Do UBND tỉnh XYZ
xuất
bản Thiên Huế
Tỉnh
Thừa
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STT

Tên cơ quan ban hành văn bản

Số lượng
văn bản

Trang số

1

Hội ñồng nhân dân tỉnh

28

03

2

Ủy ban nhân dân tỉnh

219

08

3

HðND thành phố Huế

03

43

4

HðND huyện A Lưới

12

44

5

HðND thị xã Hương Thủy

09

46

6

UBND thị xã Hương Thủy

01

48

7

HðND thị xã Hương Trà

08

49

8

UBND thị xã Hương Trà

01

51

9

HðND huyện Nam ðông

07

52

10

UBND huyện Nam ðông

11

53

11

HðND huyện Phong ðiền

10

55

12

UBND huyện Phong ðiền

04

57

13

HðND huyện Phú Lộc

09

58

14

UBND huyện Phú Lộc

04

60

15

HðND huyện Phú Vang

05

61

16

UBND huyện Phú Vang

05

62

17

HðND huyện Quảng ðiền

12

63

18

UBND huyện Quảng ðiền

15

65
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HỘI ðỒNG NHÂN DÂN TỈNH
STT

Ngày ban
hành

Tên/Số/Trích yếu
nội dung văn bản

Số
Công
báo

Ngày
ñăng
Công
báo

Ngày có
hiệu lực

PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
1

17-4-2013 Nghị quyết số 01/2013/NQ-HðND
về việc quy ñịnh mức thu, chế ñộ
thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử
dụng ñường bộ áp dụng ñối với mô
tô, xe chở hàng 4 bánh có gắn ñộng
cơ 1 xi lanh trên ñịa bàn tỉnh Thừa
Thiên Huế

18

05/5 01/5/2013

2

17-4-2013 Nghị quyết số 02/2013/NQ-HðND
về việc sửa ñổi, bổ sung một số nội
dung
tại
Nghị
quyết
số
14n/2010/NQ-HðND ngày 23
tháng 7 năm 2010 của Hội ñồng
nhân dân tỉnh 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

18

05/5 01/5/2013

3

17-4-2013 Nghị quyết số 03/2013/NQ-HðND
về việc quy ñịnh mức ñóng góp quỹ
quốc phòng - an ninh trên ñịa bàn
tỉnh Thừa Thiên Huế

18

05/5 01/5/2013

4

17-4-2013 Nghị quyết số 04/2013/NQ-HðND
về việc quy ñịnh một số chế ñộ,
chính sách ñối với dân quân tự vệ
và phân cấp nhiệm vụ chi thực hiện
công tác dân quân tự vệ trên ñịa bàn
tỉnh Thừa Thiên Huế

18

05/5 01/5/2013

5

17-4-2013 Nghị quyết số 05/2013/NQ-HðND
về việc Quy hoạch thiết chế văn hóa
tỉnh Thừa Thiên Huế ñến năm 2020
và ñịnh hướng ñến năm 2030

18

05/5 01/5/2013

04
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STT

Ngày ban
hành

Tên/Số/Trích yếu
nội dung văn bản

Số
Công
báo

Ngày
ñăng
Công
báo

Ngày có
hiệu lực

6

19-7-2013 Nghị quyết số 06/2013/NQ-HðND 28 + 29
về việc xây dựng nếp sống văn
minh ñô thị và nông thôn trên ñịa
bàn tỉnh giai ñoạn 2013 - 2015,
ñịnh hướng ñến năm 2020

05/8 01/8/2013

7

19-7-2013 Nghị quyết số 07/2013/NQ-HðND 28 + 29
phát triển thể thao thành tích cao tỉnh
Thừa Thiên Huế giai ñoạn 2013 - 2015
và ñịnh hướng ñến năm 2020

05/8 01/8/2013

8

19-7-2013 Nghị quyết số 08/2013/NQ-HðND 28 + 29
về ñiều chỉnh mức thu, chế ñộ thu,
nộp, quản lý và sử dụng phí vệ sinh
trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

05/8 01/8/2013

9

19-7-2013 Nghị quyết số 09/2013/NQ-HðND 28 + 29
quy ñịnh một số chính sách khuyến
khích xã hội hóa ñối với các hoạt
ñộng trong lĩnh vực giáo dục - ñào
tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể
thao, môi trường trên ñịa bàn tỉnh
Thừa Thiên Huế

05/8 01/8/2013

10

19-7-2013 Nghị quyết số 10/2013/NQ-HðND 28 + 29
về Quy hoạch tổng thể phát triển du
lịch tỉnh Thừa Thiên Huế giai ñoạn
2013 - 2030

05/8 01/8/2013

11

19-7-2013 Nghị quyết số 11/2013/NQ-HðND 28 + 29
về các nhiệm vụ và giải pháp tiếp
tục thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu
kế hoạch kinh tế - xã hội năm 2013

05/8 29/7/2013

12

10-12-2013 Nghị quyết số 12/2013/NQ-HðND 44 + 45
về dự toán ngân sách nhà nước
năm 2014

25/12 20/12/2013

13

12-12-2013 Nghị quyết số 13/2013/NQ-HðND 44 + 45
về nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2014

25/12 22/12/2013

14

12-12-2013 Nghị quyết số 14/2013/NQ-HðND 44 + 45
về ñặt tên ñường tại thị trấn Khe
Tre, huyện Nam ðông ñợt I

25/12 22/12/2013

MỤC LỤC CÔNG BÁO NĂM 2013

STT

Ngày ban
hành

Tên/Số/Trích yếu
nội dung văn bản

Số
Công
báo

05

Ngày
ñăng
Công
báo

Ngày có
hiệu lực

15

12-12-2013 Nghị quyết số 15/2013/NQ-HðND 44 + 45
về việc ñiều chỉnh và ñặt tên ñường
tại các phường của thị xã Hương Trà

25/12 22/12/2013

16

12-12-2013 Nghị quyết số 16/2013/NQ-HðND 44 + 45
về việc quy ñịnh mức thu, chế ñộ
thu, nộp, quản lý và sử dụng phí
trông giữ xe ô tô trên ñịa bàn tỉnh
Thừa Thiên Huế

25/12 01/01/2014

17

12-12-2013 Nghị quyết số 17/2013/NQ-HðND 44 + 45
về quy ñịnh mức thu, chế ñộ thu,
nộp, quản lý và sử dụng phí sử
dụng bến thuyền du lịch trên ñịa
bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

25/12 22/12/2013

18

12-12-2013 Nghị quyết số 18/2013/NQ-HðND 44 + 45
về quy ñịnh mức thu, chế ñộ thu,
nộp, quản lý và sử dụng phí cầu
phao dân sinh trên sông Tả Trạch

25/12 22/12/2013

19

12-12-2013 Nghị quyết số 19/2013/NQ-HðND 44 + 45
quy ñịnh mức chi thực hiện các hoạt
ñộng kiểm soát thủ tục hành chính
trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

25/12 22/12/2013

20

12-12-2013 Nghị quyết số 20/2013/NQ-HðND 44 + 45
về giá các loại ñất tại tỉnh Thừa
Thiên Huế năm 2014

25/12 22/12/2013

PHẦN VĂN BẢN KHÁC
21

17-4-2013 Nghị quyết số 01/NQ-HðND về
việc thông qua ðề án ñề nghị công
nhận thị trấn Thuận An mở rộng,
huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên
Huế ñạt tiêu chuẩn ñô thị loại IV.

18

22

18-7-2013 Nghị quyết số 02/NQ-HðND xác 28 + 29
nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm
ñối với người giữ chức vụ do Hội
ñồng nhân dân bầu.

05/5 17/4/2013

05/8 18/7/2013

06

STT
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Ngày ban
hành

Tên/Số/Trích yếu
nội dung văn bản

Số
Công
báo

Ngày
ñăng
Công
báo

Ngày có
hiệu lực

23

19-7-2013 Nghị quyết số 03/NQ-HðND về ñặt 28 + 29
tên ñường tại thị trấn Sịa, huyện
Quảng ðiền ñợt I.

05/8 19/7/2013

24

12-12-2013 Nghị quyết số 04/NQ-HðND phê 44 + 45
chuẩn tổng quyết toán ngân sách
năm 2012.

25/12 12/12/2013

25

12-12-2013 Nghị quyết số 05/NQ-HðND về 44 + 45
việc thông qua ðề án ñề nghị công
nhận Thừa Thiên Huế ñạt tiêu chuẩn
ñô thị loại I trực thuộc Trung ương.

25/12 12/12/2013

26

12-12-2013 Nghị quyết số 06/NQ-HðND về 44 + 45
thành lập thôn, tổ dân phố mới và
sáp nhập thôn.

25/12 12/12/2013

27

12-12-2013 Nghị quyết số 07/NQ-HðND về 44 + 45
chương trình xây dựng nghị quyết
chuyên ñề của Hội ñồng nhân dân
tỉnh năm 2014.

25/12 12/12/2013

28

12-12-2013 Nghị quyết số 08/NQ-HðND về 44 + 45
chương trình giám sát của Hội ñồng
nhân dân tỉnh năm 2014

25/12 12/12/2013
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ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
STT

Ngày ban
hành

Tên/Số/Trích yếu
nội dung văn bản

Số
Công
báo

Ngày
ñăng
Công
báo

Ngày có
hiệu lực

PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
1

21-12-2012 Quyết ñịnh số 40/2012/Qð-UBND 03 + 04
về giá các loại ñất năm 2013 trên
ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

15/01 31/12/2012

2

21-12-2012 Quyết ñịnh số 41/2012/Qð-UBND 01 + 02
về việc 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

05/01 01/01/2013

3

21-12-2012 Quyết ñịnh số 42/2012/Qð-UBND 01 + 02
về việc 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

05/01 01/01/2013

4

21-12-2012 Quyết ñịnh số 43/2012/Qð-UBND 05 + 06
quy ñịnh mức trích từ các khoản thu
hồi phát hiện qua công tác thanh tra
ñã thực nộp vào ngân sách nhà nước

15/01 01/01/2013

5

24-12-2012 Quyết ñịnh số 49/2012/Qð-UBND 05 + 06
về việc ban hành quy ñịnh tổ chức
thực hiện ngân sách nhà nước ñịa
phương năm 2013

15/01 01/01/2013

6

05-01-2013 Quyết ñịnh số 01/2013/Qð-UBND
ban hành Quy ñịnh một số chính
sách ưu ñãi và hỗ trợ ñầu tư trên ñịa
bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

25/01 15/01/2013

09

08

STT
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Ngày ban
hành

Tên/Số/Trích yếu
nội dung văn bản

Số
Công
báo

Ngày
ñăng
Công
báo

Ngày có
hiệu lực

7

14-01-2013 Quyết ñịnh số 02/2013/Qð-UBND
về việc sửa ñổi quy ñịnh một số chế
ñộ dinh dưỡng ñặc thù cho vận
ñộng viên, huấn luyện viên thể thao
thành tích cao và chế ñộ chi tiêu tài
chính ñối với các giải thi ñấu thể
thao tại tỉnh Thừa Thiên Huế

09

25/01 24/01/2013

8

19-01-2013 Quyết ñịnh số 03/2013/Qð-UBND
về việc ban hành “Quy ñịnh nâng
cấp, xây dựng, triển khai và khai thác
các phần mềm ứng dụng trong cơ
quan nhà nước tỉnh Thừa Thiên Huế”

09

25/01 29/01/2013

9

22-01-2013 Quyết ñịnh số 04/2013/Qð-UBND
về việc sửa ñổi, bổ sung Khoản 1
ðiều 7 Quy ñịnh quản lý và hoạt
ñộng báo chí trên ñịa bàn tỉnh Thừa
Thiên Huế ban hành kèm theo
Quyết ñịnh số 34/2012/Qð-UBND
ngày 19 tháng 10 năm 2012

10

05/02 01/02/2013

10

29-01-2013 Quyết ñịnh số 05/2013/Qð-UBND
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

10

05/02 08/02/2013

11

29-01-2013 Quyết ñịnh số 06/2013/Qð-UBND
về việc quy ñịnh một số chính sách
hỗ trợ ñào tạo, bồi dưỡng cán bộ,
công chức, viên chức thuộc tỉnh
Thừa Thiên Huế

10

05/02 08/02/2013

12

01-02-2013 Quyết ñịnh số 08/2013/Qð-UBND
về việc phân ñịnh các nhiệm vụ chi
về bảo vệ môi trường trên ñịa bàn
tỉnh Thừa Thiên Huế

11

25/02 11/02/2013
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STT

Ngày ban
hành

Tên/Số/Trích yếu
nội dung văn bản

Số
Công
báo
12

09

Ngày
ñăng
Công
báo

Ngày có
hiệu lực

13

23-02-2013 Quyết ñịnh số 09/2013/Qð-UBND
ban hành Quy ñịnh về phòng cháy,
chữa cháy rừng trên ñịa bàn tỉnh
Thừa Thiên Huế

05/3 05/3/2013

14

02-4-2013 Quyết ñịnh số 11/2013/Qð-UBND 15 + 16
quy ñịnh về chế ñộ học bổng cho
lưu học sinh Lào theo chỉ tiêu của
tỉnh Thừa Thiên Huế

15/4 12/4/2013

15

04-4-2013 Quyết ñịnh số 12/2013/Qð-UBND 15 + 16
ban hành Quy ñịnh về quản lý và tổ
chức thực hiện Quy hoạch phát
triển trạm thu, phát sóng thông tin
di ñộng trên ñịa bàn tỉnh Thừa
Thiên Huế ñến năm 2020

15/4 14/4/2013

16

10-5-2013 Quyết ñịnh số 16/2013/Qð-UBND 19 + 20
về việc Quy ñịnh một số chế ñộ
công tác phí ñi công tác ngắn hạn
tại Lào do ngân sách tỉnh bảo ñảm
kinh phí

25/5 20/5/2013

17

15-5-2013 Quyết ñịnh số 17/2013/Qð-UBND 19 + 20
về việc quy ñịnh mức thu, chế ñộ
thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử
dụng ñường bộ áp dụng ñối với mô
tô, xe chở hàng 4 bánh có gắn ñộng
cơ 1 xy lanh trên ñịa bàn tỉnh Thừa
Thiên Huế

25/5 25/5/2013

18

15-5-2013 Quyết ñịnh số 18/2013/Qð-UBND 19 + 20
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

25/5 25/5/2013

10

STT

MỤC LỤC CÔNG BÁO NĂM 2013

Ngày ban
hành

Tên/Số/Trích yếu
nội dung văn bản

Số
Công
báo

Ngày
ñăng
Công
báo

Ngày có
hiệu lực

19

20-5-2013 Quyết ñịnh số 19/2013/Qð-UBND
về việc ban hành quy ñịnh quản lý
công nghệ trên ñịa bàn tỉnh Thừa
Thiên Huế

21

05/6 30/5/2013

20

22-5-2013 Quyết ñịnh số 20/2013/Qð-UBND
phê duyệt Quy hoạch thiết chế Văn
hóa tỉnh Thừa Thiên Huế ñến năm
2020 và ñịnh hướng ñến năm 2030

21

05/6 01/6/2013

21

04-6-2013 Quyết ñịnh số 21/2013/Qð-UBND
về việc ban hành Quy ñịnh trình tự
thủ tục xây dựng ñối với các công
trình trạm thu, phát sóng thông tin
di ñộng trên ñịa bàn tỉnh Thừa
Thiên Huế

22

15/6 14/6/2013

22

17-6-2013 Quyết ñịnh số 22/2013/Qð-UBND
quy ñịnh một số chế ñộ, chính sách
ñối với dân quân tự vệ và phân cấp
nhiệm vụ chi thực hiện công tác dân
quân tự vệ trên ñịa bàn tỉnh Thừa
Thiên Huế

23

25/6 01/7/2013

23

17-6-2013 Quyết ñịnh số 23/2013/Qð-UBND
về việc sửa ñổi, bổ sung một số nội
dung tại ðiều 3 và ðiều 5 Quyết
ñịnh số 39/2010/Qð-UBND ngày
05 tháng 10 năm 2010 của Ủy ban
nhân dân tỉnh về 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

23

25/6 01/7/2013

24

03-7-2013 Quyết ñịnh số 24/2013/Qð-UBND 25 + 26
về việc ban hành Quy chế quản lý
sử dụng nhà chung cư trên ñịa bàn
tỉnh Thừa Thiên Huế

15/7 13/7/2013
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Ngày ban
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nội dung văn bản

Số
Công
báo

11

Ngày
ñăng
Công
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25

09-7-2013 Quyết ñịnh số 25/2013/Qð-UBND 25 + 26
ban hành Quy chế bảo vệ bí mật
nhà nước tỉnh Thừa Thiên Huế

15/7 19/7/2013

26

19-7-2013 Quyết ñịnh số 27/2013/Qð-UBND
về việc quy ñịnh mức hỗ trợ thực
hiện chính sách bảo vệ và phát triển
ñất trồng lúa trên ñịa bàn tỉnh Thừa
Thiên Huế

25/7 29/7/2013

27

29-7-2013 Quyết ñịnh số 28/2013/Qð-UBND 28 + 29
về việc ban hành Quy ñịnh phân
công, phân cấp và ủy quyền quản lý
thực hiện các Chương trình mục
tiêu quốc gia trên ñịa bàn tỉnh Thừa
Thiên Huế

05/8 08/8/2013

28

29-7-2013 Quyết ñịnh số 29/2013/Qð-UBND 30 + 31
ban hành Quy ñịnh về quản lý và
bảo vệ tài nguyên khoáng sản trên
ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

15/8 08/8/2013

29

01-8-2013 Quyết ñịnh số 30/2013/Qð-UBND 30 + 31
về việc ñặt tên ñường tại thị trấn
Sịa, huyện Quảng ðiền ñợt 1

15/8 11/8/2013

30

05-8-2013 Quyết ñịnh số 31/2013/Qð-UBND 30 + 31
ban hành Quy ñịnh một số chính
sách khuyến khích xã hội hóa ñối
với các hoạt ñộng trong lĩnh vực
giáo dục - ñào tạo, dạy nghề, y tế,
văn hóa, thể thao, môi trường trên
ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

15/8 15/8/2013

31

27-8-2013 Quyết ñịnh số 32/2013/Qð-UBND
về việc ban hành Quy ñịnh việc tổ
chức và ñảm bảo thông tin liên lạc
phục vụ công tác chỉ ñạo, ñiều hành
phòng, chống thiên tai trên ñịa bàn
tỉnh Thừa Thiên Huế

05/9 06/9/2013

27

33

12
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32

30-8-2013 Quyết ñịnh số 34/2013/Qð-UBND
về quy ñịnh mức thu, chế ñộ thu,
nộp, quản lý và sử dụng phí vệ sinh
trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

34

15/9 09/9/2013

33

31-8-2013 Quyết ñịnh số 33/2013/Qð-UBND
ban hành Quy chế thu thập, quản lý,
khai thác và sử dụng dữ liệu về tài
nguyên và môi trường trên ñịa bàn
tỉnh Thừa Thiên Huế

34

15/9 10/9/2013

34

06-9-2013 Quyết ñịnh số 35/2013/Qð-UBND
về việc ban hành mức thu thủy lợi
phí ñối với vùng ñược tạo nguồn
nước tưới, mở ñường nước tiêu,
ngăn mặn giữ ngọt và tưới tiêu chủ
ñộng một phần từ các công trình
thủy lợi trên ñịa bàn tỉnh

34

15/9 16/9/2013

35

09-9-2013 Quyết ñịnh số 36/2013/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 năm học 2013 - 2014 trên
ñịa bàn tỉnh

34

15/9 19/9/2013

36

10-9-2013 Quyết ñịnh số 37/2013/Qð-UBND
về việc sửa ñổi, bổ sung một số
ñiều của Quy chế ñánh số và gắn
biển số nhà trên ñịa bàn tỉnh Thừa
Thiên Huế ban hành kèm theo
Quyết ñịnh số 34/2011/Qð-UBND
ngày 19 tháng 9 năm 2011 của
UBND tỉnh

36

05/10 20/9/2013

37

10-9-2013 Quyết ñịnh số 38/2013/Qð-UBND
phê duyệt ðề án Phát triển thể thao
thành tích cao tỉnh Thừa Thiên Huế
giai ñoạn 2013 - 2015 và ñịnh
hướng ñến năm 2020

35

25/9 20/9/2013
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38

24-9-2013 Quyết ñịnh số 39/2013/Qð-UBND
ban hành Quy chế quản lý và sử
dụng Quỹ khám chữa bệnh cho
người nghèo trên ñịa bàn tỉnh Thừa
Thiên Huế

36

05/10 04/10/2013

39

08-10-2013 Quyết ñịnh số 40/2013/Qð-UBND
về việc sửa ñổi, bổ sung một số
ñiều của Quy chế ban hành văn bản
quy phạm pháp luật trên ñịa bàn tỉnh
Thừa Thiên Huế ban hành kèm theo
Quyết ñịnh số 27/2011/Qð-UBND
ngày 18 tháng 7 năm 2011 của Ủy
ban nhân dân tỉnh

37

25/10 18/10/2013

40

31-10-2013 Quyết ñịnh số 42/2013/Qð-UBND
về việc sửa ñổi, bổ sung một số
ñiều Quy chế quản lý hoạt ñộng vật
liệu nổ công nghiệp trên ñịa bàn
tỉnh Thừa Thiên Huế

39

15/11 10/11/2013

41

01-11-2013 Quyết ñịnh số 43/2013/Qð-UBND
ban hành Quy ñịnh việc tổ chức xét,
công nhận sáng kiến và các biện
pháp thúc ñẩy hoạt ñộng sáng kiến
trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

39

15/11 11/11/2013

42

07-11-2013 Quyết ñịnh số 44/2013/Qð-UBND
ban hành quy ñịnh về quản lý tổ
chức bộ máy, biên chế và cán bộ,
công chức tỉnh Thừa Thiên Huế

39

15/11 17/11/2013

43

11-11-2013 Quyết ñịnh số 45/2013/Qð-UBND
ban hành Quy chế thi ñua, khen
thưởng tỉnh Thừa Thiên Huế

40

25/11 21/11/2013

14
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44

27-11-2013 Quyết ñịnh số 46/2013/Qð-UBND
về việc Quy ñịnh nội dung, mức
chi, chế ñộ ñóng góp và miễn giảm,
hỗ trợ thuốc cắt cơn nghiện cho
công tác tổ chức cai nghiện ma túy
tại gia ñình và cộng ñồng tỉnh Thừa
Thiên Huế

41

05/12 07/12/2013

45

27-11-2013 Quyết ñịnh số 47/2013/Qð-UBND
về việc Quy ñịnh chế ñộ ñóng góp
và miễn giảm, hỗ trợ trong thời gian
chấp hành quyết ñịnh của người bị
áp dụng biện pháp cai nghiện ma
túy ñưa vào Trung tâm Giáo dục Lao ñộng xã hội

41

05/12 07/12/2013

46

27-11-2013 Quyết ñịnh số 48/2013/Qð-UBND
về việc chế ñộ ñóng góp và miễn
giảm, hỗ trợ cho công tác tổ chức
cai nghiện ma túy tự nguyện tại
Trung tâm Giáo dục - Lao ñộng xã
hội thuộc Sở Lao ñộng Thương
binh và Xã hội

41

05/12 07/12/2013

47

10-12-2013 Quyết ñịnh số 50/2013/Qð-UBND 44 + 45
ban hành Quy ñịnh phân cấp quản
lý, lập danh sách mua, cấp phát thẻ
Bảo hiểm y tế cho ñối tượng ñược
ngân sách nhà nước ñóng, hỗ trợ
tiền ñóng Bảo hiểm y tế trên ñịa
bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

25/12 20/12/2013

48

19-12-2013 Quyết ñịnh số 51/2013/Qð-UBND 46 + 47
ban hành Quy ñịnh hướng dẫn, tiếp
nhận, giải quyết và giao trả kết quả
giải quyết thủ tục hành chính theo
cơ chế một cửa tại các sở, ban,
ngành thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh

25/12 29/12/2013
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49

19-12-2013 Quyết ñịnh số 52/2013/Qð-UBND 46 + 47
ban hành Quy ñịnh hướng dẫn, tiếp
nhận, giải quyết và giao trả kết quả
giải quyết thủ tục hành chính theo
cơ chế một cửa tại UBND các xã,
phường, thị trấn

25/12 29/12/2013

50

28-12-2012 Chỉ thị số 50/2012/CT-UBND về 07 + 08
tiếp tục ñẩy nhanh và hoàn thành cơ
bản việc cấp Giấy chứng nhận
quyền sử dụng ñất, quyền sở hữu
nhà ở và tài sản khác gắn liền với
ñất vào năm 2013 trên ñịa bàn tỉnh

15/01 07/01/2013

51

28-12-2012 Chỉ thị số 51/2012/CT-UBND về 07 + 08
việc tăng cường kỷ cương, kỷ luật
hành chính, chấn chỉnh lề lối làm
việc, nâng cao ý thức trách nhiệm
trong thi hành công vụ của cán bộ,
công chức, viên chức trên ñịa bàn
tỉnh Thừa Thiên Huế

15/01 07/01/2013

52

12-3-2013 Chỉ thị số 10/2013/CT-UBND về
việc tăng cường giữ gìn trật tự, trị
an và vệ sinh môi trường tại các
ñiểm tham quan, du lịch

13

25/3 22/3/2013

53

25-4-2013 Chỉ thị số 13/2013/CT-UBND về
việc tăng cường thực hiện công tác
theo dõi tình hình thi hành pháp luật
trên ñịa bàn tỉnh

18

05/5 05/5/2013

54

25-4-2013 Chỉ thị số 14/2013/CT-UBND về
việc triển khai thực hiện Luật Giám
ñịnh tư pháp

18

05/5 05/5/2013

55

25-4-2013 Chỉ thị số 15/2013/CT-UBND về
việc tăng cường công tác phổ biến,
giáo dục pháp luật trên ñịa bàn tỉnh

18

05/5 05/5/2013

16
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56

09-7-2013 Chỉ thị số 26/2013/CT-UBND về 25 + 26
việc tăng cường công tác rà soát, hệ
thống hoá văn bản quy phạm pháp
luật trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

15/7 19/7/2013

57

04-12-2013 Chỉ thị số 49/2013/CT-UBND về 42 + 43
việc triển khai thực hiện pháp luật
xử lý vi phạm hành chính trên ñịa
bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

15/12 14/12/2013

PHẦN VĂN BẢN KHÁC
58

20-12-2012 Quyết ñịnh số 2440/Qð-UBND về 01 + 02
việc thành lập Hội ñồng xét công
nhận nghề truyền thống, làng nghề
và làng nghề truyền thống tỉnh
Thừa Thiên Huế năm 2012

05/01 20/12/2012

59

25-12-2012 Quyết ñịnh số 2458/Qð-UBND về 01 + 02
việc phê duyệt ðề án “Tư vấn và
chăm sóc người cao tuổi dựa vào
cộng ñồng tỉnh Thừa Thiên Huế
giai ñoạn 2012 - 2015”

05/01 25/12/2012

60

26-12-2012 Quyết ñịnh số 2468/Qð-UBND về 05 + 06
việc phân công quản lý di tích ñã
ñược xếp hạng trên ñịa bàn tỉnh, ñợt
3 năm 2012

15/01 26/12/2012

61

28-12-2012 Quyết ñịnh số 2485/Qð-UBND ban 07 + 08
hành Kế hoạch cải cách hành chính
năm 2013

15/01 28/12/2012

62

28-12-2012 Quyết ñịnh số 2496/Qð-UBND về 07 + 08
việc triển khai thực hiện nhiệm vụ
kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội
năm 2013

15/01 28/12/2012
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63

28-12-2012 Quyết ñịnh số 2502/Qð-UBND về 07 + 08
việc sửa ñổi Quy chế về tổ chức,
quản lý và sử dụng Quỹ phát triển
ñất tỉnh Thừa Thiên Huế

15/01 28/12/2012

64

07-01-2013 Quyết ñịnh số 38/Qð-UBND về 07 + 08
tặng quà các ñối tượng chính sách
nhân dịp Tết Nguyên ñán Quý Tỵ
năm 2013

15/01 07/01/2013

65

11-01-2013 Quyết ñịnh số 71/Qð-UBND về
việc thành lập Ban Chỉ ñạo 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

09

25/01 11/01/2013

66

14-01-2013 Quyết ñịnh số 83/Qð-UBND về
việc ñiều chỉnh, bổ sung Kế hoạch
giải tỏa, sắp xếp lại nò sáo trên
vùng ñầm phá Tam Giang - Cầu Hai
thuộc huyện Phú Vang

09

25/01 14/01/2013

67

14-01-2013 Quyết ñịnh số 103/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 Trần ðức Tuấn

09

25/01 14/01/2013

68

18-01-2013 Quyết ñịnh số 104/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 Thành Luân

09

25/01 18/01/2013

69

18-01-2013 Quyết ñịnh số 105/Qð-UBND về
việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ
sung chức danh Ủy viên Ủy ban
nhân dân huyện Nam ðông, nhiệm
kỳ 2011 - 2016: ông Phạm Tấn Son

09

25/01 18/01/2013

18
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70

23-01-2013 Quyết ñịnh số 128/Qð-UBND về
việc kiện toàn Ban vận ñộng Quỹ
Bảo trợ nạn nhân chất ñộc da cam
tỉnh Thừa Thiên Huế

10

05/02 23/01/2013

71

23-01-2013 Quyết ñịnh số 135/Qð-UBND về
việc ban hành Kế hoạch kiểm soát
thủ tục hành chính năm 2013

10

05/02 23/01/2013

72

24-01-2013 Quyết ñịnh số 152/Qð-UBND về
việc thành lập Khu bảo vệ thuỷ sản
Cồn Sầy, xã Hương Phong

10

05/02 24/01/2013

73

29-01-2013 Quyết ñịnh số 199/Qð-UBND về
việc ñiều ñộng và bổ nhiệm ông Lê
Bá Phúc giữ chức vụ Phó Giám ñốc
Sở Tài nguyên và Môi trường

11

25/02 01/02/2013

74

30-01-2013 Quyết ñịnh số 216/Qð-UBND về
việc bổ nhiệm ông Lê Anh Tuấn
giữ chức vụ Phó Giám ñốc Sở Giao
thông Vận tải

11

25/02 01/02/2013

75

30-01-2013 Quyết ñịnh số 219/Qð-UBND về
việc bổ nhiệm ông Phan Thiên ðịnh
giữ chức vụ Phó Giám ñốc Sở Kế
hoạch và ðầu tư

11

25/02 01/02/2013

76

30-01-2013 Quyết ñịnh số 220/Qð-UBND về
việc ñiều ñộng và bổ nhiệm ông Hồ
Vang giữ chức vụ Phó Giám ñốc Sở
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

11

25/02 20/02/2013

77

06-02-2013 Quyết ñịnh số 316/Qð-UBND phê
duyệt ðề án “Xây dựng và quản lý
cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp tại tỉnh
Thừa Thiên Huế, giai ñoạn từ năm
2012 - 2015”

12

05/3 06/02/2013
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78

07-02-2013 Quyết ñịnh số 335/Qð-UBND về
việc công bố công khai số liệu dự
toán ngân sách năm 2013

12

05/3 07/02/2013

79

08-02-2013 Quyết ñịnh số 357/Qð-UBND về
việc kiện toàn Ban vì sự tiến bộ của
Phụ nữ tỉnh Thừa Thiên Huế

11

25/02 08/02/2013

80

08-02-2013 Quyết ñịnh số 358/Qð-UBND về
việc công nhận trường tiểu học ñạt
chuẩn quốc gia Mức ñộ 1

11

25/02 08/02/2013

81

08-02-2013 Quyết ñịnh số 359/Qð-UBND về
việc công nhận trường tiểu học ñạt
chuẩn quốc gia Mức ñộ 2

11

25/02 08/02/2013

82

08-02-2013 Quyết ñịnh số 360/Qð-UBND về
việc công nhận lại trường tiểu học ñạt
chuẩn quốc gia Mức ñộ 1 sau 5 năm

11

25/02 08/02/2013

83

20-02-2013 Quyết ñịnh số 370/Qð-UBND về
việc phê duyệt giá ñất ở trung bình
ñể tính hỗ trợ ñất nông nghiệp trong
khu dân cư bị thu hồi trên ñịa bàn
tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2013

11

25/02 20/02/2013

84

21-02-2013 Quyết ñịnh số 371/Qð-UBND về
việc Ban hành Chương trình hành
ñộng thực hiện Chỉ thị số 24-CT/TU
ngày 8/8/2012 của Tỉnh ủy về xây
dựng nếp sống văn minh ñô thị, ñẩy
mạnh công tác bảo ñảm cảnh quan
môi trường xanh, sạch, ñẹp trên ñịa
bàn tỉnh

11

25/02 21/02/2013

85

22-02-2013 Quyết ñịnh số 376/Qð-UBND về
việc thành lập Ban chỉ ñạo Thực
hiện kế hoạch bảo vệ và phát triển
rừng tỉnh Thừa Thiên Huế giai ñoạn
2012 - 2020

12

05/3 22/02/2013

20

STT

MỤC LỤC CÔNG BÁO NĂM 2013

Ngày ban
hành
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Công
báo

Ngày
ñăng
Công
báo

Ngày có
hiệu lực

86

13-3-2013 Quyết ñịnh số 517/Qð-UBND về
việc phê duyệt kế hoạch dạy nghề
ngắn hạn cho lao ñộng nông thôn
năm 2013

13

25/3

13/3/2013

87

15-3-2013 Quyết ñịnh số 529/Qð-UBND về
chế ñộ thù lao ñối với người ñã
nghỉ hưu giữ chức danh lãnh ñạo
chuyên trách tại các hội ñặc thù

13

25/3

01/4/2013

88

26-3-2013 Quyết ñịnh số 564/Qð-UBND về
việc Phương án giá bán nước sạch
và giá nước sạch sinh hoạt trên ñịa
bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

14

05/4 01/4/2013

89

27-3-2013 Quyết ñịnh số 576/Qð-UBND về
việc kiện toàn Ban chỉ ñạo Vận
ñộng hiến máu tình nguyện tỉnh
Thừa Thiên Huế

14

05/4 27/3/2013

90

27-3-2013 Quyết ñịnh số 577/Qð-UBND về
việc quy ñịnh mức chi trả thù lao
cho diễn viên, nhạc công và mức
giá vé lẻ xem biễu diễn ca Huế trên
ñịa bàn tỉnh

14

05/4 01/5/2013

91

27-3-2013 Quyết ñịnh số 578/Qð-UBND về
việc quy ñịnh mức khoán chi phí
bán ñấu giá tang vật phương tiện vi
phạm hành chính bị tịch thu sung
quỹ nhà nước trên ñịa bàn tỉnh
Thừa Thiên Huế

14

05/4 27/3/2013

92

28-3-2013 Quyết ñịnh số 590/Qð-UBND về
việc kiện toàn Ban chỉ ñạo Bảo vệ
hệ thống tải ñiện Quốc gia trên ñịa
bàn tỉnh

14

05/4 28/3/2013

MỤC LỤC CÔNG BÁO NĂM 2013

STT

Ngày ban
hành

Tên/Số/Trích yếu
nội dung văn bản

Số
Công
báo

21

Ngày
ñăng
Công
báo

Ngày có
hiệu lực

93

28-3-2013 Quyết ñịnh số 598/Qð-UBND về
việc thành lập Khu bảo vệ thuỷ sản
Hà Nã, xã Vinh Hiền

14

05/4 28/3/2013

94

29-3-2013 Quyết ñịnh số 604/Qð-UBND phê
duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển
kinh tế - xã hội huyện A Lưới ñến
năm 2020

14

05/4 29/3/2013

95

03-4-2013 Quyết ñịnh số 623/Qð-UBND về 15 + 16
việc công khai số liệu quyết toán
ngân sách Nhà nước năm 2011

15/4 03/4/2013

96

03-4-2013 Quyết ñịnh số 624/Qð-UBND về 15 + 16
việc phê duyệt ñơn giá xử lý rác
thải ñô thị trên ñịa bàn tỉnh Thừa
Thiên Huế

15/4 03/4/2013

97

04-4-2013 Quyết ñịnh số 629/Qð-UBND phê 15 + 16
duyệt Quy hoạch phát triển trạm
thu, phát sóng thông tin di ñộng
tỉnh Thừa Thiên Huế ñến năm 2020

15/4 04/4/2013

98

06-4-2013 Quyết ñịnh số 641/Qð-UBND ban
hành Chương trình hành ñộng thực
hiện Kế hoạch số 38-KH/TU ngày
29 tháng 01 năm 2013 của Ban
Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Chỉ
thị 18-CT/TW ngày 04 tháng 9 năm
2012 của Ban Bí thư Trung ương
ðảng về “tăng cường sự lãnh ñạo
của ðảng ñối với công tác bảo ñảm
trật tự an toàn giao thông ñường bộ,
ñường sắt, ñường thủy nội ñịa và
khắc phục ùn tắc giao thông” trên
ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

17

25/4 06/4/2013

22

STT

MỤC LỤC CÔNG BÁO NĂM 2013
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Công
báo

Ngày có
hiệu lực

99

11-4-2013 Quyết ñịnh số 675/Qð-UBND về
việc ban hành Quy chế xét tặng
Giải thưởng Văn học nghệ thuật Cố
ñô tỉnh Thừa Thiên Huế

17

25/4 11/4/2013

100

11-4-2013 Quyết ñịnh số 679/Qð-UBND quy
ñịnh một số mức chi thực hiện phổ
cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5
tuổi, xóa mù chữ và chống tái mù
chữ, duy trì kết quả phổ cập giáo dục
tiểu học, củng cố và nâng cao chất
lượng phổ cập giáo dục trung học

17

25/4

101

12-4-2013 Quyết ñịnh số 689/Qð-UBND về
việc công bố Cấp kỹ thuật ñường
thủy nội ñịa trên ñịa bàn tỉnh Thừa
Thiên Huế

17

25/4 12/4/2013

102

16-4-2013 Quyết ñịnh số 725/Qð-UBND về
việc công nhận Làng nghề, Làng nghề
truyền thống tỉnh Thừa Thiên Huế

17

25/4 16/4/2013

103

18-4-2013 Quyết ñịnh số 760/Qð-UBND bổ
sung danh sách Phụ lục số 2 tại
Quyết ñịnh số 25/2012/Qð-UBND
ngày 31/8/2012 của UBND tỉnh về
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

18

05/5 18/4/2013

104

20-4-2013 Quyết ñịnh số 790/Qð-UBND về
ñơn giá ñất cho thuê ñể ñầu tư hạ
tầng tại các Khu Công nghiệp trên
ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

18

05/5 20/4/2013

MỤC LỤC CÔNG BÁO NĂM 2013

STT

Ngày ban
hành

Tên/Số/Trích yếu
nội dung văn bản

Số
Công
báo

23

Ngày
ñăng
Công
báo

Ngày có
hiệu lực

105

25-4-2013 Quyết ñịnh số 822/Qð-UBND về
việc công nhận xã, phường, thị trấn
ñạt Tiêu chí Quốc gia về y tế xã
năm 2012

18

05/5 25/4/2013

106

26-4-2013 Quyết ñịnh số 828/Qð-UBND về
việc quy ñịnh chức năng, nhiệm vụ,
quyền hạn và cơ cấu tổ chức của
ðài Phát thanh và Truyền hình tỉnh
Thừa Thiên Huế

18

05/5 26/4/2013

107

26-4-2013 Quyết ñịnh số 829/Qð-UBND về
việc thành lập Trung tâm Phát triển
Dịch vụ Di tích Huế

18

05/5 26/4/2013

108

26-4-2013 Quyết ñịnh số 834/Qð-UBND về việc
giao biên chế công chức năm 2013
trong các cơ quan chuyên môn, tổ
chức hành chính nhà nước của tỉnh

18

05/5 26/4/2013

109

04-5-2013 Quyết ñịnh số 863/Qð-UBND về 19 + 20
việc thành lập Ban Chỉ ñạo ñẩy
mạnh cải cách chế ñộ công vụ, công
chức tỉnh Thừa Thiên Huế

25/5 04/5/2013

110

07-5-2013 Quyết ñịnh số 869/Qð-UBND về 19 + 20
việc gia hạn thời gian thực hiện
Quyết ñịnh số 1917/Qð-UBND
ngày 14/9/2011 của UBND tỉnh quy
ñịnh tỷ lệ ñể lại trên số thu phí cho
tổ chức thu phí vệ sinh

25/5 07/5/2013

111

08-5-2013 Quyết ñịnh số 877/Qð-UBND phê 19 + 20
duyệt Kế hoạch tổ chức phát lại các
Chương trình phát thanh và truyền
hình thực hiện Chương trình mục
tiêu quốc gia ñưa thông tin về cơ
sở, miền núi, vùng sâu, vùng xa,
biên giới, hải ñảo năm 2013

25/5 08/5/2013

24

STT
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Công
báo

Ngày có
hiệu lực

112

13-5-2013 Quyết ñịnh số 898/Qð-UBND phê 19 + 20
duyệt ñề án “Xây dựng Thừa Thiên
Huế trở thành một trong những
trung tâm khoa học và công nghệ
của cả nước”

113

14-5-2013 Quyết ñịnh số 910/Qð-UBND phê
duyệt ðề án “Nâng cao hiệu quả
hoạt ñộng ñiểm Bưu ñiện văn hóa
xã, giai ñoạn 2013- 2015, ñịnh
hướng 2020”

21

05/6 14/5/2013

114

16-5-2013 Quyết ñịnh số 931/Qð-UBND về
việc quy ñịnh mức quà tặng chúc
thọ, mừng thọ người cao tuổi giai
ñoạn 2013 - 2015

21

05/6 16/5/2013

115

21-5-2013 Quyết ñịnh số 947/Qð-UBND về
việc quy ñịnh mức chi liên quan
ñến công tác Phòng, chống tệ nạn
xã hội trên ñịa bàn tỉnh

21

05/6 21/5/2013

116

21-5-2013 Quyết ñịnh số 948/Qð-UBND về
việc Quy ñịnh mức chi cho các ñối
tượng ăn xin, lang thang cơ nhỡ và
mức chi phục vụ công tác thu gom

21

05/6 21/5/2013

117

21-5-2013 Quyết ñịnh số 949/Qð-UBND về
việc Quy ñịnh chế ñộ cho các ñội
tượng nuôi dưỡng xã hội tại các ñơn
vị thuộc Sở Lao ñộng, Thương binh
và Xã hội

21

05/6 21/5/2013

118

29-5-2013 Quyết ñịnh số 990/Qð-UBND về
việc củng cố, kiện toàn Ban chỉ ñạo
ðề án “Củng cố, kiện toàn và nâng
cao chất lượng nguồn nhân lực
trong công tác phổ biến, giáo dục
pháp luật ñáp ứng yêu cầu ñổi mới,
phát triển ñất nước”

21

05/6 29/5/2013

25/5 13/5/2013

MỤC LỤC CÔNG BÁO NĂM 2013

STT

Ngày ban
hành
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nội dung văn bản

Số
Công
báo

25

Ngày
ñăng
Công
báo

Ngày có
hiệu lực

119

31-5-2013 Quyết ñịnh số 1032/Qð-UBND về
việc kiện toàn Ban Chỉ ñạo công tác
Dân số - Kế hoạch hóa gia ñình tỉnh
Thừa Thiên Huế

22

15/6 31/5/2013

120

05-6-2013 Quyết ñịnh số 1049/Qð-UBND về
việc sửa ñổi, bổ sung Quyết ñịnh số
1505/Qð-UBND ngày 01 tháng 7
năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh

22

15/6 05/6/2013

121

10-6-2013 Quyết ñịnh số 1085/Qð-UBND về
việc công khai giá cả hàng hóa,
dịch vụ quan trọng, thiết yếu

22

15/6 10/6/2013

122

11-6-2013 Quyết ñịnh số 1110/Qð-UBND ban
hành Kế hoạch tổng thể triển khai
Chiến lược phát triển nghề luật sư
ñến năm 2020 tại tỉnh Thừa Thiên Huế

23

25/6 11/6/2013

123

11-6-2013 Quyết ñịnh số 1111/Qð-UBND ban
hành Quy chế xử lý nợ bị rủi ro
thuộc nguồn vốn ủy thác ñịa phương

23

25/6 11/6/2013

124

21-6-2013 Quyết ñịnh số 1152/Qð-UBND về
việc ban hành ñơn giá xây dựng
lưới ñiện hạ áp nông thôn phục vụ
cho việc ñịnh giá, bàn giao tài sản
lưới ñiện trên ñịa bàn tỉnh Thừa
Thiên Huế

24

05/7 21/6/2013

125

24-6-2013 Quyết ñịnh số 1155/Qð-UBND quy
ñịnh về trình tự thực hiện xác ñịnh,
thẩm ñịnh và phê duyệt giá khởi
ñiểm bán ñấu giá quyền sử dụng ñất

24

05/7 01/7/2013

126

24-6-2013 Quyết ñịnh số 1159/Qð-UBND quy
ñịnh tạm thời mức thu phí qua cầu
phao trên sông Tả Trạch

24

05/7 24/6/2013

26

STT
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Ngày ban
hành
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Công
báo
24

Ngày
ñăng
Công
báo

Ngày có
hiệu lực

127

24-6-2013 Quyết ñịnh số 1160/Qð-UBND về
việc quy ñịnh giá thóc ñể thu thuế
sử dụng ñất nông nghiệp năm 2013

128

28-6-2013 Quyết ñịnh số 1208/Qð-UBND về 25 + 26
việc phê duyệt ñiều chỉnh, bổ sung
Quy hoạch mạng lưới kinh doanh
xăng dầu và Quy hoạch ñịnh hướng
mạng lưới kinh doanh khí dầu mỏ
hóa lỏng trên ñịa bàn tỉnh Thừa
Thiên Huế ñến năm 2020

15/7 28/6/2013

129

02-7-2013 Quyết ñịnh số 1231/Qð-UBND ban 25 + 26
hành Quy chế tổ chức thực hiện công
tác giám sát ñầu tư của cộng ñồng
trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

15/7 02/7/2013

130

03-7-2013 Quyết ñịnh số 1262/Qð-UBND ban 25 + 26
hành Kế hoạch thời gian năm học
2013 - 2014 của giáo dục mầm non,
giáo dục phổ thông và giáo dục
thường xuyên

15/7 03/7/2013

131

04-7-2013 Quyết ñịnh số 1268/Qð-UBND về 25 + 26
việc thành lập Ban chỉ ñạo công tác
gia ñình của tỉnh

15/7 04/7/2013

132

12-7-2013 Quyết ñịnh số 1332/Qð-UBND về
việc ñiều chỉnh một số nội dung của
Quyết ñịnh số 2197/Qð-UBND
ngày 21/10/2011 của UBND tỉnh
Thừa Thiên Huế về việc phê duyệt
Quy hoạch cấp nước tỉnh Thừa
Thiên Huế ñến năm 2020, tầm nhìn
ñến năm 2030

25/7 12/7/2013

27

05/7 24/6/2013
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hành
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báo
27

27

Ngày
ñăng
Công
báo

Ngày có
hiệu lực

25/7 16/7/2013

133

16-7-2013 Quyết ñịnh số 1356/Qð-UBND về
việc kiện toàn Ban Chỉ ñạo thực
hiện Chương trình mục tiêu quốc
gia ứng phó với biến ñổi khí hậu tại
tỉnh Thừa Thiên Huế

134

23-7-2013 Quyết ñịnh số 1392/Qð-UBND phê 28 + 29
duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển
kinh tế - xã hội huyện Nam ðông
ñến năm 2020

05/8 23/7/2013

135

23-7-2013 Quyết ñịnh số 1394/Qð-UBND về 28 + 29
việc giải thể Văn phòng Ban chỉ
ñạo phòng, chống tham nhũng tỉnh

05/8 26/7/2013

136

24-7-2013 Quyết ñịnh số 1409/Qð-UBND về 28 + 29
việc thành lập Ban chỉ ñạo thực hiện
Quyết ñịnh số 22/2013/Qð-TTg về
hỗ trợ người có công với cách mạng
về nhà

05/8 24/7/2013

137

24-7-2013 Quyết ñịnh số 1411/Qð-UBND về 28 + 29
việc phê chuẩn kết quả bầu bổ sung
chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban
nhân dân huyện A Lưới, nhiệm kỳ
2011-2016: ông Hồ Văn Ngưm

05/8 24/7/2013

138

26-7-2013 Quyết ñịnh số 1425/Qð-UBND về 28 + 29
việc công nhận trường tiểu học ñạt
chuẩn quốc gia mức ñộ 1 và trường
tiểu học ñạt chuẩn quốc gia mức ñộ 2

05/8 26/7/2013

139

26-7-2013 Quyết ñịnh số 1430/Qð-UBND về 30 + 31
việc công nhận trường mầm non ñạt
chuẩn quốc gia mức ñộ 1

15/8 26/7/2013

28

STT
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Công
báo

Ngày có
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140

02-8-2013 Quyết ñịnh số 1467/Qð-UBND về 30 + 31
việc phê chuẩn kết quả miễn nhiệm
chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban
nhân dân huyện Quảng ðiền, nhiệm
kỳ 2011 - 2016 ñối với ông Hồ Vang

15/8 02/8/2013

141

02-8-2013 Quyết ñịnh số 1468/Qð-UBND về 30 + 31
việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ
sung chức danh Phó Chủ tịch Ủy
ban nhân dân huyện Quảng ðiền,
nhiệm kỳ 2011 - 2016: ông Nguyễn
ðình ðức

15/8 02/8/2013

142

05-8-2013 Quyết ñịnh số 1479/Qð-UBND về 30 + 31
việc kiện toàn Ban Quản lý Quỹ
khám chữa bệnh cho người nghèo
tỉnh Thừa Thiên Huế

15/8 05/8/2013

143

08-8-2013 Quyết ñịnh số 1493/Qð-UBND về 30 + 31
việc thành lập Ban chỉ ñạo thực
hiện Dự án “Nâng cao hiệu quả ñầu
tư công trong Chương trình xây
dựng nông thôn mới ở tỉnh Thừa
Thiên Huế”

15/8 08/8/2013

144

08-8-2013 Quyết ñịnh số 1494/Qð-UBND về 30 + 31
việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ
sung chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban
nhân dân huyện Phú Vang, nhiệm
kỳ 2011-2016: ông Trần Thanh Long

15/8 08/8/2013

145

09-8-2013 Quyết ñịnh số 1503/Qð-UBND về 30 + 31
việc phê chuẩn kết quả miễn nhiệm
chức danh Ủy viên Ủy ban nhân
dân huyện Phong ðiền, nhiệm kỳ
2011-2016 ñối với ông Nguyễn Bá Trưng

15/8 09/8/2013
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146

09-8-2013 Quyết ñịnh số 1504/Qð-UBND về 30 + 31
việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ
sung chức danh Ủy viên Ủy ban
nhân dân huyện Phong ðiền, nhiệm
kỳ 2011-2016: ông Lê Quang Dũng

15/8 09/8/2013

147

12-8-2013 Quyết ñịnh số 1517/Qð-UBND về
việc chuyển giao toàn bộ chức
năng, nhiệm vụ, biên chế và tài
chính thực hiện công tác kiểm soát
thủ tục hành chính từ Văn phòng Ủy
ban nhân dân tỉnh sang Sở Tư pháp

32

25/8 12/8/2013

148

12-8-2013 Quyết ñịnh số 1521/Qð-UBND về
việc kiện toàn Hội ñồng phối hợp
phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh

32

25/8 12/8/2013

149

19-8-2013 Quyết ñịnh số 1570/Qð-UBND về
việc thành lập Ban chỉ ñạo Phát
triển bền vững tỉnh Thừa Thiên
Huế, giai ñoạn 2011 - 2020

32

25/8 19/8/2013

150

19-8-2013 Quyết ñịnh số 1571/Qð-UBND về
việc thành lập Trung tâm Xúc tiến
và Hỗ trợ ñầu tư tỉnh Thừa Thiên Huế

33

05/9 19/8/2013

151

21-8-2013 Quyết ñịnh số 1590/Qð-UBND về
việc phê duyệt quy hoạch cơ sở giết
mổ gia súc, gia cầm tập trung tỉnh
Thừa Thiên Huế giai ñoạn 2012 - 2020

32

25/8 21/8/2013

152

22-8-2013 Quyết ñịnh số 1601/Qð-UBND ban
hành Quy ñịnh tạm thời về quy
trình thiết kế và ñịnh mức các hạng
mục công việc áp dụng trong khai
thác gỗ rừng trồng trên ñịa bàn tỉnh
Thừa Thiên Huế

33

05/9 22/8/2013

30
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153

26-8-2013 Quyết ñịnh số 1622/Qð-UBND về
việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể
phát triển du lịch tỉnh Thừa Thiên
Huế giai ñoạn 2013 - 2030

33

05/9 26/8/2013

154

04-9-2013 Quyết ñịnh số 1727/Qð-UBND về
việc Công nhận kết quả ñiều tra,
khảo sát và ñối chiếu tiếng nói, chữ
viết của người dân tộc thiểu số Pa
Co - Tà Ôi và Cơ Tu

34

15/9 04/9/2013

155

06-9-2013 Quyết ñịnh số 1746/Qð-UBND về
việc phê duyệt Chiến lược phát
triển thương hiệu các ñặc sản tỉnh
Thừa Thiên Huế ñến năm 2020

34

15/9 06/9/2013

156

11-9-2013 Quyết ñịnh số 1782/Qð-UBND về
việc kiện toàn Ban Chỉ huy phòng,
chống lụt, bão và Tìm kiếm cứu nạn
tỉnh Thừa Thiên Huế

35

25/9 11/9/2013

157

17-9-2013 Quyết ñịnh số 1834/Qð-UBND ban
hành Quy chế tổ chức ñối thoại trực
tuyến trên môi trường mạng giữa
lãnh ñạo tỉnh với cá nhân, tổ chức,
doanh nghiệp trên ñịa bàn tỉnh

35

25/9 17/9/2013

158

20-9-2013 Quyết ñịnh số 1875/Qð-UBND bổ
sung danh sách các xã, phường, thị
trấn phân theo khu vực tại Quyết
ñịnh số 36/2013/Qð-UBND ngày 09
tháng 9 năm 2013 của UBND tỉnh

36

05/10 20/9/2013

159

20-9-2013 Quyết ñịnh số 1881/Qð-UBND bãi
bỏ các văn bản quy phạm pháp luật
do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành
ñến ngày 31 tháng 12 năm 2011

35

25/9 20/9/2013
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160

20-9-2013 Quyết ñịnh số 1882/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 2011 hết hiệu lực toàn bộ hoặc
một phần

35

25/9 20/9/2013

161

23-9-2013 Quyết ñịnh số 1896/Qð-UBND về
việc sửa ñổi Quyết ñịnh số
2889/Qð-UBND ngày 30 tháng 12
năm 2009 của Uỷ ban nhân dân tỉnh

36

05/10 23/9/2013

162

24-9-2013 Quyết ñịnh số 1912/Qð-UBND về
việc ban hành Quy ñịnh quản lý và
thực hiện Quy hoạch cấp nước tỉnh
Thừa Thiên Huế ñến năm 2020, tầm
nhìn ñến năm 2030

36

05/10 24/9/2013

163

24-9-2013 Quyết ñịnh số 1913/Qð-UBND về
việc kiện toàn Ban Chỉ ñạo thi hành
án dân sự tỉnh

36

05/10 24/9/2013

164

26-9-2013 Quyết ñịnh số 1917/Qð-UBND về
việc phê duyệt ñơn giá trồng và chăm
sóc rừng phòng hộ, rừng ñặc dụng

36

05/10 26/9/2013

165

27-9-2013 Quyết ñịnh số 1925/Qð-UBND về
việc quy ñịnh giá tính thuế tài nguyên
trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

36

05/10 27/9/2013

166 04-10-2013 Quyết ñịnh số 1977/Qð-UBND về
việc ban hành mẫu Quyết ñịnh ban
hành Quy chế về tổ chức và hoạt
ñộng của Bộ phận tiếp nhận và trả
kết quả theo cơ chế một cửa ñiện tử
tại UBND huyện/thị xã/thành phố

37

25/10 04/10/2013

167 09-10-2013 Quyết ñịnh số 2020/Qð-UBND về
việc thành lập Khu Bảo tồn Sao la

37

25/10 09/10/2013
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168 11-10-2013 Quyết ñịnh số 2037/Qð-UBND về
việc ban hành Quy ñịnh vận hành
bãi chôn lấp chất thải rắn hợp vệ sinh
trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

37

25/10 11/10/2013

169 14-10-2013 Quyết ñịnh số 2043/Qð-UBND về
việc phân cấp nguồn thu, tỷ lệ phân
chia một số khoản thu từ năm 2013

37

25/10 14/10/2013

170 17-10-2013 Quyết ñịnh số 2083/Qð-UBND về
việc kiện toàn Hội ñồng Thi ñua
Khen thưởng tỉnh

38

05/11 17/10/2013

171 24-10-2013 Quyết ñịnh số 2159/Qð-UBND về
việc bổ nhiệm ông Hoàng Hải Minh
giữ chức vụ Phó Giám ñốc Sở Xây dựng

38

05/11 25/10/2013

172 24-10-2013 Quyết ñịnh số 2169/Qð-UBND về
việc ñiều chỉnh ðiều 1, Quyết ñịnh
số 1917/Qð-UBND ngày 26/9/2013
của Ủy ban nhân dân tỉnh

38

05/11 24/10/2013

173 24-10-2013 Quyết ñịnh số 2170/Qð-UBND về
việc ñiều chỉnh Khoản 2, ðiều 1,
Quyết ñịnh số 2043/Qð-UBND
ngày 14/10/2013 của UBND tỉnh

38

05/11 24/10/2013

174 25-10-2013 Quyết ñịnh số 2182/Qð-UBND về
việc phê duyệt các nhiệm vụ nghiên
cứu - thử nghiệm khoa học và công
nghệ của tỉnh năm 2014

38

05/11 25/10/2013

175 04-11-2013 Quyết ñịnh số 2317/Qð-UBND về
việc công nhận xã, phường, thị trấn
ñạt Tiêu chí Quốc gia về Y tế xã
giai ñoạn 2011 - 2020 (ñợt 2)

39

15/11 04/11/2013

176 05-11-2013 Quyết ñịnh số 2326/Qð-UBND về
việc kiện toàn Hội ñồng Thi ñua
Khen thưởng tỉnh

39

15/11 05/11/2013
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177 11-11-2013 Quyết ñịnh số 2383/Qð-UBND về
việc quy ñịnh chức năng, nhiệm vụ,
quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên
chế của Sở Giáo dục và ðào tạo

40

25/11 11/11/2013

178 12-11-2013 Quyết ñịnh số 2393/Qð-UBND về
việc chuyển tên gọi thôn thành tổ
dân phố của thị trấn Sịa

40

25/11 12/11/2013

179 12-11-2013 Quyết ñịnh số 2395/Qð-UBND về
việc thành lập Ban ñiều hành ñối thoại
trực tuyến trên môi trường mạng

40

25/11 12/11/2013

180 15-11-2013 Quyết ñịnh số 2501/Qð-UBND về
việc kiện toàn Hội ñồng tuyển dụng
công chức tỉnh

40

25/11 15/11/2013

181 19-11-2013 Quyết ñịnh số 2515/Qð-UBND về
việc phê duyệt danh sách giải
thưởng bình chọn sản phẩm công
nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh
Thừa Thiên Huế năm 2013

40

25/11 19/11/2013

182 19-11-2013 Quyết ñịnh số 2516/Qð-UBND về
việc phê duyệt danh mục sản phẩm
công nghiệp nông thôn tiêu biểu
tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2013

40

25/11 19/11/2013

183 26-11-2013 Quyết ñịnh số 2568/Qð-UBND về
việc xếp hạng ðịa ñiểm Âm Hồn
ðàn (phường Thuận Hòa, thành phố
Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế) là di
tích Lịch sử văn hóa cấp tỉnh

41

05/12 26/11/2013

184 29-11-2013 Quyết ñịnh số 2603/Qð-UBND về
việc phê duyệt quy hoạch chung ñô
thị A Lưới mở rộng, huyện A Lưới,
tỉnh Thừa Thiên Huế ñến năm 2030

41

05/12 29/11/2013
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185 29-11-2013 Quyết ñịnh số 2606/Qð-UBND về 42 + 43
việc phân công thực hiện hệ thống
chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, huyện, xã
trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

15/12 29/11/2013

186 03-12-2013 Quyết ñịnh số 2624/Qð-UBND về 42 + 43
việc quy ñịnh chức năng, nhiệm vụ,
quyền hạn và cơ cấu tổ chức của
Viện Quy hoạch Xây dựng tỉnh
Thừa Thiên Huế

15/12 03/12/2013

187 05-12-2013 Quyết ñịnh số 2650/Qð-UBND về 42 + 43
việc sửa ñổi, bổ sung một số ñiều
của Quyết ñịnh số 682/2008/QðUBND ngày 25 tháng 3 năm 2008
của Uỷ ban nhân dân tỉnh

15/12 05/12/2013

188 09-12-2013 Quyết ñịnh số 2664/Qð-UBND về 42 + 43
việc kiện toàn Hội ñồng giám sát xổ
số tỉnh

15/12 09/12/2013

189 13-12-2013 Quyết ñịnh số 2708/Qð-UBND về 44 + 45
việc thành lập Ban Chỉ ñạo thực
hiện Chiến lược phát triển thương
hiệu các ñặc sản tỉnh Thừa Thiên
Huế ñến năm 2020

25/12 13/12/2013

190 13-12-2013 Quyết ñịnh số 2709/Qð-UBND về 44 + 45
việc phê chuẩn kết quả bầu bổ sung
chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban
nhân dân huyện Quảng ðiền, nhiệm
kỳ 2011-2016

25/12 13/12/2013

191 16-12-2013 Quyết ñịnh số 2727/Qð-UBND về 44 + 45
việc giao dự toán ngân sách nhà
nước tỉnh năm 2014

25/12 16/12/2013
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192 18-12-2013 Quyết ñịnh số 2756/Qð-UBND về 44 + 45
việc bãi bỏ Quyết ñịnh số
871/2006/Qð-UBND ngày 29 tháng 3
năm 2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh

25/12 18/12/2013

193 26-12-2012 Chỉ thị số 35/CT-UBND thực hiện 01 + 02
các kiến nghị của Kiểm toán Nhà
nước về ngân sách, tiền và tài sản
nhà nước năm 2011 của tỉnh Thừa
Thiên Huế

05/01 26/12/2012

194 27-12-2012 Chỉ thị số 36/CT-UBND về việc tăng 05 + 06
cường thực hành tiết kiệm, chống
lãng phí

15/01 27/12/2012

195 27-12-2012 Chỉ thị số 37/CT-UBND về việc 05 + 06
phát ñộng thi ñua thực hiện thắng
lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã
hội năm 2013

15/01 27/12/2012

196 28-12-2012 Chỉ thị số 38/CT-UBND về công 07 + 08
tác ñầu tư, xây dựng cơ bản năm 2013

15/01 28/12/2012

197 02-01-2013 Chỉ thị số 01/CT-UBND về công 07 + 08
tác dân quân tự vệ, giáo dục quốc
phòng - an ninh và công tác quốc
phòng ñịa phương năm 2013

15/01 02/01/2013

198 05-01-2013 Chỉ thị số 02/CT-UBND về việc 07 + 08
tăng cường công tác ñảm bảo an
ninh trật tự, bảo vệ an toàn tuyệt ñối
Tết Nguyên ñán Quý Tỵ và các ngày
lễ, kỷ niệm quan trọng năm 2013

15/01 05/01/2013

199 10-01-2013 Chỉ thị số 03/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

25/01 10/01/2013

09
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200

15-3-2013 Chỉ thị số 04/CT-UBND về ñăng ký
nghĩa vụ quân sự năm 2013

13

25/3 15/3/2013

201

28-3-2013 Chỉ thị số 05/CT-UBND về việc
tăng cường công tác tiết kiệm ñiện
năm 2013

14

05/4 28/3/2013

202

02-4-2013 Chỉ thị số 06/CT-UBND về việc 15 + 16
chủ ñộng triển khai các biện pháp
cấp bách ñể bảo vệ rừng, phòng
cháy, chữa cháy rừng

15/4 02/4/2013

203

08-4-2013 Chỉ thị số 07/CT-UBND về việc 15 + 16
tăng cường công tác phòng cháy
chữa cháy và cứu nạn cứu hộ năm 2013

15/4 08/4/2013

204

18-4-2013 Chỉ thị số 08/CT-UBND tăng cường
công tác phòng, chống dịch bệnh
cúm A(H7N9) và cúm A(H5N1)

18

05/5 18/4/2013

205

25-4-2013 Chỉ thị số 09/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
2012-2013 và tuyển sinh năm học
2013-2014

18

05/5 25/4/2013

206

16-5-2013 Chỉ thị số 10/CT-UBND về tăng 19 + 20
cường công tác an toàn bảo vệ công
trình lưới ñiện cao áp, an toàn vận
hành các nhà máy thủy ñiện năm 2013

25/5 16/5/2013

207

24-5-2013 Chỉ thị số 11/CT-UBND về tăng
cường bảo ñảm trật tự an toàn giao
thông dịp hè và thời gian còn lại
năm 2013

21

05/6 24/5/2013

208

15-6-2013 Chỉ thị số 12/CT-UBND về việc tổ
chức và ñiều hành kỳ thi tuyển sinh
vào ñại học, cao ñẳng năm 2013

23

25/6 15/6/2013

MỤC LỤC CÔNG BÁO NĂM 2013

STT

Ngày ban
hành

Tên/Số/Trích yếu
nội dung văn bản

Số
Công
báo
24

37

Ngày
ñăng
Công
báo

Ngày có
hiệu lực

209

28-6-2013 Chỉ thị số 13/CT-UBND về việc tổ
chức chi trả lương hưu, trợ cấp bảo
hiểm xã hội hàng tháng qua Bưu
ñiện trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

210

05-7-2013 Chỉ thị số 14/CT-UBND về việc tăng 25 + 26
cường các giải pháp ñiều hành
nhiệm vụ tài chính ngân sách nhà
nước những tháng cuối năm 2013

15/7 05/7/2013

211

29-8-2013 Chỉ thị số 16/CT-UBND tăng cường
sử dụng vật liệu xây không nung và
hạn chế sản xuất, sử dụng gạch ñất
sét nung trên ñịa bàn tỉnh Thừa
Thiên Huế

33

05/9 29/8/2013

212

31-8-2013 Chỉ thị số 17/CT-UBND tập trung
thực hiện công tác giải phóng mặt
bằng và bảo ñảm nguồn nguyên liệu
phục vụ dự án mở rộng Quốc lộ 1

34

15/9 31/8/2013

213 18-10-2013 Chỉ thị số 18/CT-UBND tăng cường
công tác phòng, chống sốt xuất huyết

37

25/10 18/10/2013

214 28-10-2013 Chỉ thị số 19/CT-UBND về việc
tuyển chọn và gọi công dân nhập
ngũ năm 2014

38

05/11 28/10/2013

215 28-11-2013 Chỉ thị số 20/CT-UBND về ñổi mới
và tăng cường công tác thống kê

41

05/12 28/11/2013

216 06-12-2013 Chỉ thị số 21/CT-UBND về tăng 42 + 43
cường quản lý vũ khí, vật liệu nổ,
công cụ hỗ trợ, pháo, ñốt thả ñèn
trời ñảm bảo an ninh trật tự trên ñịa
bàn tỉnh năm 2013 và những năm
tiếp theo

05/7 28/6/2013

15/12 06/12/2013

38

STT

MỤC LỤC CÔNG BÁO NĂM 2013

Ngày ban
hành

Tên/Số/Trích yếu
nội dung văn bản

Số
Công
báo

Ngày
ñăng
Công
báo

Ngày có
hiệu lực

217 19-12-2013 Chỉ thị số 22/CT-UBND về việc 44 + 45
tăng cường công tác quản lý ñiều
hành bình ổn giá, ổn ñịnh thị trường
cuối năm 2013 và phục vụ Tết
Nguyên ñán Giáp Ngọ 2014

25/12 19/12/2013

04-5-2013 Công văn số 2031/UBND-YT v/v 19 + 20
ðính chính Quyết ñịnh số 822/QðUBND ngày 25/4/2013 về việc công
nhận xã, phường, thị trấn ñạt Tiêu
chí Quốc gia về y tế xã năm 2012

25/5 04/5/2013

218

219 11-11-2013 Công văn số 5984/UBND-CT về
việc hiệu ñính năm ban hành văn bản
ñược trích dẫn tại Quyết ñịnh số
42/2013/Qð-UBND ngày 31/10/2013
của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế

39

15/11 11/11/2013

MỤC LỤC CÔNG BÁO NĂM 2013

39

HðND THÀNH PHỐ HUẾ
STT

Ngày ban
hành

Tên/Số/Trích yếu
nội dung văn bản

Số
Công
báo

Ngày
ñăng
Công
báo

Ngày có
hiệu lực

PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
1

19-12-2012 Nghị quyết số 05/2012/NQ-HðND về 01 + 02 05/01 26/12/2012
nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội
năm 2013

2

19-12-2012 Nghị quyết số 06/2012/NQ-HðND về 01 + 02 05/01 26/12/2012
dự toán ngân sách năm 2013

3

19-12-2012 Nghị quyết số 07/2012/NQ-HðND về 01 + 02 05/01 19/12/2012
chương trình giám sát của Hội ñồng
nhân dân thành phố năm 2013

40
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HðND HUYỆN A LƯỚI
STT

Ngày ban
hành

Tên/Số/Trích yếu
nội dung văn bản

Số
Công
báo

Ngày
ñăng
Công
báo

Ngày có
hiệu lực

PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
1

19-12-2012 Nghị quyết số 5a/2012/NQ-HðND10 05 + 06 15/01 26/12/2012
về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội
năm 2013

2

19-12-2012 Nghị quyết số 5b/2012/NQ-HðND10 05 + 06 15/01 26/12/2012
về dự toán ngân sách huyện năm 2013

3

19-12-2012 Nghị quyết số 5c/2012/NQ-HðND10 05 + 06 15/01 26/12/2012
về chương trình giám sát năm 2013
của HðND huyện

4

19-12-2012 Nghị quyết số 5d/2012/NQ-HðND10 05 + 06 15/01 26/12/2012
về việc thông qua Quy hoạch tổng thể
phát triển kinh tế - xã hội huyện A
Lưới giai ñoạn 2011 - 2020

5

19-12-2012 Nghị quyết số 5d/2012/NQ-HðND10 05 + 06 15/01 26/12/2012
về việc thông qua Quy hoạch sử dụng
ñất huyện A Lưới giai ñoạn 2011 2020 và kế hoạch sử dụng ñất kỳ ñầu
2011 - 2015

6

05-7-2013 Nghị quyết số 01/2013/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 2013

27

25/7

12/7/2013

7

05-7-2013 Nghị quyết số 02/2013/NQ-HðND10
phê chuẩn quyết toán ngân sách
huyện năm 2012

27

25/7

12/7/2013

8

05-7-2013 Nghị quyết số 03/2013/NQ-HðND10
về việc ngăn chặn, ñẩy lùi tình trạng
tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống
giai ñoạn 2013 - 2017 và ñịnh hướng
ñến năm 2020

27

25/7

12/7/2013

MỤC LỤC CÔNG BÁO NĂM 2013

STT

Ngày ban
hành

Tên/Số/Trích yếu
nội dung văn bản

41

Số
Công
báo

Ngày
ñăng
Công
báo

Ngày có
hiệu lực

PHẦN VĂN BẢN KHÁC
9

05-7-2013 Nghị quyết số 03/NQ-HðND10 xác
nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm ñối
với người giữ chức vụ do Hội ñồng
nhân dân huyện bầu

27

25/7

05/7/2013

10

05-7-2013 Nghị quyết số 04/NQ-HðND10 về
việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung
Phó Chủ tịch UBND huyện A Lưới
Khoá X, nhiệm kỳ 2011 - 2016: Ông
Hồ Văn Ngưm

27

25/7

05/7/2013

11

05-7-2013 Nghị quyết số 05/NQ-HðND10 về
việc miễn nhiệm thành viên Ban Kinh
tế - Xã hội HðND huyện A Lưới khoá
X, nhiệm kỳ 2011 - 2016: bà Hoàng
Thị Mai Loan

27

25/7

05/7/2013

12

05-7-2013 Nghị quyết số 06/NQ-HðND10 về xác
nhận kết quả bầu cử bổ sung thành
viên Ban Kinh tế - Xã hội HðND
huyện A Lưới khoá X, nhiệm kỳ 2011
- 2016 ñối với bà Hồ Thị Môn

27

25/7

05/7/2013

42
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HðND THỊ XÃ HƯƠNG THỦY
STT

Ngày ban
hành

Tên/Số/Trích yếu
nội dung văn bản

Số
Công
báo

Ngày
ñăng
Công
báo

Ngày có
hiệu lực

PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
1

19-12-2012 Nghị quyết số 03/2012/NQ-HðND về 07 + 08 15/01 26/12/2012
nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội
năm 2013

2

19-12-2012 Nghị quyết số 04/2012/NQ-HðND về 07 + 08 15/01 26/12/2012
việc dự toán thu chi ngân sách năm 2013

3

21-5-2013 Nghị quyết số 01/2013/NQCð-HðND
về chương trình chỉnh trang, xây dựng
và phát triển ñô thị giai ñoạn 20122015, ñịnh hướng ñến năm 2020

22

15/6

28/5/2013

4

21-5-2013 Nghị quyết số 02/2013/NQCð-HðND
về ðề án phát triển kinh tế vùng gò
ñồi các xã xây dựng nông thôn mới
giai ñoạn 2012 - 2020

22

15/6

28/5/2013

5

21-5-2013 Nghị quyết số 03/2013/NQ-HðND về
ðề án quy hoạch phát triển giáo dục
và ñào tạo thị xã Hương Thuỷ giai
ñoạn 2013 - 2015 và ñịnh hướng ñến
năm 2020

22

15/6

28/5/2013

6

21-5-2013 Nghị quyết số 04/2013/NQCð-HðND
về phát triển nguồn nhân lực ñến năm
2015 và ñịnh hướng ñến 2020

22

15/6

28/5/2013

7

30-7-2013 Nghị quyết số 06/2013/NQ-HðND về
phê chuẩn quyết toán thu ngân sách
trên ñịa bàn và quyết toán chi ngân
sách ñịa phương năm 2012

32

25/8

06/8/2013

8

30-7-2013 Nghị quyết số 07/2013/NQ-HðND về
nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh
tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2013

32

25/8

06/8/2013

PHẦN VĂN BẢN KHÁC
9

19-12-2012 Nghị quyết số 05/NQ-HðND về 07 + 08 15/01 19/12/2012
chương trình giám sát chuyên ñề của
Hội ñồng nhân dân thị xã năm 2013
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UBND THỊ XÃ HƯƠNG THỦY
STT

Ngày ban
hành

Tên/Số/Trích yếu
nội dung văn bản

Số
Công
báo

Ngày
ñăng
Công
báo

Ngày có
hiệu lực

PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
1

09-5-2013 Quyết ñịnh số 1170/2013/Qð-UBND 19 + 20 25/5
ban hành Quy chế phối hợp hoạt ñộng
giữa Ủy ban nhân dân thị xã với Hội
Cựu Chiến binh thị xã

19/5/2013

44
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HðND THỊ XÃ HƯƠNG TRÀ
STT

Ngày ban
hành

Tên/Số/Trích yếu
nội dung văn bản

Số
Công
báo

Ngày
ñăng
Công
báo

Ngày có
hiệu lực

PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
1

16-7-2013 Nghị quyết số 13/2013/NQ-HðND 28 + 29 05/8
phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách
năm 2012

23/7/2013

2

16-7-2013 Nghị quyết số 15/2013/NQ-HðND về 28 + 29 05/8
nhiệm vụ và giải pháp thực hiện kinh
tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2013

23/7/2013

3 18-12-2013 Nghị quyết số 17/2013/NQ-HðND về 46 + 47 25/12 25/12/2013
nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội
năm 2014
4 18-12-2013 Nghị quyết số 18/2013/NQ-HðND về 46 + 47 25/12 25/12/2013
việc thông qua Quy hoạch sử dụng ñất
ñến năm 2020, kế hoạch sử dụng ñất kỳ
ñầu (2011 - 2015) của thị xã Hương Trà
5 18-12-2013 Nghị quyết số 19/2013/NQ-HðND về dự 46 + 47 25/12 25/12/2013
toán ngân sách nhà nước thị xã năm 2014
6 18-12-2013 Nghị quyết số 20/2013/NQ-HðND về 46 + 47 25/12 25/12/2013
chương trình giám sát của Hội ñồng
nhân dân thị xã năm 2014
PHẦN VĂN BẢN QUY KHÁC
7

16-7-2013 Nghị quyết số 14/NQ-HðND về việc 28 + 29 05/8
cho thôi làm nhiệm vụ ñại biểu Hội
ñồng nhân dân thị xã Hương Trà khoá
V nhiệm kỳ 2011 - 2016: ông Nguyễn
ðức Hoàng

16/7/2013

8

16-7-2013 Nghị quyết số 16/NQ-HðND xác nhận 28 + 29 05/8
kết quả lấy phiếu tín nhiệm ñối với
người giữ chúc vụ do Hộ ñồng nhân
dân bầu

16/7/2013
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45

UBND THỊ XÃ HƯƠNG TRÀ
STT

Ngày ban
hành

Tên/Số/Trích yếu
nội dung văn bản

Số
Công
báo

Ngày
ñăng
Công
báo

Ngày có
hiệu lực

25/6

10/6/2013

PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
1

03-6-2013 Quyết ñịnh số 457/2013/Qð-UBND
về việc ban hành Quy ñịnh nâng bậc
lương trước thời hạn ñối với cán bộ,
công chức, viên chức do hoàn thành
xuất sắc nhiệm vụ

23

46
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HðND HUYỆN NAM ðÔNG
STT

Ngày ban
hành

Tên/Số/Trích yếu
nội dung văn bản

Số
Công
báo

Ngày
ñăng
Công
báo

Ngày có
hiệu lực

PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
1

19-12-2012 Nghị quyết số 08/2012/NQ-HðND về 05 + 06 15/01 01/01/2013
nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2013

2

19-12-2012 Nghị quyết số 09/2012/NQ-HðND về 05 + 06 15/01 26/12/2012
dự toán ngân sách năm 2013

3

19-12-2012 Nghị quyết số 10/2012/NQ-HðND về 05 + 06 15/01 26/12/2012
việc thông qua quy hoạch phát triển
kinh tế - xã hội huyện Nam ðông thời
kỳ 2011 - 2020

4

19-12-2012 Nghị quyết số 11/2012/NQ-HðND về 05 + 06 15/01 26/12/2012
việc thông qua ñiều chỉnh quy hoạch
chung thị trấn Khe Tre, huyện Nam
ðông, giai ñoạn 2011 - 2020 và tầm
nhìn ñến năm 2030

5

19-12-2012 Nghị quyết số 12/2012/NQ-HðND về 05 + 06 15/01 26/12/2012
thu gom, xử lý chất thải rắn sinh hoạt
giai ñoạn 2012 - 2015, ñịnh hướng
ñến năm 2020

6

26-7-2013 Nghị quyết số 01/2013/NQ-HðND về 30 + 31 15/8
việc thông qua quy hoạch sử dụng ñất
ñến năm 2020, kế hoạch sử dụng ñất 5
năm kỳ ñầu (2011 - 2015) huyện Nam
ðông, tỉnh Thừa Thiên Huế

02/8/2013

7

26-7-2013 Nghị quyết số 02/2013/NQ-HðND về 30 + 31 15/8
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 2013

02/8/2013
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UBND HUYỆN NAM ðÔNG
STT

Ngày ban
hành

Tên/Số/Trích yếu
nội dung văn bản

Số
Công
báo

Ngày
ñăng
Công
báo

Ngày có
hiệu lực

1

27-12-2012 Quyết ñịnh số 01/2012/Qð-UBND 07 + 08 15/01 03/01/2013
quy ñịnh mức thù lao ñối với cá nhân
trực tiếp chi trả trợ cấp hàng tháng cho
ñối tượng bảo trợ xã hội thuộc huyện
Nam ðông

2

16-4-2013 Quyết ñịnh số 01/2013/Qð-UBND về
việc tạm thời hỗ trợ kinh phí cho các
Hội có tính chất ñặc thù

18

05/5

01/4/2013

3

20-5-2013 Quyết ñịnh số 02/2013/Qð-UBND về
việc ban hành Quy ñịnh một số chính
sách ưu ñãi và hỗ trợ ñầu tư trên ñịa
bàn huyện Nam ðông

21

05/6

27/5/2013

4

07-10-2013 Quyết ñịnh số 03/2013/Qð-UBND về
việc quy ñịnh mức hỗ trợ ñầu tư các
hạng mục phát triển sản xuất từ nguồn
vốn xây dựng nông thôn mới

37

25/10 14/10/2013

5

18-11-2013 Quyết ñịnh số 04/2013/Qð-UBND về
việc ban hành Quy chế tổ chức tiếp
công dân trên ñịa bàn huyện

41

05/12 25/11/2013

6

25-11-2013 Quyết ñịnh số 05/2013/Qð-UBND về 42 + 43 15/12 02/12/2013
việc ban hành Quy chế công tác văn
thư - lưu trữ của các cơ quan

7

25-11-2013 Quyết ñịnh số 06/2013/Qð-UBND
sửa ñổi, bổ sung ðiều 1, ðiều 2 Quyết
ñịnh số 01/2013/Qð-UBND ngày
16/4/2013 của UBND huyện về việc
tạm thời hỗ trợ kinh phí cho các Hội
có tính chất ñặc thù

8

25-11-2013 Quyết ñịnh số 07/2013/Qð-UBND về 42 + 43 15/12 02/12/2013
việc ban hành Quy chế tiếp nhận và
giải quyết thủ tục hành chính theo cơ
chế một cửa tại UBND huyện Nam ðông

41

05/12 02/12/2013

48

STT
9
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Ngày ban
hành

Tên/Số/Trích yếu
nội dung văn bản

02-01-2013 Chỉ thị số 01/2013/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 huyện

Số
Công
báo
09

Ngày
ñăng
Công
báo

Ngày có
hiệu lực

25/01 09/01/2013

10 02-01-2013 Chỉ thị số 02/2013/CT-UBND về việc 07 + 08 15/01 09/01/2013
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
11

29-3-2013 Chỉ thị số 08/2013/CT-UBND về việc 15 + 16 15/4
tăng cường thực hiện công tác quản
lý, bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa
cháy rừng năm 2013

08/4/2013
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HðND HUYỆN PHONG ðIỀN
STT

Ngày ban
hành

Tên/Số/Trích yếu
nội dung văn bản

Số
Công
báo

Ngày
ñăng
Công
báo

Ngày có
hiệu lực

PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
1

07-6-2013 Nghị quyết số 12/2013/NQ-HðND về
việc thông qua Quy hoạch sử dụng ñất
ñến năm 2020, kế hoạch sử dụng ñất 5
năm kỳ ñầu (2011 - 2015) của huyện
Phong ðiền, tỉnh Thừa Thiên Huế

24

05/7

14/6/2013

2

07-6-2013 Nghị quyết số 13/2013/NQ-HðND về
việc thông qua Quy hoạch chi tiết
nghĩa trang nhân dân liên vùng thị trấn
Phong ðiền, Phong Thu, Phong Hoà,
ñịnh hướng ñến năm 2020

24

05/7

14/6/2013

3

07-6-2013 Nghị quyết số 14/2013/NQ-HðND về
việc thông qua ðề án thu gom và xử
lý chất thải rắn sinh hoạt huyện Phong
ðiền ñến năm 2015 và ñịnh hướng
ñến năm 2020

24

05/7

14/6/2013

4

23-7-2013 Nghị quyết số 12/2013/NQ-HðND về 30 + 31 15/8
nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế
xã hội 6 tháng cuối năm 2013

30/7/2013

5

23-7-2013 Nghị quyết số 13/2013/NQ-HðND về 30 + 31 15/8
việc phê chuẩn tổng quyết toán thu, chi
ngân sách huyện, xã, thị trấn năm 2012

30/7/2013

6

23-7-2013 Nghị quyết số 17/2013/NQ-HðND về
việc thông qua Quy hoạch phát triển
ðiện lực huyện Phong ðiền giai ñoạn
2011 - 2015, có xét ñến năm 2020

32

25/8

30/7/2013

7

25-10-2013 Nghị quyết số 18/2013/NQ-HðND về
việc thông qua nhiệm vụ quy hoạch
chung ñô thị mới Phong An, huyện
Phong ðiền, tỉnh Thừa Thiên Huế ñến
năm 2030

39

15/11 01/11/2013

50

STT
8
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Ngày ban
hành

Tên/Số/Trích yếu
nội dung văn bản

25-10-2013 Nghị quyết số 19/2013/NQ-HðND về
việc thông qua nhiệm vụ quy hoạch xã
ðiền Lộc, huyện Phong ðiền theo
ñịnh hướng ñô thị loại V

Số
Công
báo
39

Ngày
ñăng
Công
báo

Ngày có
hiệu lực

15/11 01/11/2013

PHẦN VĂN BẢN KHÁC
9

23-7-2013 Nghị quyết số 14/NQ-HðND về việc 30 + 31 15/8
miễn nhiệm chức danh Ủy viên Ủy
ban nhân dân huyện Phong ðiền,
Khóa V, Nhiệm kỳ 2011 - 2016 ñối
với ông Nguyễn Bá Trưng

23/7/2013

10

23-7-2013 Nghị quyết số 15/NQ-HðND về việc 30 + 31 15/8
xác nhận kết quả bầu cử bổ sung chức
danh Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện
Phong ðiền, Khóa V, nhiệm kỳ 2011 2016 ñối với ông Lê Quang Dũng

23/7/2013
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UBND HUYỆN PHONG ðIỀN
STT

Ngày ban
hành

Tên/Số/Trích yếu
nội dung văn bản

Số
Công
báo

Ngày
ñăng
Công
báo

Ngày có
hiệu lực

PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
1

15-3-2013 Quyết ñịnh số 01/2013/Qð-UBND về
việc quy ñịnh chức năng, nhiệm vụ,
quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban
quản lý Di tích kiến trúc nghệ thuật
Làng cổ Phước tích, huyện Phong ðiền

13

25/3

22/3/2013

2

12-4-2013 Quyết ñịnh số 02/2013/Qð-UBND về
việc Ban hành Quy chế làm việc của
Uỷ ban nhân dân huyện

17

25/4

19/4/2013

3

20-6-2013 Quyết ñịnh số 04/2013/Qð-UBND
ban hành Quy chế tuyển dụng, sử
dụng và quản lý công chức, viên chức
trong các ñơn vị sự nghiệp giáo dục
trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện

24

05/7

27/6/2013

4

23-7-2013 Quyết ñịnh số 06/2013/Qð-UBND 28 + 29 05/8
ban hành Quy ñịnh về phòng cháy,
chữa cháy rừng trên ñịa bàn huyện
Phong ðiền

30/7/2013

52
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HðND HUYỆN PHÚ LỘC
STT

Ngày ban
hành

Tên/Số/Trích yếu
nội dung văn bản

Số
Công
báo

Ngày
ñăng
Công
báo

Ngày có
hiệu lực

PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
1

23-7-2013 Nghị quyết số 32/2013/NQ-HðND về
ñẩy mạnh các giải pháp ñể thực hiện
hoàn thành nhiệm vụ kinh tế - xã hội
năm 2013

32

25/8

30/7/2013

2

23-7-2013 Nghị quyết số 33/NQ-HðND về việc
phê chuẩn quyết toán ngân sách huyện
năm 2012

32

25/8

30/7/2013

3

19-12-2013 Nghị quyết số 34/2013/NQ-HðND về 46 + 47 25/12 26/12/2013
nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2014

4

19-12-2013 Nghị quyết số 35/2013/NQ-HðND về 46 + 47 25/12 01/01/2014
dự toán và phân bổ dự toán thu - chi
ngân sách huyện năm 2014

5

23-7-2013 Nghị quyết số 31/2013/NQ-HðND
xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm
ñối với người giữ chức vụ do Hội
ñồng nhân dân huyện bầu

6

19-12-2013 Nghị quyết số 36/NQ-HðND về 46 + 47 25/12 19/12/2013
Chương trình giám sát của Hội ñồng
nhân dân huyện năm 2014

7

19-12-2013 Nghị quyết số 37/NQ-HðND về việc 46 + 47 25/12 19/12/2013
miễn nhiệm chức danh Ủy viên Ủy
ban nhân dân huyện nhiệm kỳ 2011 2016 ñối với ông Nguyễn Ngọc Tuấn

8

19-12-2013 Nghị quyết số 38/NQ-HðND về việc 46 + 47 25/12 19/12/2013
thôi làm nhiệm vụ ñại biểu Hội ñồng
nhân dân huyện nhiệm kỳ 2011 2016: ông Nguyễn Ngọc Tuấn

9

19-12-2013 Nghị quyết số 39/NQ-HðND về việc xác 46 + 47 25/12 19/12/2013
nhận kết quả bầu cử chức danh Ủy viên
Ủy ban nhân dân huyện nhiệm kỳ 2011 2016 ñối với ông Nguyễn Văn Thanh

32

25/8

23/7/2013
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UBND HUYỆN PHÚ LỘC
STT

Ngày ban
hành

Tên/Số/Trích yếu
nội dung văn bản

Số
Công
báo

Ngày
ñăng
Công
báo

Ngày có
hiệu lực

PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
1 03-12-2013 Quyết ñịnh số 07/2013/Qð-UBND về 42 + 43 15/12 10/12/2013
việc quy ñịnh mức hỗ trợ ñối với các
công trình áp dụng cơ chế ñầu tư ñặc
thù thực hiện Chương trình MTQG
xây dựng nông thôn mới
2 18-12-2013 Quyết ñịnh số 08/2013/Qð-UBND về 46 + 47 25/12 25/12/2013
việc ban hành Quy chế nâng bậc
lương trước thời hạn ñối với cán bộ,
công chức, viên chức và người lao
ñộng lập thành tích xuất sắc trong
thực hiện nhiệm vụ
3 27-12-2012 Chỉ thị số 14/2012/CT-UBND về việc 07 + 08 15/01 03/01/2013
triển khai thực hiện dự toán thu ngân
sách năm 2013
4 07-01-2013 Chỉ thị số 01/2013/CT-UBND về việc
tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành
chính, chấn chỉnh lề lối làm việc, nâng
cao ý thức trách nhiệm trong thi hành
công vụ của cán bộ, công chức, viên
chức trên ñịa bàn huyện Phú Lộc

09

25/01 14/01/2013
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HðND HUYỆN PHÚ VANG
STT

Ngày ban
hành

Tên/Số/Trích yếu
nội dung văn bản

Số
Công
báo

Ngày
ñăng
Công
báo

Ngày có
hiệu lực

PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
1 24-12-2012 Nghị quyết số 08/2012/NQ-HðND về 01 + 02 05/01 31/12/2012
nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội
năm 2013
2 24-12-2012 Nghị quyết số 09/2012/NQ-HðND về 01 + 02 05/01 31/12/2012
dự toán ngân sách huyện năm 2013
3

01-3-2013 Nghị quyết số 11/2013/NQ-HðND về
việc thông qua ðồ án Quy hoạch
chung ðô thị mới Vinh Thanh, huyện
Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế ñến
năm 2030

13

25/3

08/3/2013

4

29-7-2013 Nghị quyết số 20/2013/NQ-HðND về 30 + 31 15/8
một số giải pháp ñẩy mạnh việc thực
hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng
cuối năm 2013

05/8/2013

PHẦN VĂN BẢN KHÁC
5 24-12-2012 Nghị quyết số 10/NQ-HðND về 01 + 02 05/01 24/12/2012
chương trình giám sát của Hội ñồng
nhân dân huyện năm 2013
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UBND HUYỆN PHÚ VANG
STT

Ngày
ban hành

Tên/Số/Trích yếu
nội dung văn bản

Số
Công
báo

Ngày
ñăng
Công
báo

Ngày có
hiệu lực

PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
1 05-01-2013 Quyết ñịnh số 01/2013/Qð-UBND về
việc ban hành quy ñịnh tổ chức thực
hiện dự toán ngân sách nhà nước
huyện năm 2013

10

05/02 01/01/2013

2 25-10-2013 Quyết ñịnh số 03/2013/Qð-UBND về
việc ban hành Quy chế tổ chức tiếp
công dân trên ñịa bàn huyện

38

05/11 01/11/2013

3 05-01-2013 Chỉ thị số 01/2013/CT-UBND về việc
chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành
chính, chấn chỉnh lề lối làm việc, nâng
cao ý thức trách nhiệm trong thi hành
công vụ của cán bộ, công chức, viên
chức trên ñịa bàn huyện

09

25/01 12/01/2013

4 05-01-2013 Chỉ thị số 02/2013/CT-UBND về việc
tăng cường công tác tiếp công dân,
giải quyết ñơn, thư khiếu nại, tố cáo,
tranh chấp trên ñịa bàn huyện

09

25/01 12/01/2013

5

21

05/6

16-5-2013 Chỉ thị số 03/2013/CT-UBND về việc
tăng cường công tác phổ biến, giáo
dục pháp luật trên ñịa bàn huyện

16/5/2013
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HðND HUYỆN QUẢNG ðIỀN
STT

Ngày
ban hành

Tên/Số/Trích yếu
nội dung văn bản

Số
Công
báo

Ngày
ñăng
Công
báo

Ngày có
hiệu lực

PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
1 20-12-2012 Nghị quyết số 03/2012/NQ-HðND về 05 + 06 15/01 27/12/2012
nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội
năm 2013
2 20-12-2012 Nghị quyết số 04/2012/NQ-HðND về 05 + 06 15/01 27/12/2012
dự toán ngân sách huyện năm 2013
3 20-12-2012 Nghị quyết số 05/2012/NQ-HðND về 05 + 06 15/01 27/12/2012
việc thông qua Quy hoạch sử dụng ñất
ñến năm 2020 và kế hoạch sử dụng
ñất 5 năm kỳ ñầu (2011 - 2015) huyện
Quảng ðiền
4

25-6-2013 Nghị quyết số 08/2013/NQ-HðND về 25 + 26 15/7
việc ñề nghị ñặt tên ñường tại thị trấn
Sịa ñợt I, năm 2013

02/7/2013

5

23-7-2013 Nghị quyết số 13/2013/NQ-HðND về 30 + 31 15/8
nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6
tháng cuối năm 2013

30/7/2013

6

23-7-2013 Nghị quyết số 14/2013/NQ-HðND về 30 + 31 15/8
việc phê chuẩn tổng quyết toán thu,
chi ngân sách huyện năm 2012

30/7/2013

7 26-11-2013 Nghị quyết số 15/2013/NQ-HðND về 42 + 43 15/12 03/12/2013
việc thông qua ðồ án ñiều chỉnh Quy
hoạch chung thị trấn Sịa (giai ñoạn
2012 - 2020, tầm nhìn ñến năm 2030)
8 26-11-2013 Nghị quyết số 16/2013/NQ-HðND về 42 + 43 15/12 03/12/2013
việc thông qua ðồ án Quy hoạch
chung ñô thị mới Thanh Hà, huyện
Quảng ðiền, tỉnh Thừa Thiên Huế
(giai ñoạn 2013 - 2030)
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STT

Ngày
ban hành

Tên/Số/Trích yếu
nội dung văn bản

Số
Công
báo

57

Ngày
ñăng
Công
báo

Ngày có
hiệu lực

PHẦN VĂN BẢN KHÁC
9 19-12-2012 Nghị quyết số 01/NQ-HðND về việc 05 + 06 15/01 19/12/2012
miễn nhiệm chức danh Uỷ viên Ủy
ban nhân dân huyện, nhiệm kỳ 2011 2016 ñối với ông Trần ðức Tuấn
10 19-12-2012 Nghị quyết số 02/NQ-HðND về việc 05 + 06 15/01 19/12/2012
xác nhận kết quả bầu cử bổ sung Ủy
viên Ủy ban nhân dân huyện, nhiệm
kỳ 2011 - 2016 ñối với ông Nguyễn
Thành Luân
11 20-12-2012 Nghị quyết số 06/NQ-HðND về 05 + 06 15/01 20/12/2012
chương trình giám sát của Hội ñồng
nhân dân huyện năm 2013
12 23-7-2013 Nghị quyết số 12/NQ-HðND về việc 30 + 31 15/8
xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm
ñối với người giữ chức vụ do Hội
ñồng nhân dân huyện bầu

23/7/2013

58
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UBND HUYỆN QUẢNG ðIỀN
ST
Ngày
T ban hành

Tên/Số/Trích yếu
nội dung văn bản

Số
Công
báo

Ngày
ñăng
Công
báo

Ngày có
hiệu lực

PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
1 18-01-2013 Quyết ñịnh số 711/2013/Qð-UBND
về việc ban hành Quy chế tiếp nhận và
giải quyết thủ tục hành chính theo cơ
chế một cửa tại Ủy ban nhân dân
huyện Quảng ðiền

10

05/02 25/01/2013

11-4-2013 Quyết ñịnh số 1374/2013/Qð-UBND
về việc ban hành Quy chế quản lý
hoạt ñộng bến ñò ngang Vĩnh Tu Cồn Tộc

17

25/4

2

18/4/2013

3 01-11-2013 Quyết ñịnh số 3360/2013/Qð-UBND 42 + 43 15/12 08/11/2013
ban hành Quy chế bảo vệ bí mật Nhà
nước huyện Quảng ðiền
4 20-12-2012 Chỉ thị số 18/2012/CT-UBND về việc 01 + 02 05/01 27/12/2012
tăng cường bảo ñảm trật tự an toàn
giao thông dịp Tết Dương lịch, Tết
Nguyên ñán Quý Tỵ và năm 2013
5 26-12-2012 Chỉ thị số 19/2012/CT-UBND về việc triển 05 + 06 15/01 02/01/2013
khai nhiệm vụ thu ngân sách năm 2013
6 27-12-2012 Chỉ thị số 20/2012/CT-UBND về việc 05 + 06 15/01 03/01/2013
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 Quý
Tỵ năm 2013
7 09-01-2013 Chỉ thị số 01/2013/CT-UBND về tiếp
tục ñẩy nhanh và hoàn thành cơ bản
việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử
dụng ñất, quyền sở hữu nhà ở và tài
sản khác gắn liền với ñất vào năm
2013 trên ñịa bàn huyện

09

25/01 16/01/2013
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8 09-01-2013 Chỉ thị số 02/2013/CT-UBND về việc
tăng cường thực hành tiết kiệm, chống
lãng phí

09

Ngày
ñăng Ngày có
Công hiệu lực
báo
25/01 16/01/2013

9 09-01-2013 Chỉ thị số 03/2013/CT-UBND về việc
phát ñộng phong trào thi ñua thực hiện
thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2013

09

25/01 16/01/2013

10 20-02-2013 Chỉ thị số 05/2013/CT-UBND về công
tác dân quân tự vệ, giáo dục quốc
phòng - an ninh và công tác quốc
phòng ñịa phương năm 2013

12

05/3 27/02/2013

11 28-02-2013 Chỉ thị số 06/2013/CT-UBND về việc
tổ chức giáo dục chính trị, huấn luyện
quân sự năm 2013

13

25/3

07/3/2013

12 07-5-2013 Chỉ thị số 07/2013/CT-UBND về việc 19 + 20 25/5
tăng cường công tác ñảm bảo trật tự
an toàn giao thông trong thu hoạch vụ
ðông xuân 2012 - 2013

14/5/2013

ST
Ngày
T ban hành

Tên/Số/Trích yếu
nội dung văn bản

Số
Công
báo

13 13-5-2013 Chỉ thị số 08/2013/CT-UBND về việc
tăng cường công tác phòng, chống dịch
cúm A (H7N9)

21

05/6

20/5/2013

14 24-5-2013 Chỉ thị số 09/2013/CT-UBND về việc
tăng cường công tác quản lý nhà nước
về ñô thị và trật tự xây dựng trên ñịa
bàn huyện

21

05/6

31/5/2013

15 13-11-2013 Chỉ thị số 12/2013/CT-UBND về việc
tăng cường công tác diệt chuột bảo vệ
sản xuất

40

25/11 20/11/2013

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./.

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.

