
 

  

MỤC LỤC 

CÔNG BÁO NĂM 2012 
 

 

Do UBND tỉnh XYZ xuất bản Tỉnh Thừa Thiên Huế  



02 MỤC LỤC CÔNG BÁO NĂM 2012

MỤC LỤC CÔNG BÁO NĂM 2012 

(Xếp theo thứ tự cơ quan ban hành, ngày tháng) 

STT Tên cơ quan ban hành văn bản Trang số  

1 Hội ñồng nhân dân tỉnh 04 

2 Ủy ban nhân dân tỉnh 08 

3 HðND thành phố Huế 27 

4 HðND huyện A Lưới 28 

5 UBND huyện A Lưới 29 

6 HðND thị xã Hương Thủy 30 

7 HðND thị xã Hương Trà 31 

8 HðND huyện Nam ðông 32 

9 UBND huyện Nam ðông 33 

10 HðND huyện Phong ðiền 34 

11 UBND huyện Phong ðiền 35 

12 HðND huyện Phú Lộc 36 

13 UBND huyện Phú Lộc 38 

14 HðND huyện Phú Vang 39 

15 UBND huyện Phú Vang 40 

16 HðND huyện Quảng ðiền 41 

17 UBND huyện Quảng ðiền 42 
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THỐNG KÊ VĂN BẢN ðĂNG CÔNG BÁO NĂM 2012 

(Xếp theo thứ tự cơ quan ban hành) 

STT Tên cơ quan ban hành văn bản Số lượng 
văn bản 

1 Hội ñồng nhân dân tỉnh 32 

2 Ủy ban nhân dân tỉnh 178 

3 HðND thành phố Huế 08 

4 HðND huyện A Lưới 10 

5 UBND huyện A Lưới 01 

6 HðND thị xã Hương Thủy 02 

7 HðND thị xã Hương Trà 11 

8 HðND huyện Nam ðông 06 

9 UBND huyện Nam ðông 02 

10 HðND huyện Phong ðiền 05 

11 UBND huyện Phong ðiền 03 

12 HðND huyện Phú Lộc 12 

13 UBND huyện Phú Lộc 05 

14 HðND huyện Phú Vang 06 

15 UBND huyện Phú Vang 02 

16 HðND huyện Quảng ðiền 06 

17 UBND huyện Quảng ðiền 18 
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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  

PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT 

1 Nghị quyết số 01/2012/NQ-HðND về việc 
thông qua quy hoạch sử dụng ñất ñến năm 2020 
và kế hoạch sử dụng ñất 5 năm (2011 - 2015) 
tỉnh Thừa Thiên Huế. 

10-4-2012 14 + 15 
25-4 

 

2 Nghị quyết số 02/2012/NQ-HðND về việc Quy 
hoạch khai thác cát, sỏi xây dựng trên ñịa bàn 
tỉnh Thừa Thiên Huế ñến năm 2020 và ñịnh 
hướng ñến năm 2030. 

10-4-2012 14 + 15 
25-4 

 

3 Nghị quyết số 03/2012/NQ-HðND về việc quy 
ñịnh mức thu học phí của các cơ sở ñào tạo 
trung cấp chuyên nghiệp, cao ñẳng chuyên 
nghiệp, trung cấp nghề, cao ñẳng nghề tại các 
trường công lập thuộc chương trình ñại trà do 
tỉnh Thừa Thiên Huế quản lý từ năm học 2012 - 
2013 ñến năm học 2014 - 2015. 

10-4-2012 14 + 15 
25-4 

 

4 Nghị quyết số 04/2012/NQ-HðND quy ñịnh 
mức thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí ñăng ký 
giao dịch bảo ñảm, phí cung cấp thông tin về 
giao dịch bảo ñảm trên ñịa bàn tỉnh. 

10-4-2012 14 + 15 
25-4 

 

5 Nghị quyết số 05/2012/NQ-HðND về việc quy 
ñịnh mức chi ñối với công tác kiểm tra, xử lý, rà 
soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật 
trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 

10-4-2012 14 + 15 
25-4 

 

6 Nghị quyết số 06/2012/NQ-HðND về quy ñịnh 
mức thu phí thư viện và phí tham quan các công 
trình văn hoá trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 

10-4-2012 14 + 15 
25-4 

7 Nghị quyết số 07/2012/NQ-HðND về chế ñộ 
phụ cấp cho Trưởng ban công tác Mặt trận ở 
khu dân cư (thôn, bản, tổ dân phố) trên ñịa 
bàn tỉnh. 

11-7-2012 22 
25-7 
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STT 
Tên/Số/Trích yếu  
nội dung văn bản 

Ngày ban 
hành 

Số/ngày 
ñăng Công 

báo  

8 Nghị quyết số 08/2012/NQ-HðND về việc quy 
ñịnh mức thu, quản lý và sử dụng phí bảo vệ 
môi trường ñối với khai thác khoáng sản trên 
ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 

11-7-2012 22 

25-7 

 

9 Nghị quyết số 09/2012/NQ-HðND về việc quy 
ñịnh mức thu, quản lý và sử dụng phí sử dụng 
Cảng cá Thuận An. 

11-7-2012 22 

25-7 

10 Nghị quyết số 10/2012/NQ-HðND quy ñịnh 
mức thu, chế ñộ thu, nộp, quản lý và sử dụng 
phí ñấu giá, phí tham gia ñấu giá tài sản, phí 
tham gia ñấu giá quyền sử dụng ñất trên ñịa bàn 
tỉnh Thừa Thiên Huế. 

11-7-2012 22 

25-7 

 

11 Nghị quyết số 11/2012/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 
2012. 

11-7-2012 22 

25-7 

12 Nghị quyết số 12/2012/NQ-HðND về việc 
phân ñịnh các nhiệm vụ chi về bảo vệ môi 
trường trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 

08-12-2012 39 + 40 

25-12 

13 Nghị quyết số 13/2012/NQ-HðND quy ñịnh 
mức trích từ các khoản thu hồi phát hiện qua 
công tác thanh tra ñã thực nộp vào ngân sách 
nhà nước trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 

08-12-2012 39 + 40 

25-12 

 

14 Nghị quyết số 14/2012/NQ-HðND quy ñịnh 
mức chi bồi dưỡng ñối với cán bộ, công chức 
làm công tác tiếp công dân, xử lý ñơn thư khiếu 
nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên ñịa bàn tỉnh 
Thừa Thiên Huế. 

08-12-2012 39 + 40 

25-12 

 

15 Nghị quyết số 16/2012/NQ-HðND về giá các 
loại ñất tại tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2013. 

10-12-2012 39 + 40 

25-12 

16 Nghị quyết số 17/2012/NQ-HðND quy ñịnh 
mức giá một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh 
trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà 
nước thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế quản lý. 

10-12-2012 39 + 40 

25-12 
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STT 
Tên/Số/Trích yếu  
nội dung văn bản 

Ngày ban 
hành 

Số/ngày 
ñăng Công 

báo  

17 Nghị quyết số 18/2012/NQ-HðND quy ñịnh 
một số chính sách hỗ trợ ñào tạo, bồi dưỡng 
cán bộ, công chức, viên chức thuộc tỉnh Thừa 
Thiên Huế. 

10-12-2012 39 + 40 

25-12 

18 Nghị quyết số 19/2012/NQ-HðND quy ñịnh 
một số chế ñộ dinh dưỡng ñặc thù cho vận ñộng 
viên, huấn luyện viên thể thao thành tích cao và 
chế ñộ chi tiêu tài chính ñối với các giải thi ñấu 
thể thao tại tỉnh Thừa Thiên Huế. 

10-12-2012 39 + 40 

25-12 

 

19 Nghị quyết số 23/2012/NQ-HðND về dự toán 
ngân sách nhà nước năm 2013. 

10-12-2012 39 + 40 

25-12 

20 Nghị quyết số 24/2012/NQ-HðND về nhiệm vụ 
phát triển kinh tế - xã hội năm 2013. 

11-12-2012 39 + 40 

25-12 

PHẦN VĂN BẢN KHÁC 

21 Nghị quyết số 01/NQ-HðND về việc miễn 
nhiệm chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh 
nhiệm kỳ 2011 - 2016 ñối với ông ðặng Ngọc 
Nghĩa. 

11-7-2012 22 

25-7 

22 Nghị quyết số 02/NQ-HðND về việc xác nhận 
kết quả bầu cử chức danh Ủy viên Ủy ban nhân 
dân tỉnh nhiệm kỳ 2011 - 2016 ñối với ông Trần 
ðình Phòng. 

11-7-2012 22 

25-7 

 

23 Nghị quyết số 03/NQ-HðND về tổng biên chế 
sự nghiệp của tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2013. 

11-7-2012 22 

25-7 

24 Nghị quyết số 04/NQ-HðND về phân bổ biên 
chế công chức năm 2012 trong các cơ quan, tổ 
chức hành chính nhà nước của tỉnh. 

11-7-2012 22 

25-7 

25 Nghị quyết số 05/NQ-HðND về việc miễn 
nhiệm chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh 
Thừa Thiên Huế nhiệm kỳ 2011 - 2016 ñối với 
ông Nguyễn Thanh Toàn. 

10-12-2012 39 + 40 

25-12 
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STT 
Tên/Số/Trích yếu  
nội dung văn bản 

Ngày ban 
hành 

Số/ngày 
ñăng Công 

báo  

26 Nghị quyết số 06/NQ-HðND về việc xác nhận 
kết quả bầu cử chức danh Ủy viên Ủy ban nhân 
dân tỉnh Thừa Thiên Huế nhiệm kỳ 2011 - 2016 
ñối với ông Mai Văn Hà. 

10-12-2012 39 + 40 

25-12 

 

27 Nghị quyết số 15/NQ-HðND phê chuẩn tổng 
quyết toán ngân sách ñịa phương năm 2011. 

10-12-2012 39 + 40 

25-12 

28 Nghị quyết số 20/NQ-HðND về ñặt tên ñường 
tại thị trấn Phú ða, huyện Phú Vang ñợt I. 

10-12-2012 39 + 40 

25-12 

29 Nghị quyết số 21/NQ-HðND về ñặt tên ñường 
tại thị trấn Phong ðiền, huyện Phong ðiền ñợt I. 

10-12-2012 39 + 40 

25-12 

30 Nghị quyết số 22/NQ-HðND ñặt tên cầu ñường 
bộ qua sông Hương. 

10-12-2012 39 + 40 

25-12 

31 Nghị quyết số 07/NQ-HðND về chương trình 
xây dựng nghị quyết chuyên ñề của Hội ñồng 
nhân dân tỉnh năm 2013. 

11-12-2012 39 + 40 

25-12 

32 Nghị quyết số 08/NQ-HðND về chương trình 
giám sát của Hội ñồng nhân dân tỉnh năm 2013. 

11-12-2012 39 + 40 

25-12 
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ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 

STT 
Tên/Số/Trích yếu  
nội dung văn bản 

Ngày ban 
hành 

Số/ngày 
ñăng Công 

báo  

PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT 

1 Quyết ñịnh số 46/2011/Qð-UBND về việc ban 
hành quy ñịnh tổ chức thực hiện ngân sách nhà 
nước ñịa phương năm 2012 tỉnh Thừa Thiên 
Huế. 

20-12-2011 05 + 06 
15-01 

2 Quyết ñịnh số 50/2011/Qð-UBND về giá các 
loại ñất năm 2012 thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế. 

20-12-2011 01 + 02 
05-01 

3 Quyết ñịnh số 51/2011/Qð-UBND ban hành Quy 
chế hoạt ñộng biểu diễn và tổ chức dịch vụ biểu 
diễn ca Huế trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 

29-12-2011 03 + 04 
05-01 

4 Quyết ñịnh số 52/2011/Qð-UBND về việc ban 
hành Quy chế tạm thời ñánh giá, nghiệm thu dự 
án nông thôn miền núi cấp tỉnh ủy quyền ñịa 
phương quản lý. 

30-12-2011 05 + 06 
15-01 

 

5 Quyết ñịnh số 02/2012/Qð-UBND quy ñịnh 
mức thu phí tham quan di tích lịch sử văn hóa 
Huế thuộc Trung tâm bảo tồn di tích Cố ñô Huế 
quản lý. 

13-3-2012 12 
25-3 

 

6 Quyết ñịnh số 04/2012/Qð-UBND ban hành 
Quy chế kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm 
pháp luật trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 

06-4-2012 14 + 15 
25-4 

7 Quyết ñịnh số 05/2012/Qð-UBND ban hành 
Quy ñịnh quản lý vận chuyển vật liệu nổ công 
nghiệp trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 

18-4-2012 14 + 15 
25-4 

8 Quyết ñịnh số 06/2012/Qð-UBND về việc sửa 
ñổi Quy ñịnh về ñịnh mức xây dựng và phân bổ 
dự toán kinh phí ñối với các ñề tài, dự án khoa 
học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà 
nước tỉnh ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 
2344/2007/Qð-UBND ngày 18/10/2007 của 
UBND tỉnh. 

10-5-2012 18 
05-6 
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STT 
Tên/Số/Trích yếu  
nội dung văn bản 

Ngày ban 
hành 

Số/ngày 
ñăng Công 

báo  
9 Quyết ñịnh số 07/2012/Qð-UBND về việc ban 

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

10-5-2012 18 
05-6 

 

10 Quyết ñịnh số 08/2012/Qð-UBND về việc quy 
ñịnh mức chi và việc lập dự toán, quản lý, sử 
dụng và quyết toán kinh phí bảo ñảm cho công 
tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn 
bản quy phạm pháp luật trên ñịa bàn tỉnh Thừa 
Thiên Huế. 

18-5-2012 18 
05-6 

 

11 Quyết ñịnh số 09/2012/Qð-UBND quy ñịnh 
mức thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí ñăng ký 
giao dịch bảo ñảm, phí cung cấp thông tin về 
giao dịch bảo ñảm trên ñịa bàn tỉnh. 

18-5-2012 18 
05-6 

 

12 Quyết ñịnh số 10/2012/Qð-UBND ban hành 
Quy chế xét, tôn vinh danh hiệu và trao giải 
thưởng cho doanh nhân, doanh nghiệp hoạt 
ñộng trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 

05-6-2012 19 
15-6 

 

13 Quyết ñịnh số 11/2012/Qð-UBND về việc xếp 
loại ñường bộ ñể xác ñịnh cước vận tải năm 
2012, trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 

11-6-2012 19 
15-6 

14 Quyết ñịnh số 12/2012/Qð-UBND về việc Quy 
ñịnh mức chi ñối với công tác hỗ trợ pháp lý 
cho doanh nghiệp trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên 
Huế. 

18-6-2012 21 
05-7 

15 Quyết ñịnh số 13/2012/Qð-UBND về việc Quy 
ñịnh mức chi ñối với công tác phổ biến, giáo 
dục pháp luật trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 

18-6-2012 21 
05-7 

16 Quyết ñịnh số 14/2012/Qð-UBND quy ñịnh 
mức kinh phí thực hiện Cuộc vận ñộng “Toàn 
dân ñoàn kết xây dựng ñời sống văn hóa ở khu 
dân cư”. 

18-6-2012 20 
25-6 
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STT 
Tên/Số/Trích yếu  
nội dung văn bản 

Ngày ban 
hành 

Số/ngày 
ñăng Công 

báo  
17 Quyết ñịnh số 15/2012/Qð-UBND về việc quy 

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

18-6-2012 20 
25-6 

 

18 Quyết ñịnh số 20/2012/Qð-UBND ban hành 
Quy chế phối hợp một số nhiệm vụ về quản lý 
và bảo vệ môi trường tại các khu công nghiệp 
trên ñịa bàn tỉnh. 

17-7-2012 22 
25-7 

 

19 Quyết ñịnh số 21/2012/Qð-UBND về việc ban 
hành Quy chế quản lý hoạt ñộng nghiên cứu 
và triển khai có sử dụng ngân sách nhà nước 
ñịa phương. 

26-7-2012 24 + 25 
05-8 

20 Quyết ñịnh số 22/2012/Qð-UBND về việc ban 
hành Quy ñịnh về Quản lý và thực hiện Quy 
hoạch phát triển ñiện lực trên ñịa bàn tỉnh Thừa 
Thiên Huế. 

30-7-2012 26 
15-8 

 

21 Quyết ñịnh số 23/2012/Qð-UBND về chế ñộ 
phụ cấp cho Trưởng ban công tác Mặt trận ở 
khu dân cư (thôn, bản, tổ dân phố) trên ñịa 
bàn tỉnh. 

10-8-2012 26 
15-8 

22 Quyết ñịnh số 24/2012/Qð-UBND quy ñịnh 
mức thu, chế ñộ thu, nộp, quản lý và sử dụng 
phí ñấu giá, phí tham gia ñấu giá tài sản, phí 
tham gia ñấu giá quyền sử dụng ñất trên ñịa bàn 
tỉnh Thừa Thiên Huế. 

27-8-2012 28 
05-9 

 

23 Quyết ñịnh số 25/2012/Qð-UBND quy ñịnh 
mức thu học phí của các cơ sở giáo dục mầm 
non và phổ thông công lập ñối với chương trình 
ñại trà trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế năm 
học 2012 - 2013. 

31-8-2012 29 
15-9 

 

24 Quyết ñịnh số 26/2012/Qð-UBND về việc quy 
ñịnh chế ñộ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tại 
Cảng cá Thuận An tỉnh Thừa Thiên Huế. 

31-8-2012 29 
15-9 
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hành 
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ñăng Công 

báo  
25 Quyết ñịnh số 27/2012/Qð-UBND về việc sửa 

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

31-8-2012 29 
15-9 

 

26 Quyết ñịnh số 28/2012/Qð-UBND về việc quy 
ñịnh mức thu, quản lý và sử dụng phí bảo vệ 
môi trường ñối với khai thác khoáng sản trên 
ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 

31-8-2012 29 
15-9 

 

27 Quyết ñịnh số 29/2012/Qð-UBND ban hành Quy 
ñịnh công nhận nghề truyền thống, làng nghề, 
làng nghề truyền thống tỉnh Thừa Thiên Huế. 

11-9-2012 30 
25-9 

28 Quyết ñịnh số 30/2012/Qð-UBND ban hành 
quy ñịnh về trình tự thủ tục thu hồi ñất, bồi 
thường, hỗ trợ và tái ñịnh cư, giao ñất, cho thuê 
ñất trên ñịa bàn tỉnh. 

17-9-2012 31 + 32 
05-10 

29 Quyết ñịnh số 31/2012/Qð-UBND về việc ban 
hành Quy ñịnh về quản lý hoạt ñộng vận tải 
hành khách du lịch ñường thủy nội ñịa trên ñịa 
bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 

27-9-2012 31 + 32 
05-10 

 

30 Quyết ñịnh số 32/2012/Qð-UBND về việc ban 
hành Quy ñịnh tạm thời cơ chế, chính sách huy 
ñộng nguồn lực ñầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng 
nông thôn mới tỉnh Thừa Thiên Huế giai ñoạn 
2012 - 2015. 

28-9-2012 33 
15-10 

 

31 Quyết ñịnh số 33/2012/Qð-UBND ban hành 
Quy trình thủ tục thực hiện, giám sát, quản lý 
dự án ñầu tư sử dụng nguồn vốn ngoài ngân 
sách trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 

12-10-2012 34 
25-10 

 

32 Quyết ñịnh số 34/2012/Qð-UBND ban hành 
Quy ñịnh quản lý và hoạt ñộng báo chí trên ñịa 
bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 

19-10-2012 35 
05-11 

33 Quyết ñịnh số 35/2012/Qð-UBND về việc ban 
hành Quy ñịnh ñiều kiện, tiêu chuẩn, trình tự và 
thủ tục xét tặng Giải thưởng Cố ñô về khoa học 
và công nghệ tỉnh Thừa Thiên Huế. 

23-11-2012 36 
05-12 
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Ngày ban 
hành 

Số/ngày 
ñăng Công 

báo  
34 Quyết ñịnh số 36/2012/Qð-UBND ban hành 

Quy chế phối hợp trong quản lý nhà nước về 
ñăng ký giao dịch bảo ñảm trên ñịa bàn tỉnh 
Thừa Thiên Huế. 

27-11-2012 36 
05-12 

 

35 Quyết ñịnh số 37/2012/Qð-UBND về việc ñặt 
tên ñường tại thị trấn Phong ðiền, huyện Phong 
ðiền ñợt 1. 

19-12-2012 39 + 40 
25-12 

36 Quyết ñịnh số 38/2012/Qð-UBND về việc ñặt 
tên cho cầu ñường bộ qua sông Hương. 

19-12-2012 39 + 40 
25-12 

37 Quyết ñịnh số 39/2012/Qð-UBND về việc ñặt 
tên ñường tại thị trấn Phú ða, huyện Phú Vang 
ñợt 1. 

19-12-2012 39 + 40 
25-12 

38 Chỉ thị số 03/2012/CT-UBND về việc tăng 
cường công tác thẩm tra công nghệ các dự án 
ñầu tư trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 

30-3-2012 13 
05-4 

39 Chỉ thị số 17/2012/CT-UBND về việc tổ chức 
thực hiện Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà 
nước và các văn bản hướng dẫn thi hành trên 
ñịa bàn tỉnh. 

22-6-2012 21 
05-7 

 

40 Chỉ thị số 18/2012/CT-UBND về tăng cường 
công tác trợ giúp pháp lý trên ñịa bàn tỉnh. 

22-6-2012 21 
05-7 

PHẦN VĂN BẢN KHÁC 

41 Quyết ñịnh số 2590/Qð-UBND về việc giao dự 
toán ngân sách nhà nước tỉnh năm 2012. 

15-12-2011 05 + 06 
15-01 

42 Quyết ñịnh số 2682/Qð-UBND về việc Quy 
ñịnh tạm thời chế ñộ tiền ăn cho các ñối tượng 
nuôi dưỡng xã hội tại các ñơn vị thuộc Sở Lao 
ñộng Thương binh và Xã hội. 

27-12-2011 03 + 04 
05-01 

 

43 Quyết ñịnh số 2711/Qð-UBND phê duyệt Quy 
hoạch phát triển nhân lực tỉnh Thừa Thiên Huế 
giai ñoạn 2011-2020. 

28-12-2011 03 + 04 
05-01 

44 Quyết ñịnh số 2811/Qð-UBND về việc ban 
hành Kế hoạch ñẩy mạnh công tác tuyên truyền 
về quản lý, bảo vệ và phát triển bền vững biển, 
ñảo và ñầm phá tỉnh Thừa Thiên Huế giai ñoạn 
2011 - 2015. 

31-12-2011 03 + 04 
05-01 
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báo  
45 Quyết ñịnh số 2813/Qð-UBND về việc triển 

khai thực hiện nhiệm vụ kế hoạch phát triển 
kinh tế - xã hội năm 2012. 

31-12-2011 07 + 08 
15-01 

46 Quyết ñịnh số 43/Qð-UBND ban hành Quy 
ñịnh việc cập nhật, chỉnh lý hồ sơ và cơ sở dữ 
liệu ñịa chính trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 

11-01-2012 09 
15-02 

47 Quyết ñịnh số 160/Qð-UBND kiện toàn Ban 
chỉ ñạo thực hiện Quyết ñịnh số 1956/Qð-TTg 
ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ về 
phê duyệt ðề án “ðào tạo nghề cho lao ñộng 
nông thôn ñến năm 2020”. 

09-02-2012 09 
15-02 

 

48 Quyết ñịnh số 161/Qð-UBND về việc kiện 
toàn Ban vì sự tiến bộ của Phụ nữ tỉnh Thừa 
Thiên Huế. 

09-02-2012 09 
15-02 

49 Quyết ñịnh số 162/Qð-UBND về việc kiện toàn 
Ban quản lý Quỹ ðền ơn ñáp nghĩa của tỉnh. 

09-02-2012 09 
15-02 

50 Quyết ñịnh số 209/Qð-UBND về việc sửa ñổi, 
bổ sung Quyết ñịnh số 1687/Qð-UBND của 
UBND tỉnh về quy ñịnh chức năng, nhiệm vụ, 
quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp. 

15-02-2012 10 
05-3 

 

51 Quyết ñịnh số 236/Qð-UBND ban hành Kế 
hoạch truyền thông về hoạt ñộng Kiểm soát thủ 
tục hành chính tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2012. 

18-02-2012 10 
05-3 

52 Quyết ñịnh số 280/Qð-UBND phê duyệt Quy 
hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội thị xã 
Hương Thủy ñến năm 2020. 

24-02-2012 10 
05-3 

53 Quyết ñịnh số 305/Qð-UBND về việc phê 
duyệt Kế hoạch hành ñộng thực hiện chiến lược 
Dân số - Sức khỏe sinh sản tỉnh Thừa Thiên 
Huế ñến năm 2020. 

28-02-2012 10 
05-3 

 

54 Quyết ñịnh số 313/Qð-UBND về việc ban 
hành Quy ñịnh tổ chức thực hiện công tác 
giám sát và ñánh giá ñầu tư trên ñịa bàn tỉnh 
Thừa Thiên Huế. 

01-3-2012 11 
15-3 
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55 Quyết ñịnh số 317/Qð-UBND ban hành Kế 

hoạch cải cách hành chính giai ñoạn 2011 - 2015. 
01-3-2012 11 

15-3 

56 Quyết ñịnh số 318/Qð-UBND ban hành Kế 
hoạch cải cách hành chính năm 2012. 

01-3-2012 11 
15-3 

57 Quyết ñịnh số 319/Qð-UBND ban hành Kế 
hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2012. 

01-3-2012 11 
15-3 

58 Quyết ñịnh số 324/Qð-UBND về việc tiếp 
nhận và bổ nhiệm ông ðặng Minh Nam giữ 
chức vụ Phó Viện trưởng Viện Quy hoạch và 
Xây dựng tỉnh. 

05-3-2012 11 
15-3 

59 Quyết ñịnh số 327/Qð-UBND về việc phê 
duyệt dự án ñầu tư xây dựng Cải tạo, nâng cấp 
sông Lấp phường Kim Long tránh ô nhiễm môi 
trường thành phố Huế. 

06-3-2012 11 
15-3 

 

60 Quyết ñịnh số 329/Qð-UBND về việc phê 
duyệt dự án ñầu tư xây dựng Cải tạo, nâng cấp 
sông Kẻ Vạn tránh ô nhiễm môi trường thành 
phố Huế. 

06-3-2012 11 
15-3 

 

61 Quyết ñịnh số 330/Qð-UBND về việc phê 
duyệt danh mục dự án quy hoạch năm 2012. 

06-3-2012 11 
15-3 

62 Quyết ñịnh số 384/Qð-UBND về việc kiện toàn 
Ban An toàn giao thông tỉnh Thừa Thiên Huế. 

15-3-2012 12 
25-3 

63 Quyết ñịnh số 430/Qð-UBND về việc thành lập 
thôn La Tưng, xã A ðớt, huyện A Lưới, tỉnh 
Thừa Thiên Huế. 

19-3-2012 12 
25-3 

64 Quyết ñịnh số 435/Qð-UBND về việc ñiều 
ñộng và bổ nhiệm ông Hồ Viết Tư giữ chức vụ 
Phó Giám ñốc Sở Tư pháp. 

20-3-2012 12 
25-3 

65 Quyết ñịnh số 436/Qð-UBND về việc ñiều 
ñộng và bổ nhiệm ông Hoàng Việt Cường giữ 
chức vụ Phó Trưởng ban Ban Quản lý các Khu 
công nghiệp tỉnh. 

20-3-2012 12 
25-3 
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66 Quyết ñịnh số 448/Qð-UBND ñiều chỉnh, bổ 

sung ñơn giá nhà ở, công trình kiến trúc làm cơ 
sở xác ñịnh giá trị bồi thường, hỗ trợ và tái ñịnh 
cư khi Nhà nước thu hồi ñất trên ñịa bàn tỉnh 
Thừa Thiên Huế. 

20-3-2012 13 
05-4 

 

67 Quyết ñịnh số 472/Qð-UBND về việc kiện toàn 
Ban chỉ ñạo dự án Cải thiện môi trường nước 
thành phố Huế. 

22-3-2012 13 
05-4 

68 Quyết ñịnh số 480/Qð-UBND về việc thành 
lập Ban chỉ ñạo và kiểm tra các kỳ thi của tỉnh 
năm 2012. 

23-3-2012 13 
05-4 

69 Quyết ñịnh số 495/Qð-UBND về việc ban hành 
Quy ñịnh quản lý theo ñồ án Quy hoạch chi tiết 
xây dựng (tỷ lệ 1/500) Khu ñô thị mới ðông 
Nam Thủy An, phường Thủy Dương, thị xã 
Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế. 

26-3-2012 13 
05-4 

 

70 Quyết ñịnh số 502/Qð-UBND về việc Quy ñịnh 
chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, mối quan hệ 
với các cơ quan nhà nước của Trụ sở Tiếp công 
dân tỉnh Thừa Thiên Huế. 

28-3-2012 13 
05-4 

 

71 Quyết ñịnh số 508/Qð-UBND về việc ban hành 
Quy ñịnh quản lý theo ñồ án quy hoạch chi tiết 
xây dựng (tỷ lệ: 1/2.000) Khu công nghiệp Phú 
Bài giai ñoạn IV - ñợt 2, thị xã Hương Thủy, 
tỉnh Thừa Thiên Huế. 

29-3-2012 13 
05-4 

 

72 Quyết ñịnh số 526/Qð-UBND về việc ban hành 
Quy ñịnh quản lý theo ñồ án quy hoạch chi tiết 
xây dựng (tỷ lệ: 1/2.000) Khu công nghiệp La 
Sơn, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế. 

30-3-2012 14 + 15 
25-4 

 

73 Quyết ñịnh số 555/Qð-UBND về việc bổ nhiệm 
ông Phan Thanh Hải giữ chức vụ Giám ñốc 
Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố ñô Huế. 

05-4-2012 14 + 15 
25-4 
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74 Quyết ñịnh số 620/Qð-UBND về việc ban hành 

Quy ñịnh quản lý xây dựng theo ñồ án Quy 
hoạch chi tiết Khu vực ven ñường phía Tây ñầm 
Lập An, thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc, tỉnh 
Thừa Thiên Huế. 

12-4-2012 14 + 15 
25-4 

 

75 Quyết ñịnh số 631/Qð-UBND về việc quy ñịnh 
chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 
chức của Ban Quản lý các Khu Công nghiệp 
Thừa Thiên Huế. 

13-4-2012 14 + 15 
25-4 

 

76 Quyết ñịnh số 761/Qð-UBND về việc xếp hạng 
di tích cấp tỉnh: Di tích Kiến trúc Nghệ thuật 
Chùa Thủ Lễ (thị trấn Sịa, huyện Quảng ðiền, 
tỉnh Thừa Thiên Huế). 

04-5-2012 16 + 17 
15-5 

 

77 Quyết ñịnh số 762/Qð-UBND về việc xếp hạng 
di tích cấp tỉnh: Di tích Lịch sử Lưu niệm Danh 
nhân Miếu thờ ðặng Tất (xã Phú Mậu, huyện 
Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế). 

04-5-2012 16 + 17 
15-5 

 

78 Quyết ñịnh số 763/Qð-UBND về việc xếp hạng 
di tích cấp tỉnh: Di tích Lịch sử Văn hóa Phủ 
thờ và Lăng mộ Diên Khánh Vương (phường 
Vỹ Dạ và phường An Tây, thành phố Huế, tỉnh 
Thừa Thiên Huế). 

04-5-2012 16 + 17 
15-5 

 

79 Quyết ñịnh số 764/Qð-UBND xếp hạng di tích 
cấp tỉnh: Di tích Lịch sử Cách mạng ðịa ñiểm 
Trụ sở Cơ quan Tỉnh ủy Lâm thời Thừa Thiên 
Huế (1942 - 1945). 

04-5-2012 16 + 17 
15-5 

 

80 Quyết ñịnh số 770/Qð-UBND về việc phê 
duyệt Quy hoạch khai thác cát, sỏi trên ñịa bàn 
tỉnh Thừa Thiên Huế ñến năm 2020 và ñịnh 
hướng ñến năm 2030. 

07-5-2012 16 + 17 
15-5 

 

81 Quyết ñịnh số 778/Qð-UBND về việc quy ñịnh 
giá tối thiểu tính lệ phí trước bạ các loại xe ô tô 
trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 

08-5-2012 16 + 17 
15-5 
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82 Quyết ñịnh số 839/Qð-UBND ban hành Quy 

ñịnh về quản lý và bảo vệ môi trường; bảo ñảm 
an ninh, trật tự, an toàn giao thông; phòng cháy, 
chữa cháy; an toàn - vệ sinh lao ñộng tại các khu 
công nghiệp trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 

15-5-2012 18 
05-6 

 

83 Quyết ñịnh số 849/Qð-UBND ban hành Quy 
ñịnh về trình tự, thủ tục bán, chuyển nhượng các 
cơ sở nhà, ñất thuộc sở hữu nhà nước theo hình 
thức chỉ ñịnh cho tổ chức, cá nhân ñang thuê 
nhà ñể kinh doanh tại tỉnh Thừa Thiên Huế. 

17-5-2012 18 
05-6 

 

84 Quyết ñịnh số 860/Qð-UBND về việc chế ñộ 
cho vận ñộng viên, huấn luyện viên tham gia 
Hội khoẻ Phù ðổng các cấp, khu vực và toàn 
quốc lần thứ VIII - 2012. 

18-5-2012 18 
05-6 

 

85 Quyết ñịnh số 935/Qð-UBND về việc ban hành 
Quy ñịnh quản lý và tổ chức thực hiện quy 
hoạch khai thác cát, sỏi trên ñịa bàn tỉnh Thừa 
Thiên Huế ñến năm 2020 và ñịnh hướng ñến 
năm 2030. 

29-5-2012 19 
15-6 

 

86 Quyết ñịnh số 936/Qð-UBND về việc ban hành 
Quy ñịnh về quản lý, sử dụng các bến, bãi tập 
kết vật liệu xây dựng cát, sỏi trên ñịa bàn tỉnh 
Thừa Thiên Huế. 

29-5-2012 19 
15-6 

 

87 Quyết ñịnh số 1006/Qð-UBND về việc Quy ñịnh 
mức hỗ trợ chế ñộ ñối với người có uy tín trong 
ñồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Thừa Thiên Huế. 

08-6-2012 19 
15-6 

 

88 Quyết ñịnh số 1065/Qð-UBND về việc phê 
duyệt ðề án thu gom, xử lý chất thải rắn sinh 
hoạt tỉnh Thừa Thiên Huế ñến năm 2015, ñịnh 
hướng ñến năm 2020. 

13-6-2012 20 
25-6 

 

89 Quyết ñịnh số 1069/Qð-UBND về việc kiện 
toàn Ban chỉ ñạo Phòng, chống AIDS và phòng, 
chống tệ nạn ma túy, mại dâm. 

15-6-2012 20 
25-6 
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STT 
Tên/Số/Trích yếu  
nội dung văn bản 

Ngày ban 
hành 

Số/ngày 
ñăng Công 

báo  
90 Quyết ñịnh số 1104/Qð-UBND về việc ban 

hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết 
Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ V về xây dựng Thừa 
Thiên Huế trở thành một trong những trung tâm 
khoa học và công nghệ của cả nước (giai ñoạn 
từ nay ñến 2020). 

20-6-2012 20 
25-6 

 

91 Quyết ñịnh số 1121/Qð-UBND về việc thành 
lập Khu Bảo vệ thuỷ sản khe ðập Làng, xã Lộc 
Bình, huyện Phú Lộc. 

25-6-2012 21 
05-7 

92 Quyết ñịnh số 1123/Qð-UBND về việc thành 
lập Ban chỉ ñạo thực hiện ðề án “Tuyên truyền, 
giáo dục phẩm chất, ñạo ñức phụ nữ Việt Nam 
thời kỳ ñẩy mạnh CNH, HðH ñất nước, giai 
ñoạn 2012-2015” và ðề án “Giáo dục 5 triệu bà 
mẹ nuôi, dạy con tốt, giai ñoạn 2012-2015”. 

25-6-2012 21 
05-7 

 

93 Quyết ñịnh số 1126/Qð-UBND ban hành Kế 
hoạch thời gian năm học 2012-2013 của giáo 
dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục 
thường xuyên. 

25-6-2012 21 
05-7 

 

94 Quyết ñịnh số 1183/Qð-UBND về việc gia hạn 
nộp tiền sử dụng ñất ñối với một số tổ chức 
kinh tế trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 

02-7-2012 22 
25-7 

95 Quyết ñịnh số 1184/Qð-UBND về việc giảm 
tiền thuê ñất năm 2011 và năm 2012 ñối với 
một số tổ chức kinh tế trên ñịa bàn tỉnh Thừa 
Thiên Huế. 

02-7-2012 22 
25-7 

 

96 Quyết ñịnh số 1317/Qð-UBND về việc kiện 
toàn Hội ñồng bán nhà ở thuộc sở hữu Nhà 
nước tỉnh Thừa Thiên Huế. 

24-7-2012 23 
05-8 

97 Quyết ñịnh số 1333/Qð-UBND về việc tiếp 
nhận và bổ nhiệm ông ðặng Ngọc Trân giữ 
chức vụ Phó Chánh Văn phòng Ủy ban nhân 
dân tỉnh. 

26-7-2012 24 + 25 
05-8 
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STT 
Tên/Số/Trích yếu  
nội dung văn bản 

Ngày ban 
hành 

Số/ngày 
ñăng Công 

báo  
98 Quyết ñịnh số 1348/Qð-UBND về việc phê 

chuẩn kết quả miễn nhiệm chức danh Ủy viên 
Ủy ban nhân dân huyện Quảng ðiền, nhiệm kỳ 
2011 - 2016 ñối với ông Hồ Văn Hường. 

30-7-2012 24 + 25 
05-8 

 

99 Quyết ñịnh số 1349/Qð-UBND về việc phê 
chuẩn kết quả bầu cử bổ sung chức danh Ủy 
viên Ủy ban nhân dân huyện Quảng ðiền, 
nhiệm kỳ 2011 - 2016: ông Nguyễn Văn Sinh. 

30-7-2012 24 + 25 
05-8 

 

100 Quyết ñịnh số 1350/Qð-UBND về việc phê 
chuẩn kết quả bầu cử bổ sung chức danh Ủy 
viên Ủy ban nhân dân phụ trách Quân sự thành 
phố Huế, nhiệm kỳ 2011 - 2016: ông Nguyễn 
Ngọc Lâm. 

30-7-2012 24 + 25 
05-8 

 

101 Quyết ñịnh số 1404/Qð-UBND về việc kiện 
toàn Ban Chỉ huy phòng, chống lụt, bão và tìm 
kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên Huế. 

07-8-2012 26 
15-8 

102 Quyết ñịnh số 1423/Qð-UBND về việc phân bổ 
biên chế công chức năm 2012 trong các cơ 
quan, tổ chức hành chính nhà nước của tỉnh. 

10-8-2012 26 
15-8 

103 Quyết ñịnh số 1424/Qð-UBND về việc giao chỉ 
tiêu biên chế sự nghiệp năm 2013. 

10-8-2012 26 
15-8 

104 Quyết ñịnh số 1427/Qð-UBND công bố Danh 
mục văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban 
nhân dân tỉnh ban hành ñến ngày 31 tháng 12 
năm 2010 hết hiệu lực pháp luật. 

11-8-2012 27 
25-8 

 

105 Quyết ñịnh số 1428/Qð-UBND bãi bỏ, huỷ bỏ 
các văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban 
nhân dân tỉnh ban hành ñến ngày 31 tháng 12 
năm 2010. 

11-8-2012 27 
25-8 

 

106 Quyết ñịnh số 1469/Qð-UBND về việc ban 
hành Quy ñịnh mức chi phí ñào tạo nghề cho 
lao ñộng nông thôn, người nghèo từ năm 2012. 

14-8-2012 27 
25-8 

107 Quyết ñịnh số 1470/Qð-UBND về việc ban 
hành quy chế phối hợp tổ chức Lễ hội ðiện Huệ 
Nam. 

15-8-2012 27 
25-8 
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Tên/Số/Trích yếu  
nội dung văn bản 

Ngày ban 
hành 

Số/ngày 
ñăng Công 

báo  
108 Quyết ñịnh số 1505/Qð-UBND về việc phê 

chuẩn kết quả bầu cử bổ sung chức danh Ủy 
viên Ủy ban nhân dân huyện Phú Vang, nhiệm 
kỳ 2011 - 2016: ông Hồ Thế Hùng. 

20-8-2012 28 
05-9 

 

109 Quyết ñịnh số 1512/Qð-UBND ban hành Kế 
hoạch thực hiện Nghị quyết của Tỉnh ủy về xây 
dựng Thừa Thiên Huế xứng tầm là trung tâm 
văn hóa, du lịch ñặc sắc của cả nước giai ñoạn 
2011-2015 và tầm nhìn ñến 2020. 

20-8-2012 28 
05-9 

 

110 Quyết ñịnh số 1514/Qð-UBND về việc ban 
hành Danh mục lĩnh vực các dự án ñầu tư cần 
thẩm tra công nghệ trên ñịa bàn tỉnh Thừa 
Thiên Huế. 

21-8-2012 28 
05-9 

 

111 Quyết ñịnh số 1536/Qð-UBND về việc tiếp 
nhận và bổ nhiệm ông Lê Sỹ Minh giữ chức vụ 
Giám ñốc Sở Thông tin và Truyền thông. 

24-8-2012 28 
05-9 

 

112 Quyết ñịnh số 1545/Qð-UBND về việc bổ 
nhiệm ông Nguyễn Thanh Bình giữ chức vụ 
Giám ñốc Sở Ngoại vụ. 

24-8-2012 28 
05-9 

113 Quyết ñịnh số 1555/Qð-UBND về việc bổ 
nhiệm ông Nguyễn Văn Phương giữ chức vụ 
Giám ñốc Sở Kế hoạch và ðầu tư. 

27-8-2012 28 
05-9 

114 Quyết ñịnh số 1602/Qð-UBND về việc công 
nhận Trường Trung học Phổ thông Tam Giang 
ñạt chuẩn quốc gia. 

01-9-2012 29 
15-9 

115 Quyết ñịnh số 1636/Qð-UBND về việc kiện 
toàn Ban Chỉ ñạo việc áp dụng hệ thống quản lý 
chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 
9001:2008 vào hoạt ñộng của các cơ quan hành 
chính nhà nước tỉnh Thừa Thiên Huế. 

10-9-2012 29 
15-9 

 

116 Quyết ñịnh số 1685/Qð-UBND về việc thành 
lập Ban Chỉ ñạo xây dựng xã hội học tập tỉnh 
Thừa Thiên Huế giai ñoạn 2012 - 2020. 

14-9-2012 30 
25-9 

117 Quyết ñịnh số 1693/Qð-UBND về việc quy 
ñịnh giá tối thiểu tính lệ phí trước bạ xe hai 
bánh gắn máy. 

17-9-2012 30 
25-9 
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STT 
Tên/Số/Trích yếu  
nội dung văn bản 

Ngày ban 
hành 

Số/ngày 
ñăng Công 

báo  
118 Quyết ñịnh số 1718/Qð-UBND về việc thành 

lập Ban chỉ ñạo Phong trào “Toàn dân ñoàn kết 
xây dựng ñời sống văn hóa” tỉnh Thừa Thiên 
Huế trên cơ sở hợp nhất Ban Chỉ ñạo Phong 
trào “Toàn dân ñoàn kết xây dựng ñời sống văn 
hóa” và Ban vận ñộng Cuộc vận ñộng “Toàn 
dân ñoàn kết xây dựng ñời sống văn hóa ở khu 
dân cư”. 

19-9-2012 31 + 32 
05-10 

 

119 Quyết ñịnh số 1729/Qð-UBND kiện toàn Ban 
chỉ ñạo thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an 
ninh Tổ quốc của tỉnh. 

20-9-2012 31 + 32 
05-10 

120 Quyết ñịnh số 1735/Qð-UBND ban hành Quy 
ñịnh tiếp nhận, giải quyết và giao trả kết quả 
giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một 
cửa tại UBND các huyện, thị xã, thành phố. 

24-9-2012 31 + 32 
05-10 

 

121 Quyết ñịnh số 1768/Qð-UBND về việc phê 
chuẩn kết quả bầu bổ sung chức vụ Phó Chủ 
tịch Ủy ban nhân dân huyện Phú Lộc, nhiệm kỳ 
2011-2016: ông Nguyễn Văn Mạnh. 

28-9-2012 33 
15-10 

 

122 Quyết ñịnh số 1807/Qð-UBND về việc ban 
hành Quy chế hoạt ñộng của Hội ñồng Tư vấn 
Giải quyết khiếu nại, tố cáo, tranh chấp của tỉnh. 

04-10-2012 33 
15-10 

123 Quyết ñịnh số 1855/Qð-UBND về việc quy 
ñịnh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu 
tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường. 

12-10-2012 33 
15-10 

124 Quyết ñịnh số 1899/Qð-UBND về việc phê 
duyệt các nhiệm vụ nghiên cứu - thử nghiệm 
khoa học và công nghệ của tỉnh năm 2013. 

18-10-2012 35 
05-11 

125 Quyết ñịnh số 1958/Qð -UBND về việc thành 
lập Ban Chỉ ñạo Công nghệ thông tin tỉnh Thừa 
Thiên Huế. 

27-10-2012 35 
05-11 

126 Quyết ñịnh số 2151/Qð-UBND về việc thành 
lập Ban Chỉ ñạo phát triển du lịch. 

16-11-2012 36 
05-12 
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Tên/Số/Trích yếu  
nội dung văn bản 

Ngày ban 
hành 

Số/ngày 
ñăng Công 

báo  
127 Quyết ñịnh số 2209/Qð-UBND về việc sửa ñổi, 

bổ sung một số nội dung thuộc Quyết ñịnh số 
2324/Qð-UBND ngày 04/11/2011 của UBND 
tỉnh về việc ban hành Quy ñịnh về ñánh giá Chỉ 
số sẵn sàng ứng dụng CNTT trong các cơ quan 
nhà nước tỉnh Thừa Thiên Huế. 

23-11-2012 36 
05-12 

 

128 Quyết ñịnh số 2215/Qð-UBND về việc quy 
ñịnh chế ñộ thực hiện công tác truy quét những 
cá nhân và tổ chức phá hoại rừng trên ñịa bàn 
tỉnh. 

26-11-2012 36 
05-12 

129 Quyết ñịnh số 2242/Qð-UBND về việc cho 
phép thành lập Hội Nội tiết và ðái tháo ñường 
tỉnh Thừa Thiên Huế. 

28-11-2012 37 + 38 
15-12 

130 Quyết ñịnh số 2254/Qð-UBND về việc bổ 
nhiệm ông ðặng Minh Nam giữ chức vụ Viện 
trưởng Viện Quy hoạch Xây dựng tỉnh. 

30-11-2012 36 
05-12 

131 Quyết ñịnh số 2258/Qð-UBND ban hành Quy 
chế phối hợp liên ngành trong Phòng, chống 
bạo lực gia ñình tỉnh Thừa Thiên Huế. 

30-11-2012 37 + 38 
15-12 

132 Quyết ñịnh số 2279/Qð-UBND phê duyệt ðề 
án kiện toàn, thành lập và tăng cường chất 
lượng hoạt ñộng của tổ chức pháp chế ở các cơ 
quan chuyên môn và doanh nghiệp nhà nước 
thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh. 

04-12-2012 37 + 38 
15-12 

 

133 Quyết ñịnh số 2280/Qð-UBND về việc sửa ñổi, 
bổ sung Quyết ñịnh số 1014/Qð-UBND ngày 
20/5/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh về quy 
ñịnh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu 
tổ chức của Thanh tra tỉnh. 

04-12-2012 37 + 38 
15-12 

 

134 Quyết ñịnh số 2293/Qð-UBND về việc phê 
duyệt Kế hoạch phân vùng sử dụng tổng hợp 
ñới bờ tỉnh Thừa Thiên Huế ñến năm 2020, 
ñịnh hướng ñến năm 2030. 

05-12-2012 37 + 38 
15-12 

 

135 Quyết ñịnh số 2295/Qð-UBND phê duyệt ðề 
án phát triển dịch vụ trên cơ sở phát huy giá trị 
di tích Cố ñô Huế ñến năm 2020. 

05-12-2012 37 + 38 
15-12 
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hành 

Số/ngày 
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báo  
136 Quyết ñịnh số 2299/Qð-UBND về việc kiện 

toàn Ban Chỉ huy Khẩn nguy Hàng không tỉnh 
Thừa Thiên Huế. 

05-12-2012 37 + 38 
15-12 

137 Quyết ñịnh số 2300/Qð-UBND về việc Kiện 
toàn Ban chỉ ñạo công tác bảo vệ bí mật Nhà 
nước của tỉnh. 

05-12-2012 37 + 38 
15-12 

138 Quyết ñịnh số 2301/Qð-UBND về việc Kiện 
toàn Hội ñồng Giáo dục quốc phòng - an ninh 
của tỉnh. 

05-12-2012 37 + 38 
15-12 

139 Quyết ñịnh số 2302/Qð-UBND về việc Kiện 
toàn Ban chỉ ñạo phòng, chống tội phạm và tệ 
nạn xã hội tỉnh. 

05-12-2012 37 + 38 
15-12 

140 Quyết ñịnh số 2303/Qð-UBND về việc Kiện toàn 
Hội ñồng tư vấn về xử lý vi phạm hành chính. 

05-12-2012 37 + 38 
15-12 

141 Quyết ñịnh số 2304/Qð-UBND về việc kiện 
toàn Ban chỉ ñạo Bảo vệ hệ thống tải ñiện Quốc 
gia trên ñịa bàn tỉnh. 

05-12-2012 37 + 38 
15-12 

142 Quyết ñịnh số 2325/Qð-UBND về việc thay ñổi 
ủy viên Hội ñồng Giáo dục quốc phòng - an 
ninh của tỉnh. 

10-12-2012 37 + 38 
15-12 

143 Quyết ñịnh số 2356/Qð-UBND về việc giao dự 
toán ngân sách nhà nước tỉnh năm 2013. 

13-12-2012 39 + 40 
25-12 

144 Quyết ñịnh số 2413/Qð-UBND về việc thành 
lập Khu bảo vệ thuỷ sản Doi Mai Bống, xã 
Vinh Xuân. 

19-12-2012 39 + 40 
25-12 

145 Chỉ thị số 32/CT-UBND về công tác dân quân 
tự vệ, giáo dục quốc phòng - an ninh và công 
tác quốc phòng ñịa phương năm 2012. 

26-12-2011 03 + 04 
05-01 

146 Chỉ thị số 33/CT-UBND về việc triển khai thực 
hiện Nghị quyết số 88/2011/NQ-CP của Chính 
phủ và công tác Năm An toàn giao thông 2012. 

29-12-2011 05 + 06 
15-01 

147 Chỉ thị số 01/CT-UBND về tăng cường các biện 
pháp thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành 
chính trên ñịa bàn tỉnh. 

03-01-2012 07 + 08 
15-01 
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hành 

Số/ngày 
ñăng Công 

báo  
148 Chỉ thị số 02/CT-UBND về việc phát ñộng thi 

ñua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh 
tế - xã hội năm 2012. 

05-01-2012 07 + 08 
15-01 

149 Chỉ thị số 03/CT-UBND về thực hiện nhiệm vụ, 
giải pháp ñể chấn chỉnh, ñẩy nhanh việc cấp 
Giấy chứng nhận quyền sử dụng ñất, quyền sở 
hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với ñất và 
xây dựng cơ sở dữ liệu ñịa chính. 

17-01-2012 09 
15-02 

 

150 Chỉ thị số 04/CT-UBND tăng cường công tác 
phòng chống dịch bệnh, kiểm dịch, kiểm soát 
giết mổ, kiểm tra vệ sinh thú y ñộng vật và sản 
phẩm ñộng vật. 

18-01-2012 09 
15-02 

 

151 Chỉ thị số 05/CT-UBND về việc tập trung ñẩy 
nhanh tiến ñộ ñầu tư xây dựng các công trình sử 
dụng vốn nhà nước năm 2012. 

13-02-2012 09 
15-02 

152 Chỉ thị số 06/CT-UBND về việc tăng cường các 
giải pháp ñiều hành thu chi ngân sách nhà nước 
năm 2012. 

17-02-2012 10 
05-3 

153 Chỉ thị số 07/CT-UBND về việc triển khai 
Tổng ñiều tra cơ sở kinh tế, hành chính, sự 
nghiệp năm 2012. 

13-3-2012 12 
25-3 

154 Chỉ thị số 08/CT-UBND về việc củng cố, tăng 
cường công tác văn thư, lưu trữ trên ñịa bàn 
tỉnh Thừa Thiên Huế. 

19-3-2012 12 
25-3 

155 Chỉ thị số 09/CT-UBND về việc triển khai thi 
hành Pháp lệnh Quản lý, sử dụng vũ khí, vật 
liệu nổ và công cụ hỗ trợ. 

19-3-2012 12 
25-3 

156 Chỉ thị số 10/CT-UBND về ñăng ký nghĩa vụ 
quân sự năm 2012. 

20-3-2012 12 
25-3 

157 Chỉ thị số 11/CT-UBND về việc ñảm bảo các 
hoạt ñộng trong thời gian diễn ra Festival Huế 
2012. 

22-3-2012 12 
25-3 

158 Chỉ thị số 12/CT-UBND về tăng cường quản lý 
sử dụng ñất lâm nghiệp. 

22-3-2012 13 
05-4 



MỤC LỤC CÔNG BÁO NĂM 2012 25

STT 
Tên/Số/Trích yếu  
nội dung văn bản 

Ngày ban 
hành 

Số/ngày 
ñăng Công 

báo  
159 Chỉ thị số 13/CT-UBND về việc tăng cường 

công tác kiểm tra, giám sát và xử lý dứt ñiểm vi 
phạm về hoạt ñộng khoáng sản trên ñịa bàn tỉnh 
Thừa Thiên Huế. 

30-3-2012 13 
05-4 

 

160 Chỉ thị số 14/CT-UBND về việc triển khai công 
tác tiết kiệm ñiện năm 2012. 

25-4-2012 16 + 17 
15-5 

161 Chỉ thị số 15/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 2011 - 2012 và 
tuyển sinh năm học 2012 - 2013. 

27-4-2012 16 + 17 
15-5 

 

162 Chỉ thị số 16/CT-UBND về việc triển khai một 
số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh 
nghiệp sản xuất kinh doanh trên ñịa bàn. 

24-5-2012 18 
05-6 

163 Chỉ thị số 17/CT-UBND về việc tăng cường 
chăm sóc người có công với cách mạng và hoạt 
ñộng ñền ơn ñáp nghĩa hướng tới kỷ niệm 65 
năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-
27/7/2012. 

04-6-2012 19 
15-6 

 

164 Chỉ thị số 18/CT-UBND về việc tổ chức và ñiều 
hành kỳ thi tuyển sinh vào ñại học, cao ñẳng 
năm 2012. 

14-6-2012 20 
25-6 

165 Chỉ thị số 19/CT-UBND ñẩy mạnh công tác ñào 
tạo nghề , công tác tuyển sinh học nghề. 

14-6-2012 20 
25-6 

166 Chỉ thị số 20/CT-UBND về việc tăng cường 
công tác quản lý tần số vô tuyến ñiện và thiết bị 
phát sóng vô tuyến ñiện trên ñịa bàn tỉnh Thừa 
Thiên Huế. 

15-6-2012 20 
25-6 

 

167 Chỉ thị số 21/CT-UBND về việc chấn chỉnh và 
nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải 
quyết khiếu nại, tố cáo trên ñịa bàn tỉnh. 

20-6-2012 20 
25-6 

168 Chỉ thị số 22/CT-UBND về việc tăng cường các 
giải pháp tiết kiệm chi thường xuyên 2012. 

25-6-2012 21 
05-7 

169 Chỉ thị số 23/CT-UBND về việc tăng cường 
quản lý chất thải nguy hại trên ñịa bàn tỉnh. 

02-7-2012 21 
05-7 
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STT 
Tên/Số/Trích yếu  
nội dung văn bản 

Ngày ban 
hành 

Số/ngày 
ñăng Công 

báo  
170 Chỉ thị số 24/CT-UBND về việc quản lý hoạt 

ñộng kinh doanh vàng trên ñịa bàn tỉnh Thừa 
Thiên Huế theo Nghị ñịnh 24/2012/Nð-CP 
ngày 03/4/2012 của Chính phủ. 

26-7-2012 23 
05-8 

 

171 Chỉ thị số 25/CT-UBND về công tác phòng, 
chống thiên tai, lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn 
năm 2012. 

06-8-2012 26 
15-8 

172 Chỉ thị số 26/CT-UBND về việc tăng cường 
kiểm tra, kiểm soát, quản lý nghề lừ xếp trên 
ñầm phá. 

17-8-2012 27 
25-8 

173 Chỉ thị số 27/CT-UBND về việc tăng cường 
quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet trên 
ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 

03-10-2012 33 
15-10 

174 Chỉ thị số 28/CT-UBND về việc tuyển chọn và 
gọi công dân nhập ngũ năm 2013. 

09-10-2012 33 
15-10 

175 Chỉ thị số 29/CT-UBND về việc tăng cường 
một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất 
kinh doanh, hỗ trợ thị trường. 

23-10-2012 35 
05-11 

176 Chỉ thị số 32/CT-UBND về việc tăng cường các 
biện pháp quản lý, bảo vệ rừng. 

17-11-2012 36 
05-12 

177 Chỉ thị số 33/CT-UBND về việc tăng cường bảo 
ñảm trật tự an toàn giao thông dịp Tết Dương 
lịch, Tết Nguyên ñán Quý Tỵ và năm 2013. 

04-12-2012 37 + 38 
15-12 

178 Chỉ thị số 34/CT-UBND về việc tăng cường 
công tác quản lý, ñiều hành, bình ổn giá, ổn 
ñịnh thị trường cuối năm 2012 và Tết Nguyên 
ñán Quý Tỵ 2013. 

06-12-2012 37 + 38 
15-12 
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HðND THÀNH PHỐ HUẾ 

STT 
Tên/Số/Trích yếu  
nội dung văn bản 

Ngày ban 
hành 

Số/ngày 
ñăng Công 

báo  

PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT 

1 Nghị quyết số 01/2011/NQ-HðND về nhiệm vụ 
phát triển kinh tế - xã hội năm 2012. 

20-12-2011 05 + 06 
15-01 

2 Nghị quyết số 02/2011/NQ-HðND về dự toán 
ngân sách năm 2012. 

20-12-2011 05 + 06 
15-01 

3 Nghị quyết số 03/2011/NQ-HðND về nhiệm vụ 
phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011 - 2015. 

20-12-2011 05 + 06 
15-01 

4 Nghị quyết số 04/2011/NQ-HðND về chương 
trình giám sát của Hội ñồng nhân dân thành phố 
năm 2012. 

20-12-2011 05 + 06 
15-01 

5 Nghị quyết số 01/NQ-HðND về nhiệm vụ phát 
triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2012. 

13-7-2012 23 
05-8 

6 Nghị quyết số 02/NQ-HðND về phê chuẩn tổng 
quyết toán ngân sách năm 2011. 

13-7-2012 23 
05-8 

7 Nghị quyết số 04/2012/NQ-HðND về việc 
thông qua nhiệm vụ quy hoạch ñiều chỉnh quy 
hoạch chung thành phố Huế. 

28-8-2012 29 
15-9 

PHẦN VĂN BẢN KHÁC 

8 Nghị quyết số 03/NQ-HðND về việc xác nhận 
kết quả bầu cử bổ sung chức danh Ủy viên 
UBND thành phố Huế khóa XI, nhiệm kỳ 2011-
2016: Ông Nguyễn Ngọc Lâm. 

13-7-2012 23 
05-8 
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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  

PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT 

1 Nghị quyết số 3a/2011/NQ-HðND10 về nhiệm 
vụ kinh tế - xã hội năm 2012. 

19-12-2011 07 + 08 
15-01 

2 Nghị quyết số 3b/2011/NQ-HðND10 về dự 
toán ngân sách huyện năm 2012. 

19-12-2011 07 + 08 
15-01 

3 Nghị quyết số 3c/2011/NQ-HðND10 về 
chương trình giám sát năm 2012 của Hội ñồng 
nhân dân huyện. 

21-12-2011 07 + 08 
15-01 

4 Nghị quyết số 3d/2011/NQ-HðND10 về việc ban 
hành Quy chế hoạt ñộng của Hội ñồng nhân dân 
huyện A Lưới khóa X, nhiệm kỳ 2011 - 2016. 

21-12-2011 07 + 08 
15-01 

5 Nghị quyết số 3e/2011/NQ-HðND10 về việc 
thông qua ðề án chỉnh trang và phát triển hạ 
tầng ñô thị A Lưới mở rộng giai ñoạn 2011 - 
2020 và tầm nhìn ñến 2030. 

21-12-2011 07 + 08 
15-01 

 

6 Nghị quyết số 3g/2011/NQ-HðND10 về việc 
phê chuẩn ðề án phát triển sự nghiệp Phát 
thanh - Truyền hình huyện A Lưới giai ñoạn 
2011 - 2015, ñịnh hướng ñến năm 2020. 

21-12-2011 07 + 08 
15-01 

 

7 Nghị quyết số 3ñ/2011/NQ-HðND10 về việc 
ban hành Nội quy kỳ họp HðND huyện A Lưới 
khoá X, nhiệm kỳ 2011 - 2016. 

21-12-2011 07 + 08 
15-01 

8 Nghị quyết số 4a/2012/NQ-HðND10 về việc 
ñẩy mạnh các giải pháp thực hiện nhiệm vụ sáu 
tháng cuối năm ñể hoàn thành các mục tiêu phát 
triển kinh tế - xã hội năm 2012. 

04-7-2012 22 
25-7 

 

9 Nghị quyết số 4b/2012/NQ-HðND10 phê 
chuẩn quyết toán ngân sách huyện năm 2011. 

04-7-2012 22 
25-7 

10 Nghị quyết số 4c/2012/NQ-HðND10 về việc 
phê chuẩn ðề án thu gom và xử lý rác thải giai 
ñoạn 2012 - 2015. 

04-7-2012 22 
25-7 
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UBND HUYỆN A LƯỚI 

STT 
Tên/Số/Trích yếu  
nội dung văn bản 

Ngày ban 
hành 

Số/ngày 
ñăng Công 

báo  

PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT 

1 Chỉ thị số 15/2012/CT-UBND về việc triển khai 
thi hành Pháp lệnh Quản lý, sử dụng vũ khí, vật 
liệu nổ và công cụ hỗ trợ. 

26-9-2012 31 + 32 
05-10 
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HðND THỊ XÃ HƯƠNG THỦY 

STT 
Tên/Số/Trích yếu  
nội dung văn bản 

Ngày ban 
hành 

Số/ngày 
ñăng Công 

báo  

PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT 

1 Nghị quyết số 01/2012/NQ-HðND về nhiệm vụ 
và giải pháp phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng 
cuối năm 2012. 

05-7-2012 23 
05-8 

2 Nghị quyết số 02/2012/NQ-HðND về phê 
chuẩn quyết toán thu ngân sách trên ñịa bàn và 
quyết toán chi ngân sách ñịa phương năm 2011. 

05-7-2012 23 
05-8 
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HðND THỊ XÃ HƯƠNG TRÀ 

STT 
Tên/Số/Trích yếu  
nội dung văn bản 

Ngày ban 
hành 

Số/ngày 
ñăng Công 

báo  

PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT 

1 Nghị quyết số 05/2011/NQ-HðND về việc ban 
hành Nội quy kỳ họp Hội ñồng nhân dân thị xã 
Khoá V, nhiệm kỳ 2011-2016. 

20-12-2011 03 + 04 
05-01 

2 Nghị quyết số 01/2011/NQ-HðND về dự toán 
ngân sách nhà nước thị xã năm 2012. 

26-12-2011 03 + 04 
05-01 

3 Nghị quyết số 02/2011/NQ-HðND về nhiệm vụ 
kinh tế - xã hội năm 2012. 

26-12-2011 03 + 04 
05-01 

4 Nghị quyết số 03/2011/NQ-HðND về chương 
trình giám sát của Hội ñồng nhân dân thị xã 
năm 2012. 

26-12-2011 03 + 04 
05-01 

5 Nghị quyết số 13/2012/NQ-HðND về nhiệm vụ 
và giải pháp thực hiện kinh tế - xã hội 6 tháng 
cuối năm 2012. 

18-7-2012 23 
05-8 

6 Nghị quyết số 14/2012/NQ-HðND phê chuẩn 
tổng quyết toán ngân sách năm 2011. 

18-7-2012 23 
05-8 

7 Nghị quyết số 08/2012/NQ-HðND về ñiều 
chỉnh tổng quyết toán ngân sách năm 2011. 

17-12-2012 39 + 40 
25-12 

8 Nghị quyết số 09/2012/NQ.HðND về nhiệm vụ 
phát triển kinh tế - xã hội năm 2013. 

17-12-2012 39 + 40 
25-12 

9 Nghị quyết số 11/2012/NQ.HðND về chương 
trình giám sát của Hội ñồng nhân dân thị xã 
năm 2013. 

17-12-2012 39 + 40 
25-12 

10 Nghị quyết số 12/2012/NQ.HðND về dự toán 
ngân sách nhà nước thị xã năm 2013. 

17-12-2012 39 + 40 
25-12 

PHẦN VĂN BẢN KHÁC 

11 Nghị quyết số 10/NQ.HðND về việc xác nhận 
kết quả bầu cử bổ sung Hội thẩm Toà án nhân 
dân thị xã, nhiệm kỳ 2011 - 2016. 

17-12-2012 39 + 40 
25-12 
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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  

PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT 

1 Nghị quyết số 01/2012/NQCð-HðND về ñào 
tạo nghề gắn với giải quyết việc làm huyện 
Nam ðông giai ñoạn 2011 - 2015 và những 
năm tiếp theo. 

16-4-2012 14 + 15 
25-4 

 

2 Nghị quyết số 02/2012/NQCð-HðND về nâng 
cao chất lượng giáo dục và ðào tạo ñối với học 
sinh dân tộc thiểu số giai ñoạn 2012 - 2016. 

16-4-2012 14 + 15 
25-4 

3 Nghị quyết số 03/2012/NQCð-HðND về việc 
ñiều chỉnh, bổ sung, sửa ñổi Nghị Quyết 
12d/2009/NQ-HðND ngày 30/6/2009 của Hội 
ñồng nhân dân huyện về việc thông qua ñề án 
giao rừng tự nhiên giai ñoạn 2009-2014 trên ñịa 
bàn huyện Nam ðông. 

16-4-2012 14 + 15 
25-4 

 

4 Nghị quyết số 05/2012/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 2012. 

23-7-2012 23 
05-8 

 

5 Nghị quyết số 06/2012/NQ-HðND về nhiệm vụ 
và các giải pháp tiếp tục nâng cao chất lượng 
giáo dục và ñào tạo ñến năm 2015. 

23-7-2012 23 
05-8 

6 Nghị quyết số 07/2012/NQ-HðND về phát triển 
Công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp và Dịch vụ 
giai ñoạn 2012 - 2016. 

23-7-2012 23 
05-8 
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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  

PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT 

1 Chỉ thị số 01/2012/CT-UBND về việc tăng 
cường công tác tiếp công dân và giải quyết ñơn 
thư khiếu nại, tố cáo, tranh chấp trên ñịa bàn 
huyện. 

03-01-2012 07 + 08 
15-01 

 

2 Chỉ thị số 02/2012/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. 

03-01-2012 07 + 08 
15-01 
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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  

PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT 

1 Nghị quyết số 3a/2011/NQ-HðND về nhiệm vụ 
phát triển kinh tế - xã hội năm 2012. 

16-12-2011 03 + 04 
05-01 

2 Nghị quyết số 3b/2011/NQ-HðND về phê chuẩn 
dự toán ngân sách nhà nước huyện năm 2012. 

16-12-2011 03 + 04 
05-01 

3 Nghị quyết số 3c/2011/NQ-HðND về nhiệm vụ 
xây dựng nông thôn mới huyện Phong ðiền giai 
ñoạn 2011 - 2015. 

16-12-2011 03 + 04 
05-01 

4 Nghị quyết số 3d/2011/NQ-HðND về ñào tạo 
nghề cho lao ñộng nông thôn giai ñoạn 2011 - 
2015. 

16-12-2011 03 + 04 
05-01 

5 Nghị quyết số 3e/2011/NQ-HðND về việc 
thông qua nhiệm vụ quy hoạch chung xây dựng 
thị trấn Phong ðiền và các vùng phụ cận ñến 
năm 2015, ñịnh hướng ñến năm 2025. 

16-12-2011 03 + 04 
05-01 
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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  

PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT 

1 Quyết ñịnh số 01/2012/Qð-UBND về việc quy 
ñịnh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu 
tổ chức của Phòng Nội vụ huyện. 

22-02-2012 10 

05-3 

2 Quyết ñịnh số 02/2012/Qð-UBND về việc ban 
hành Quy chế tổ chức và quản lý chợ. 

30-5-2012 19 

15-6 

3 Quyết ñịnh số 03/2012/Qð-UBND ban hành 
quy chế công tác văn thư, lưu trữ huyện. 

16-8-2012 28 

05-9 
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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  

PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT 

1 Nghị quyết số 14/2011/NQ-HðND về nhiệm vụ 
kinh tế - xã hội năm 2012. 

13-12-2011 03 + 04 
05-01 

2 Nghị quyết số 15/2011/NQ-HðND về dự toán 
và phân bổ dự toán thu - chi ngân sách huyện 
Phú Lộc năm 2012. 

13-12-2011 03 + 04 
05-01 

3 Nghị quyết số 16/2011/NQ-HðND về chương 
trình hoạt ñộng giám sát của Hội ñồng nhân dân 
huyện Phú Lộc năm 2012. 

13-12-2011 03 + 04 
05-01 

4 Nghị quyết số 17/2011/NQ-HðND về việc 
thông qua ðề án Giảm nhanh tỷ lệ sinh con thứ 
3 trở lên giai ñoạn 2011 - 2015. 

13-12-2011 03 + 04 
05-01 

5 Nghị quyết số 18/2011/NQ-HðND về việc 
thông qua kế hoạch sử dụng ñất huyện Phú Lộc 
6 tháng ñầu năm 2012. 

13-12-2011 03 + 04 
05-01 

6 Nghị quyết số 19/2011/NQ-HðND về việc ban 
hành Nội quy kỳ họp Hội ñồng nhân dân huyện 
khoá X, nhiệm kỳ 2011 - 2016. 

13-12-2011 03 + 04 
05-01 

7 Nghị quyết số 20/2012/NQ-HðND về ñẩy 
mạnh các giải pháp thực hiện hoàn thành nhiệm 
vụ kinh tế - xã hội năm 2012. 

18-7-2012 23 
05-8 

8 Nghị quyết số 21/2012/NQ-HðND về thông 
qua ðề án phát triển mạng lưới giao thông nông 
thôn và giao thông phục vụ sản xuất huyện Phú 
Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế giai ñoạn 2012 - 
2015; ñịnh hướng 2020. 

18-7-2012 23 
05-8 

 

9 Nghị quyết số 22/2012/NQ-HðND về việc phê 
chuẩn tổng quyết toán ngân sách huyện Phú 
Lộc năm 2011. 

18-7-2012 23 
05-8 

10 Nghị quyết số 26/2012/NQ-HðND về việc 
thông qua quy hoạch sử dụng ñất ñến năm 
2020, kế hoạch sử dụng ñất 5 năm (2011 - 
2015) huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế. 

25-9-2012 35 
05-11 
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STT 
Tên/Số/Trích yếu  
nội dung văn bản 

Ngày ban 
hành 

Số/ngày 
ñăng Công 

báo  

PHẦN VĂN BẢN KHÁC 

11 Nghị quyết số 23/NQ-HðND về việc ñiều chỉnh 
một phần Nghị quyết số 14c/NQ-HðND ngày 
15/7/2010 về quy hoạch chung xây dựng thị trấn 
Phú Lộc, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế 
giai ñoạn 2010 - 2020, ñịnh hướng ñến 2030. 

18-7-2012 23 
05-8 

 

12 Nghị quyết số 25/NQ-HðND về việc xác nhận 
kết quả bầu cử bổ sung chức danh Phó Chủ tịch 
Ủy ban nhân dân huyện, nhiệm kỳ 2011 - 2016: 
ông Nguyễn Văn Mạnh. 

25-9-2012 35 
05-11 
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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  

PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT 

1 Quyết ñịnh số 133/2012/Qð-UBND ban hành 
Quy chế tổ chức và hoạt ñộng của Trung tâm 
dạy nghề Phú Lộc. 

31-01-2012 10 
05-3 

2 Quyết ñịnh số 1547/2012/Qð-UBND về việc 
thành lập Trang thông tin ñiện tử huyện Phú 
Lộc trên Internet. 

29-5-2012 19 
15-6 

3 Quyết ñịnh số 10/2012/Qð-UBND về việc ban 
hành Quy chế Thi ñua - Khen thưởng huyện 
Phú Lộc. 

20-11-2012 37 + 38 
15-12 

4 Chỉ thị số 07/2012/CT-UBND về việc tăng 
cường triển khai công tác phòng cháy, chữa 
cháy rừng trên ñịa bàn huyện. 

14-3-2012 12 
25-3 

5 Chỉ thị số 12/2012/CT-UBND về việc tăng 
cường quản lý nghề nò sáo trên ñầm phá Cầu 
Hai. 

07-12-2012 39 + 40 
25-12 
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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  

PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT 

1 Nghị quyết số 20/2011/NQ-HðND về việc 
thông qua ðề án xây dựng nông thôn mới 
huyện Phú Vang giai ñoạn 2011-2015 và ñịnh 
hướng ñến năm 2020. 

26-12-2011 03 + 04 

05-01 

 

2 Nghị quyết số 21/2011/NQ-HðND về việc 
thông qua ðề án Quy hoạch tổng thể phát triển 
kinh tế - xã hội huyện Phú Vang ñến năm 2020. 

26-12-2011 03 + 04 

05-01 

3 Nghị quyết số 22/2011/NQ-HðND về việc 
thông qua ðề án thu gom, vận chuyển và xử lý 
chất thải rắn sinh hoạt huyện Phú Vang ñến 
năm 2015. 

26-12-2011 03 + 04 

05-01 

 

4 Nghị quyết số 05/2012/NQ-HðND về xử lý kết 
quả rà soát văn bản quy phạm pháp luật do Hội 
ñồng nhân dân huyện ban hành từ ngày 01 
tháng 01 năm 2004 ñến ngày 31 tháng 12 năm 
2011. 

20-7-2012 23 

05-8 

 

5 Nghị quyết số 06/2012/NQ-HðND phê chuẩn 
quyết toán ngân sách năm 2011. 

20-7-2012 23 

05-8 

6 Nghị quyết số 07/2012/NQ-HðND về một số 
giải pháp ñẩy mạnh việc thực hiện nhiệm vụ 
kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2012. 

20-7-2012 23 

05-8 
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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  

PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT 

1 Chỉ thị số 01/2012/CT-UBND về việc tổ chức 
thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành 
pháp luật trên ñịa bàn huyện Phú Vang. 

19-4-2012 16 + 17 

15-5 

2 Chỉ thị số 01/2012/CT-UBND về việc tăng 
cường công tác xây dựng và ban hành văn bản 
quy phạm pháp luật trên ñịa bàn huyện. 

20-8-2012 28 

05-9 
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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  

PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT 

1 Nghị quyết số 03a/2011/NQ-HðND về nhiệm 
vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2012. 

20-12-2011 05 + 06 

15-01 

2 Nghị quyết số 03b/2011/NQ-HðND về việc dự 
toán ngân sách huyện năm 2012. 

20-12-2011 05 + 06 

15-01 

3 Nghị quyết số 03c/2011/NQ-HðND về xây 
dựng huyện nông thôn mới Quảng ðiền giai 
ñoạn 2010 - 2015 và ñịnh hướng ñến năm 2020. 

20-12-2011 05 + 06 

15-01 

4 Nghị quyết số 03d/2011/NQ-HðND về chương 
trình giám sát của Hội ñồng nhân dân huyện 
năm 2012. 

20-12-2011 05 + 06 

15-01 

5 Nghị quyết số 04c/2012/NQ-HðND về nhiệm 
vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 
2012. 

03-7-2012 22 

25-7 

6 Nghị quyết số 04d/2012/NQ-HðND về phê 
duyệt tổng quyết toán ngân sách huyện năm 
2011. 

03-7-2012 22 

25-7 
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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  

PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT 

1 Quyết ñịnh số 3560/2012/Qð-UBND ban hành 
Quy chế văn hoá công sở tại các cơ quan 
chuyên môn và Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn 
thuộc huyện Quảng ðiền. 

25-10-2012 35 
05-11 

 

2 Chỉ thị số 22/2011/CT-UBND về việc triển khai 
thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách năm 2012. 

26-12-2011 05 + 06 
15-01 

3 Chỉ thị số 01/2012/CT-UBND về công tác dân 
quân, tự vệ, giáo dục quốc phòng - an ninh và 
công tác quốc phòng ñịa phương năm 2012. 

16-01-2012 09 
15-02 

4 Chỉ thị số 02/2012/CT-UBND về việc tăng 
cường công tác phòng chống dịch bệnh, kiểm 
dịch, kiểm soát giết mổ, kiểm tra vệ sinh thú y 
ñộng vật và sản phẩm ñộng vật. 

14-02-2012 10 
05-3 

 

5 Chỉ thị số 03/2012/CT-UBND về việc tăng 
cường chỉ ñạo công tác dân số - kế hoạch hoá 
gia ñình. 

23-02-2012 10 
05-3 

6 Chỉ thị số 04/2012/CT-UBND về việc tổ chức 
giáo dục chính trị, huấn luyện quân sự năm 
2012. 

27-02-2012 10 
05-3 

7 Chỉ thị số 05/2012/CT-UBND về triển khai 
thực hiện Nghị quyết số 88/NQ-CP ngày 
24/8/2011 của Chính phủ và Năm An toàn giao 
thông 2012. 

09-3-2012 12 
25-3 

 

8 Chỉ thị số 06/2012/CT-UBND về việc tăng 
cường công tác quản lý và sử dụng con dấu tại 
các cơ quan, ñơn vị trên ñịa bàn huyện. 

20-3-2012 13 
05-4 

9 Chỉ thị số 07/2012/CT-UBND về việc tăng 
cường công tác ñảm bảo trật tự an toàn giao thông 
trong thu hoạch vụ ðông xuân 2011 - 2012. 

03-5-2012 16 + 17 
15-5 

10 Chỉ thị số 08/2012/CT-UBND về việc tăng 
cường công tác quản lý chất thải rắn trên ñịa 
bàn huyện. 

15-5-2012 18 
05-6 



MỤC LỤC CÔNG BÁO NĂM 2012 43

STT 
Tên/Số/Trích yếu  
nội dung văn bản 

Ngày ban 
hành 

Số/ngày 
ñăng Công 

báo  

11 Chỉ thị số 09/2012/CT-UBND về việc tăng 
cường công tác phòng, chống dịch Tai xanh lợn. 

15-5-2012 18 

05-6 

12 Chỉ thị số 10/2012/CT-UBND về việc củng cố, 
kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt ñộng của 
Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của các xã, thị 
trấn. 

24-5-2012 19 

15-6 

 

13 Chỉ thị số 12/2012/CT-UBND về việc tăng 
cường công tác quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu 
nổ và công cụ hỗ trợ. 

06-7-2012 22 

25-7 

14 Chỉ thị số 13/2012/CT-UBND về việc tăng 
cường công tác ñảm bảo trật tự an toàn giao 
thông trong thu hoạch vụ Hè thu 2012. 

15-8-2012 29 

15-9 

15 Chỉ thị số 14/2012/CT-UBND về triển khai 
công tác phòng, chống thiên tai, lụt, bão và tìm 
kiếm cứu nạn năm 2012. 

21-8-2012 29 

15-9 

16 Chỉ thị số 15/2012/CT-UBND về việc tăng 
cường quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ 
internet trên ñịa bàn huyện. 

12-10-2012 35 

05-11 

17 Chỉ thị số 16/2012/CT-UBND về việc tuyển 
chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2013. 

19-10-2012 35 

05-11 

18 Chỉ thị số 17/2012/CT-UBND về việc triển khai 
sản xuất vụ ðông xuân 2012 - 2013. 

04-12-2012 39 + 40 

25-12 
 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VĂN PHÒNG UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ  

ðịa chỉ: 16 Lê Lợi, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế 
ðiện thoại: 054.3834537 

Fax: 054.3834537 
Email: congbao@thuathienhue.gov.vn 

Website: http://congbao.thuathienhue.gov.vn 
In tại: Công ty CP In và Sản xuất bao bì Huế. 

 

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, thị xã, 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: 054-3834537./. 

 


