
quan chuyên môn trực thuộc Ủy ban Nhân
dân tỉnh.

36
15-12-2010

339

Chỉ thị số 38/CT-UBND về tăng cường công
tác quản lý ñối với một số ngành nghề kinh 07-12-2010
doanh có ñiều kiện về an ninh, trật tự.

36
15-12-2010

340

Chỉ thị số 39/CT-UBND về việc chỉ ñạo sản
08-12-2010
xuất vụ ðông - Xuân 2010-2011.

36
15-12-2010

341

Chỉ thị số 40/CT-UBND triển khai Tháng
08-12-2010
hành ñộng quốc gia về Dân số năm 2010.

36
15-12-2010

342

Chỉ thị số 41/CT-UBND về việc tăng cường
công tác bảo ñảm trật tự an toàn giao thông
08-12-2010
các tháng cuối năm 2010 - ñầu năm 2011 và
Tết Nguyên ñán Tân Mão 2011.

36
15-12-2010

343

Chỉ thị số 42/CT-UBND về việc tăng cường
công tác quản lý quy hoạch, trật tự xây dựng,
13-12-2010
ñất ñai và môi trường trên ñịa bàn Khu kinh
tế Chân Mây - Lăng Cô.

37 + 38
25-12-2010

344

Chỉ thị số 43/CT-UBND về mở ñợt cao ñiểm
huy ñộng sức mạnh tổng hợp của các cấp, các
ngành trong công tác phòng, chống tội phạm
15-12-2010
ñảm bảo an ninh trật tự trước, trong và sau
ðại hội ðảng toàn quốc lần thứ XI, Tết
Nguyên ñán Tân Mão - 2011.

37 + 38
25-12-2010

345

Chỉ thị số 44/CT-UBND về việc tiếp tục tăng
cường thực hiện các giải pháp thúc ñẩy sản
xuất kinh doanh, bình ổn thị trường, giá cả và 21-12-2010
ñảm bảo công tác phục vụ, tổ chức ñón Tết
Nguyên ñán Tân Mão năm 2011.

39
30-12-2010

346

Quyết ñịnh số 2651/Qð-UBND ban hành
Quy ñịnh việc tiếp nhận, giải quyết thủ tục 22-12-2010
hành chính theo cơ chế một cửa tại Ủy ban

39
30-12-2010

42

MỤC LỤC

Số 40 - 30/12/2010

Ngày ban
hành

Số/ngày
ñăng Công
báo

347

Quyết ñịnh số 2664/Qð-UBND về việc trợ
giá giống lúa xác nhận vụ ðông-Xuân 2010- 24-12-2010
2011.

39
30-12-2010

348

Quyết ñịnh số 2665/Qð-UBND về việc phê
duyệt Quy hoạch chi tiết Cụm công nghiệp 24-12-2010
tiểu thủ công nghiệp ðiền Lộc, huyện Phong
ðiền, tỉnh Thừa Thiên Huế.

39
30-12-2010

349

Quyết ñịnh số 2672/Qð-UBND về việc quy
ñịnh tạm thời một số ñịnh mức chi cho công
24-12-2010
tác phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn,
trong thời gian xảy ra bão lụt.

39
30-12-2010

350

Chỉ thị số 45/CT-UBND tăng cường công tác
phòng chống dịch bệnh, kiểm dịch, kiểm soát
24-12-2010
giết mổ, kiểm tra vệ sinh thú y ñộng vật và
sản phẩm ñộng vật.

39
30-12-2010

STT

Tên/Số/Trích yếu nội dung văn bản
Nhân dân cấp huyện.

Số 40 - 30/12/2010

MỤC LỤC

43

HðND 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

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

24-12-2009

02 + 03
15-01-2010

2

Nghị quyết số 13b/2009/NQ-HðND về dự
toán ngân sách năm 2010.

24-12-2009

02 + 03
15-01-2010

3

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

24-12-2009

02 + 03
15-01-2010

4

Nghị quyết số 13d/NQ-HðND về việc miễn
nhiệm chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân
thành phố Huế phụ trách công an, nhiệm kỳ
2004-2011.

24-12-2009

02 + 03
15-01-2010

5

Nghị quyết số 13ñ/NQ-HðND về việc xác
nhận kết quả bầu cử bổ sung chức danh Ủy
viên Ủy ban nhân dân thành phố Huế phụ
trách công an, nhiệm kỳ 2004-2011.

24-12-2009

02 + 03
15-01-2010

6

Nghị quyết số 14a/2010/NQ-HðND về
nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng
cuối năm 2010.

21-7-2010

23 + 24
25-8-2010

7

Nghị quyết số 14b/2010/NQ-HðND về việc
phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách năm
2009.

21-7-2010

23 + 24
25-8-2010

8

Nghị quyết số 14c/2010/NQ-HðND về việc
thông qua quy hoạch phát triển bền vững
Du lịch thành phố Huế ñến năm 2020.

21-7-2010

23 + 24
25-8-2010

9

Nghị quyết số 14d/2010/NQ-HðND về việc
thông qua quy hoạch phát triển Thương mại
thành phố Huế ñến năm 2015 và tầm nhìn
ñến năm 2020.

21-7-2010

23 + 24
25-8-2010

10

Nghị quyết số 14e/NQ-HðND về việc miễn
nhiệm chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban nhân
dân thành phố, nhiệm kỳ 2004-2011: ông Lê
Phước Hòa.

21-7-2010

23 + 24
25-8-2010
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Số/ngày
ñăng Công
báo

STT

Tên/Số/Trích yếu nội dung văn bản

Ngày ban
hành

11

Nghị quyết số 14g/NQ-HðND về việc xác
nhận kết quả bầu cử bổ sung chức danh Phó
Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, nhiệm
kỳ 2004-2011: ông Ngô Anh Tuấn.

21-7-2010

23 + 24
25-8-2010

12

Nghị quyết số 14ñ/2010/NQ-HðND về việc
thông qua quy hoạch phát triển Công nghiệp
- Tiểu thủ công nghiệp thành phố Huế ñến
năm 2015 và tầm nhìn ñến 2020.

21-7-2010

23 + 24
25-8-2010
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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

Chỉ thị số 01/2010/CT-UBND về tăng
cường công tác chỉ ñạo, kiểm tra việc thực
hiện cấm sản xuất, buôn bán, vận chuyển và
ñốt pháo nổ trong dịp Tết Nguyên ñán Canh
Dần và các ngày lễ hội năm 2010.

11-01-2010

04 + 05
25-01-2010

2

Chỉ thị số 02/2010/CT-UBND về việc tăng
cường công tác phòng, chống cháy nổ năm
2010.

11-01-2010

04 + 05
25-01-2010

3

Chỉ thị số 03/2010/CT-UBND về tập trung
triển khai các giải pháp chủ yếu ñể thực
hiện mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội và ngân sách thành phố năm 2010.

12-01-2010

04 + 05
25-01-2010

4

Chỉ thị số 27/2010/CT-UBND về việc tăng
cường công tác quản lý, tổ chức hoạt ñộng
quảng cáo rao vặt trên ñịa bàn thành phố
Huế.

24-8-2010

25
05-9-2010

VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC

5

Chỉ thị số 04/CT-UBND về việc tăng cường
thực hiện các giải pháp thúc ñẩy sản xuất
kinh doanh, bình ổn thị trường và tổ chức
các hoạt ñộng kỷ niệm 80 năm ngày thành
lập ðảng, mừng Xuân Canh Dần năm 2010.

12-01-2010

04 + 05
25-01-2010
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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 14a/NQ-HðND9 về việc
miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND
Huyện A Lưới Khóa IX, nhiệm kỳ 2004 2011.

01-7-2010

18
15-7-2010

2

Nghị quyết số 14b/NQ-HðND9 về việc
miễn nhiệm Thành viên UBND Huyện A
Lưới Khóa IX, nhiệm kỳ 2004 - 2011.

01-7-2010

18
15-7-2010

3

Nghị quyết số 14c/NQ-HðND9 về việc xác
nhận kết quả bầu cử Phó Chủ tịch UBND
huyện A Lưới Khoá IX, Nhiệm kỳ 2004 2011 ñối với ông Nguyễn Mạnh Hùng.

01-7-2010

18
15-7-2010

4

Nghị quyết số 14d/NQ-HðND9 về việc xác
nhận kết quả bầu cử Thành viên UBND
huyện A Lưới Khoá IX, Nhiệm kỳ 2004 2011 ñối với ông Võ Công ðức.

02-7-2010

18
15-7-2010

5

Nghị quyết số 14e/2010/NQ-HðND9 về
việc ñẩy mạnh các giải pháp thực hiện
nhiệm vụ sáu tháng cuối năm ñể hoàn thành
các mục tiêu phát triển KT - XH năm 2010.

02-7-2010

18
15-7-2010

6

Nghị quyết số 14g/2010/NQ-HðND9 phê
chuẩn quyết toán ngân sách Huyện năm 2009.

02-7-2010

18
15-7-2010

7

Nghị quyết số 14h/2010/NQ-HðND9 về ñiều
chỉnh dự toán ngân sách Huyện năm 2010.

02-7-2010

18
15-7-2010

8

Nghị quyết số 14ñ/NQ-HðND9 về việc
miễn nhiệm Hội thẩm Nhân dân của Tòa án
Nhân dân huyện.

02-7-2010

18
15-7-2010

VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC

9

Nghị quyết số 01BT7/NQ-HðND về việc
công nhận kết quả bầu cử Chủ tịch UBND
huyện A Lưới Khóa IX, nhiệm kỳ 2004 2011: ông Hồ Xuân Trăng.

29-10-2010

33
15-11-2010

Số 40 - 30/12/2010

MỤC LỤC

47

HðND THỊ XÃ 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 07/2009/NQ-HðND về
nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm
2010.

16-12-2009

02 + 03
15-01-2010

2

Nghị quyết số 08/2009/NQ-HðND về dự
toán ngân sách năm 2010.

16-12-2009

02 + 03
15-01-2010

3

Nghị quyết số 09/2009/NQ-HðND về việc
bổ sung dự toán chi ngân sách năm 2009.

16-12-2009

02 + 03
15-01-2010

4

Nghị quyết số 10/2009/NQ-HðND về hoạt
ñộng giám sát chuyên ñề của Hội ñồng nhân
dân năm 2010.

16-12-2009

02 + 03
15-01-2010

5

Nghị quyết số 07/2010/NQ-HðND4 về phê
chuẩn quyết toán thu ngân sách trên ñịa bàn
và quyết toán chi ngân sách ñịa phương năm
2009.

03-7-2010

19
25-7-2010

6

Nghị quyết số 08/2010/NQ-HðND về
nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế xã
hội 6 tháng cuối năm 2010.

03-7-2010

19
25-7-2010

VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC

7

Nghị quyết số 01/NQ-HðND về việc miễn
nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội ñồng nhân dân
thị xã Hương Thuỷ khoá IV, nhiệm kỳ 2004
- 2011.

25-6-2010

18
15-7-2010

8

Nghị quyết số 02/NQ-HðND về việc xác
nhận kết quả bầu cử chức danh Chủ tịch
HðND thị xã Hương Thuỷ khoá IV, nhiệm
kỳ 2004 - 2011: ông Nguyễn Hữu Dũng.

25-6-2010

18
15-7-2010

9

Nghị quyết số 03/NQ-HðND về việc miễn
nhiệm chức vụ Chủ tịch Uỷ ban nhân dân
thị xã Hương Thuỷ khoá IV, nhiệm kỳ 2004
- 2011.

25-6-2010

18
15-7-2010

10

Nghị quyết số 04/NQ-HðND về việc xác

25-6-2010

18
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STT

Tên/Số/Trích yếu nội dung văn bản

Số 40 - 30/12/2010

Ngày ban
hành

nhận kết quả bầu cử chức danh Chủ tịch
UBND thị xã Hương Thuỷ khoá IV, nhiệm
kỳ 2004 - 2011: ông Phan Văn Thông.

Số/ngày
ñăng Công
báo
15-7-2010

11

Nghị quyết số 05/NQ-HðND về việc miễn
nhiệm chức vụ Uỷ viên Uỷ ban nhân dân thị
xã Hương Thuỷ khoá IV, nhiệm kỳ 2004 2011.

25-6-2010

18
15-7-2010

12

Nghị quyết số 06/NQ-HðND về việc xác
nhận kết quả bầu cử Ủy viên UBND thị xã
Hương Thuỷ khoá IV, nhiệm kỳ 2004 2011: ông Nguyễn Quang Cư.

25-6-2010

18
15-7-2010
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UBND THỊ XÃ 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 627/2010/Qð-UBND về việc
ñiều chỉnh, bổ sung Quy chế làm việc của
Ủy ban nhân dân huyện tại Quyết ñịnh số
2321/2006/Qð-UBND ngày 21/9/2006 của
UBND huyện Hương Thủy.

04-10-2010

30 + 31
25-10-2010
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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 08a/2010/NQBT.HðND-IV
về việc thông qua ðề án ñề nghị công nhận
thị trấn Tứ Hạ mở rộng ñạt tiêu chuẩn ñô thị
loại IV.

12-3-2010

09
25-3-2010

2

Nghị quyết số 14a/2010/NQ-HðND về
nhiệm vụ và giải pháp thực hiện kinh tế - xã
hội 6 tháng cuối năm 2010.

28-7-2010

21 + 22
15-8-2010

3

Nghị quyết số 14b/2010/NQ-HðND phê
chuẩn tổng quyết toán ngân sách năm 2009.

28-7-2010

21 + 22
15-8-2010

4

Nghị quyết số 14c/NQ-HðND về việc bãi
bỏ Nghị quyết số 15e/NQ-HðND ngày
19/12/2009 của Hội ñồng nhân dân xã
Hương Toàn về việc miễn nhiệm chức danh
Phó Chủ tịch UBND xã Hương Toàn nhiệm
kỳ 2004-2011.

28-7-2010

21 + 22
15-8-2010

5

Nghị quyết số 14d/NQ-HðND về việc bãi
bỏ Nghị quyết số 15d/NQ-HðND ngày
19/12/2009 Hội ñồng nhân dân xã Hương
Toàn về việc miễn nhiệm chức danh Chủ
tịch HDND và cho thôi làm nhiệm vụ ñại
biểu HðND xã Hương Toàn, nhiệm kỳ
2004-2011.

28-7-2010

21 + 22
15-8-2010

6

Nghị quyết số 14e/NQ-HðND.IV về việc
miễn nhiệm chức danh Ủy viên Thường trực
HðND huyện Hương Trà, nhiệm kỳ 20042011 ñối với ông Hà Cảnh Lộc.

28-7-2010

21 + 22
15-8-2010

7

Nghị quyết số 14f/NQ-HðND.IV về việc
xác nhận kết quả bầu cử chức danh Ủy viên
Thường trực HðND huyện Hương Trà,
nhiệm kỳ 2004-2011: ông ðỗ Ngọc An.

28-7-2010

21 + 22
15-8-2010

8

Nghị quyết số 14g/NQ-HðND.IV về việc
xác nhận kết quả bầu cử chức danh Phó
trưởng Ban Kinh tế-Xã hội HðND huyện

28-7-2010

21 + 22
15-8-2010
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Ngày ban
hành

Số/ngày
ñăng Công
báo

9

Nghị quyết số 14h/NQ-HðND.IV về việc
miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Uỷ ban
nhân dân huyện Hương Trà, nhiệm kỳ 20042011 ñối với ông Nguyễn Văn Phương.

28-7-2010

21 + 22
15-8-2010

10

Nghị quyết số 14i/NQ-HðND.IV về việc
miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch Uỷ ban
nhân dân huyện Hương Trà, nhiệm kỳ 20042011 ñối với ông Trần Duy Tuyến.

28-7-2010

21 + 22
15-8-2010

11

Nghị quyết số 14k/NQ-HðND.IV về việc
miễn nhiệm chức danh Uỷ viên UBND
huyện Hương Trà, nhiệm kỳ 2004-2011 ñối
với ông Nguyễn Hồng Sơn.

28-7-2010

21 + 22
15-8-2010

12

Nghị quyết số 14l/NQ-HðND.IV về việc
xác nhận kết quả bầu cử chức danh Chủ tịch
Uỷ ban nhân dân huyện Hương Trà khoá
IV, nhiệm kỳ 2004-2011: ông Nguyễn Xuân
Ty.

28-7-2010

21 + 22
15-8-2010

13

Nghị quyết số 14m/NQ-HðND.IV về việc
xác nhận kết quả bầu cử chức danh các Phó
Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện Hương
Trà, nhiệm kỳ 2004-2011: ông Hà Cảnh Lộc
và bà Nguyễn Thị Thu Hương.

28-7-2010

21 + 22
15-8-2010

14

Nghị quyết số 14n/NQ-HðND.IV về việc
xác nhận kết quả bầu cử chức danh Uỷ viên
UBND huyện Hương Trà, nhiệm kỳ 20042011: ông Lê Chiêu Minh.

28-7-2010

21 + 22
15-8-2010

15

Nghị quyết số 15a/2010/NQ-HðND về
nhiệm vụ kinh tế- xã hội năm 2011.

17-12-2010

39
30-12-2010

16

Nghị quyết số 15b/2010/NQ-HðND về dự
toán phân bổ ngân sách huyện, xã-thị trấn
năm 2011.

17-12-2010

39
30-12-2010

17

Nghị quyết số 15c/2010/NQ-HðND về
chương trình giám sát của Hội ñồng nhân
dân huyện năm 2011.

17-12-2010

39
30-12-2010

STT

Tên/Số/Trích yếu nội dung văn bản
Hương Trà, nhiệm kỳ 2004-2011: ông
Nguyễn Văn Duật.
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STT

Tên/Số/Trích yếu nội dung văn bản

Số 40 - 30/12/2010

Ngày ban
hành

Số/ngày
ñăng Công
báo

VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC

18

Nghị quyết số 08b/NQBT.HðND-IV về
việc cho thôi giữ chức danh Uỷ viên UBND
huyện, nhiệm kỳ 2004-2011 ñối với ông
Nguyễn Dinh.

12-3-2010

09
25-3-2010

19

Nghị quyết số 08c/NQBT.HðND-IV về
việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung chức
danh Uỷ viên UBND huyện, nhiệm kỳ
2004-201: ông Lê Minh Quang.

12-3-2010

09
25-3-2010
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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 07/2010/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.

09-7-2010

20
05-8-2010

2

Chỉ thị số 09/2010/CT-UBND về tăng
cường công tác ñảm bảo trật tự an toàn giao
thông trên ñịa bàn huyện.

10-8-2010

23 + 24
25-8-2010
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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 13a/2009/NQ-HðND về
nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm
2010.

31-12-2009

02 + 03
15-01-2010

2

Nghị quyết số 13b/2009/NQ-HðND về dự
toán ngân sách Nhà nước huyện năm 2010.

31-12-2009

02 + 03
15-01-2010

3

Nghị quyết số 14a/2010/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 2010.

20-7-2010

21 + 22
15-8-2010

4

Nghị quyết số 14b/2010/NQ-HðND về phê
chuẩn tổng quyết toán ngân sách năm 2009.

20-7-2010

21 + 22
15-8-2010

5

Nghị quyết số 14c/NQ-HðND về việc cho
thôi làm nhiệm vụ ñại biểu HðND huyện
nhiệm kỳ 2004-2011 ñối với ông Hồ ðính.

20-7-2010

21 + 22
15-8-2010

VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC

6

Nghị quyết số 13c/NQ-HðND về việc miễn
nhiệm chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân
huyện Nam ðông khoá IV, nhiệm kỳ 20042011.

31-12-2009

02 + 03
15-01-2010

7

Nghị quyết số 13d/NQ-HðND về việc xác
nhận kết quả bầu cử Ủy viên Ủy ban nhân
dân huyện Nam ðông khóa IV, nhiệm kỳ
2004 - 2011.

31-12-2009

02 + 03
15-01-2010

8

Nghị quyết số 13g/NQ-HðND về chương
trình xây dựng nghị quyết của Hội ñồng
nhân dân huyện năm 2010.

31-12-2009

02 + 03
15-01-2010

9

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

31-12-2009

02 + 03
15-01-2010
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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

Chỉ thị số 02/2010/CT-UBND về tăng
cường công tác ñảm bảo trật tự an toàn giao
thông trước, trong và sau Tết Nguyên ñán
2010.

12-01-2010

04 + 05
25-01-2010

2

Chỉ thị số 03/2010/CT-UBND về việc tiếp
tục tăng cường công tác tiếp công dân và
giải quyết ñơn thư khiếu nại, tố cáo, tranh
chấp trên ñịa bàn huyện.

18-01-2010

04 + 05
25-01-2010

3

Chỉ thị số 05/2010/CT-UBND về việc tăng
cường công tác chỉ ñạo ñiều hành, thực hiện
kỷ cương, kỷ luật hành chính trong các cơ
quan quản lý Nhà nước trên ñịa bàn huyện
Nam ðông.

18-01-2010

04 + 05
25-01-2010

4

Chỉ thị số 07/2010/CT-UBND về việc tăng
cường thực hiện công tác bảo vệ rừng,
phòng cháy, chữa cháy rừng.

01-3-2010

08
15-3-2010

5

Quyết ñịnh số 01/2010/Qð-UBND ban
hành quy chế công tác văn thư, lưu trữ
huyện Nam ðông.

06-4-2010

10
15-4-2010

6

Chỉ thị số 15/2010/CT-UBND về việc tăng
cường công tác chống thất thu ngân sách
Nhà nước.

26-7-2010

20
05-8-2010
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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 13a/2009/NQ-HðND về
nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm
2010.

16-12-2009

02 + 03
15-01-2010

2

Nghị quyết số 13b/2009/NQ-HðND về phê
chuẩn dự toán ngân sách nhà nước huyện
năm 2010.

16-12-2009

02 + 03
15-01-2010

3

Nghị quyết số 13c/2009/NQ-HðND về việc
thông qua quy hoạch, kế hoạch sử dụng ñất
nghĩa trang, nghĩa ñịa nhân dân huyện
Phong ðiền ñến năm 2020.

16-12-2009

02 + 03
15-01-2010

4

Nghị quyết số 13d/2009/NQ-HðND về
chương trình giám sát của Hội ñồng Nhân
dân huyện.

16-12-2009

02 + 03
15-01-2010

5

Nghị quyết số 14a/2010/NQ-HðND về một
số nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu phát triển
kinh tế - xã hội sáu tháng cuối năm 2010.

07-7-2010

19
25-7-2010

6

Nghị quyết số 14b/2010/NQ-HðND về phê
chuẩn tổng quyết toán thu, chi ngân sách
huyện, xã, thị trấn năm 2009.

07-7-2010

19
25-7-2010

7

Nghị quyết số 14c/NQ-HðND về việc miễn
nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân
dân huyện Phong ðiền khóa IV, nhiệm kỳ
2004 - 2011.

07-7-2010

19
25-7-2010

8

Nghị quyết số 14d/NQ-HðND về việc xác
nhận kết quả bầu cử Phó Chủ tịch Ủy ban
Nhân dân huyện Phong ðiền khóa IV,
nhiệm kỳ 2004 - 2011: ông Văn Công Bình.

07-7-2010

19
25-7-2010

9

Nghị quyết số 3a/NQBT-HðND về việc
miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Ủy ban Nhân
dân huyện Phong ðiền khoá IV, nhiệm kỳ
2004-2011: ông Nguyễn Viết Hoạch.

27-7-2010

23 + 24
25-8-2010

10

Nghị quyết số 3b/NQBT-HðND về việc xác
nhận kết quả bầu cử bổ sung chức danh Chủ

27-7-2010

23 + 24
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Ngày ban
hành

tịch Ủy ban Nhân dân huyện Phong ðiền
khoá IV, nhiệm kỳ 2004-2011: ông Nguyễn
ðại Vui.

Số/ngày
ñăng Công
báo
25-8-2010

VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC

11

Nghị quyết số 2a/NQBT-HðND về việc
miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban
Nhân dân huyện Phong ðiền khóa IV,
nhiệm kỳ 2004-2011.

09-4-2010

11
25-4-2010

12

Nghị quyết số 2b/NQBT-HðND về việc xác
nhận kết quả bầu cử Phó Chủ tịch Ủy ban
Nhân dân huyện Phong ðiền khóa IV,
nhiệm kỳ 2004-2011: ông Nguyễn ðại Vui.

09-4-2010

11
25-4-2010
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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

Quyết ñịnh số 02/2010/Qð-UBND ban
hành Quy ñịnh về công tác quy hoạch và
quản lý dự án ñầu tư xây dựng công trình sử
dụng vốn ngân sách nhà nước trên ñịa bàn
huyện Phong ðiền.

17-11-2010

35
05-12-2010
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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 13a/2009/NQ-HðND về
nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2010.

16-12-2009

01
05-01-2010

2

Nghị quyết số 13b/2009/NQ-HðND về dự
toán ngân sách huyện Phú Lộc năm 2010.

16-12-2009

01
05-01-2010

3

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

16-12-2009

01
05-01-2010

4

Nghị quyết số 14a/2010/NQ-HðND14 về
ñẩy mạnh các biện pháp thực hiện hoàn
thành nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2010.

15-7-2010

23 + 24
25-8-2010

5

Nghị quyết số 14b/2010/NQ-HðND9 về
việc phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách
huyện Phú Lộc năm 2009.

15-7-2010

23 + 24
25-8-2010

6

Nghị quyết số 14c/NQ-HðND về việc xác
nhận kết quả ñề nghị tỉnh xem xét, thông
qua ñồ án ðiều chỉnh quy hoạch chung xây
dựng thị trấn Phú Lộc, huyện Phú Lộc, tỉnh
Thừa Thiên Huế (giai ñoạn 2010 - 2020,
ñịnh hướng ñến 2030).

15-7-2010

23 + 24
25-8-2010

7

Nghị quyết số 14d/NQ-HðND về việc miễn
nhiệm chức danh Chủ tịch Ủy ban nhân dân
huyện Phú Lộc khoá IX, nhiệm kỳ 20042011: ông Cái Vĩnh Tuấn.

15-7-2010

23 + 24
25-8-2010

8

Nghị quyết số 14e/NQ-HðND về việc xác
nhận kết quả bầu cử chức danh Chủ tịch Ủy
ban nhân dân huyện Phú Lộc khoá IX, nhiệm
kỳ 2004-2011: ông Nguyễn Thanh Hà.

15-7-2010

23 + 24
25-8-2010
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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 18/2009/CT-UBND về việc triển
khai thực hiện dự toán thu ngân sách năm
2010.

21-12-2009

01
05-01-2010

2

Quyết ñịnh số 679/2010/Qð-UBND về việc
ban hành Quy ñịnh thuyên chuyển viên
chức giáo dục tại các ñơn vị trường học
thuộc Ủy ban nhân huyện Phú Lộc quản lý.

05-4-2010

11
25-4-2010

3

Quyết ñịnh số 1064/2010/Qð-UBND ban
hành Quy chế tuyển dụng viên chức ngành
giáo dục và ñào tạo huyện Phú Lộc.

04-6-2010

16
25-6-2010

4

Quyết ñịnh số 3025/2010/Qð-UBND về
việc sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Quyết
ñịnh số 1519/Qð-UBND ngày 01 tháng 7
năm 2009 về việc ban hành Quy ñịnh tiếp
nhận và giải quyết hồ sơ cấp giấy phép xây
dựng tại các xã, thị trấn trên ñịa bàn huyện
Phú Lộc.

16-11-2010

35
05-12-2010
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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
2
3

4

5

6

7
8

9

Nghị quyết số 13/2009/NQ-HðND về
nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2010.
Nghị quyết số 14/2009/NQ-HðND về dự
toán ngân sách nhà nước huyện năm 2010.
Nghị quyết số 15/2009/NQ-HðND về
chương trình hoạt ñộng giám sát của Hội
ñồng Nhân dân huyện năm 2010.
Nghị quyết số 16/NQ-HðND về việc bãi bỏ
một phần Nghị quyết số 08/2009/NQHðND ngày 21/7/2009 của HðND xã Phú
Diên khoá IX, kỳ họp lần thứ 12.
Nghị quyết số 17/NQ-HðND về việc bãi bỏ
một phần Nghị quyết số 07/2009/NQHðND ngày 25/7/2009 của HðND xã Phú
Mỹ khoá X, kỳ họp lần thứ 12.
Nghị quyết số 18/2009/NQ-HðND về việc
thông qua ðề án ñặt tên ñường phố thị trấn
Thuận An (ñợt 1 năm 2009).
Nghị quyết số 04/2010/NQ-HðND về một
số giải pháp ñẩy mạnh việc thực hiện nhiệm
vụ kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2010.
Nghị quyết số 05/2010/NQ-HðND phê
chuẩn quyết toán ngân sách năm 2009.
Nghị quyết số 06/2010/NQ-HðND phê
chuẩn ðề án xây dựng trường Mầm non,
Tiểu học, Trung học cơ sở ñạt chuẩn quốc
gia giai ñoạn 2010 - 2020.

30-12-2009
30-12-2009

02 + 03
15-01-2010
02 + 03
15-01-2010

30-12-2009

02 + 03
15-01-2010

30-12-2009

02 + 03
15-01-2010

30-12-2009

02 + 03
15-01-2010

30-12-2009

02 + 03
15-01-2010

30-7-2010

21 + 22
15-8-2010

30-7-2010

21 + 22
15-8-2010

06-8-2010

21 + 22
15-8-2010

VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC

10

Nghị quyết số 01/NQ-HðND về việc thông
qua ðồ án ðiểu chỉnh Quy hoạch chung xây
dựng ñô thị mới Phú ða, huyện Phú Vang
giai ñoạn 2010 - 2030.

13-5-2010

13
25-5-2010

11

Nghị quyết số 02/NQ-HðND về việc thông

13-5-2010

13
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Tên/Số/Trích yếu nội dung văn bản

Số 40 - 30/12/2010

Ngày ban
hành

qua ðề án ñề nghị thành lập thị trấn Phú ða,
huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Số/ngày
ñăng Công
báo
25-5-2010

12

Nghị quyết số 03/NQ-HðND về việc thông
qua ðề án ñề nghị công nhận xã Phú ða,
huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế ñạt
tiêu chuẩn ñô thị loại V.

13-5-2010

13
25-5-2010

13

Nghị quyết số 07/NQ-HðND về việc thông
qua ðề án ñề nghị thành lập thị trấn Phú ða,
huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế.

25-8-2010

27
25-9-2010
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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

Chỉ thị số 19/2009/CT-UBND về việc triển
khai thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội năm
2010.

31-12-2009

04 + 05
25-01-2010

2

Chỉ thị số 20/2009/CT-UBND về việc chấn
chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính trong
các cơ quan quản lý Nhà nước trên ñịa bàn
huyện năm 2010.

31-12-2009

04 + 05
25-01-2010

3

Quyết ñịnh số 110/2010/Qð-UBND về việc
thành lập Trang thông tin ñiện tử huyện Phú
Vang.

14-01-2010

04 + 05
25-01-2010

4

Quyết ñịnh số 331/2010/Qð-UBND ban
hành Quy chế về quản lý, vận hành nghĩa
trang nhân dân xã Phú Xuân, huyện Phú
Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế.

03-02-2010

07
25-02-2010

5

Chỉ thị số 03/2010/CT-UBND về việc tăng
cường công tác giải quyết ñơn thư khiếu
nại, tố cáo, tranh chấp trên ñịa bàn huyện.

05-02-2010

07
25-02-2010

6

Quyết ñịnh số 575/2010/Qð-UBND sửa
ñổi, bổ sung ðiều 15, Chương III của 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 Phú
Vang (Kèm theo Quyết ñịnh số
2734/2009/Qð-UBND ngày 17/8/2009 của
UBND huyện).

08-3-2010

08
15-3-2010

7

Quyết ñịnh số 1180/2010/Qð-UBND về
việc ban hành Quy chế công tác Văn thư Lưu trữ.

20-4-2010

12
05-5-2010

8

Quyết ñịnh số 2030/2010/Qð-UBND ban
hành Quy chế về tiêu chuẩn nâng bậc lương
trước thời hạn ñối với cán bộ, công chức,
viên chức lập thành tích xuất sắc.

22-6-2010

17
05-7-2010

9

Quyết ñịnh số 2638/2010/Qð-UBND về

09-8-2010

23 + 24
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Tên/Số/Trích yếu nội dung văn bản
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Ngày ban
hành

việc giao ñất sản xuất nông nghiệp ngoài
quỹ ñất 5% cho Ủy ban nhân dân các xã, thị
trấn quản lý, sử dụng.

Số/ngày
ñăng Công
báo
25-8-2010

10

Quyết ñịnh số 2656/2010/Qð-UBND ban
hành Quy chế vận hành Website của huyện
Phú Vang trên mạng Internet.

12-8-2010

23 + 24
25-8-2010

11

Chỉ thị số 21/2010/CT-UBND về việc tiếp
tục thực hiện công tác kê khai minh bạch tài
sản, thu nhập.

12-11-2010

34
25-11-2010

12

Quyết ñịnh số 5209/2010/Qð-UBND về
việc ban hành Quy chế hoạt ñộng của Hội
ñồng xác ñịnh giá trị tài liệu huyện Phú
Vang.

17-12-2010

39
30-12-2010
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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 13a/NQ-HðND về việc bãi
nhiệm Hội thẩm nhân dân Tòa án nhân dân
huyện, nhiệm kỳ 2004-2011.

14-12-2009

02 + 03
15-01-2010

2

Nghị quyết số 13b/NQ-HðND xác nhận kết
quả bầu cử bổ sung Hội thẩm nhân dân Toà án
nhân dân huyện, nhiệm kỳ 2004-2011.

14-12-2009

02 + 03
15-01-2010

3

Nghị quyết số 13c/2009/NQ-HðND về nhiệm
vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2010.

15-12-2009

02 + 03
15-01-2010

4

Nghị quyết số 13d/2009/NQ-HðND về việc
dự toán ngân sách huyện năm 2010.

15-12-2009

02 + 03
15-01-2010

5

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

15-12-2009

02 + 03
15-01-2010

6

Nghị quyết số 13ñ/2009/NQ-HðND về việc
bãi bỏ Nghị quyết số 8d/2007/NQ-HðND
ngày 29/6/2007 của Hội ñồng nhân dân xã
Quảng Thọ.

15-12-2009

02 + 03
15-01-2010
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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

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Chỉ thị số 17/2009/CT-UBND về việc kiểm
kê ñất ñai và xây dựng bản ñồ hiện trạng sử
dụng ñất năm 2010.
Chỉ thị số 01/2010/CT-UBND về việc tăng
cường công tác chỉ ñạo, kiểm tra việc thực
hiện cấm sản xuất, buôn bán, vận chuyển và
ñốt pháo nổ.
Chỉ thị số 02/2010/CT-UBND về việc triển
khai thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách năm
2010.
Chỉ thị số 03/2010/CT-UBND về việc phòng
chống dịch bệnh cho ñàn gia súc, gia cầm vụ
Xuân 2010.
Chỉ thị số 06/2010/CT-UBND về tăng cường
phối hợp thực hiện công tác thi hành án dân
sự trên ñịa bàn.
Chỉ thị số 07/2010/CT-UBND về việc tăng
cường các biện pháp phòng chống dịch tai
xanh ở lợn, dịch lở mồm long móng gia súc,
dịch cúm gia cầm.
Chỉ thị số 09/2010/CT-UBND về việc tiêm
phòng vắc xin cho gia súc, gia cầm vụ Thu
năm 2010 và tăng cường các biện pháp
phòng, chống dịch bệnh cho vật nuôi.
Chỉ thị số 10/2010/CT-UBND về việc triển
khai công tác phòng, chống lụt, bão và tìm
kiếm cứu nạn năm 2010.
Chỉ thị số 11/2010/CT-UBND về việc tăng
cường công tác phòng, chống dịch Sốt xuất
huyết.
Chỉ thị số 12/2010/CT-UBND về việc tăng
cường chỉ ñạo ñẩy mạnh sản xuất vụ ðông và
tích cực chuẩn bị cho sản xuất vụ ðông xuân
2010-2011.
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Chỉ thị số 14/2010/CT-UBND về việc tiêm
phòng vắc xin gia súc, gia cầm vụ Xuân năm
07-12-2010
2011 và tăng cường các biện pháp phòng,
chống dịch bệnh cho vật nuôi.
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Tên/Số/Trích yếu nội dung văn bản

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.

