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TRUNG TÂM THÔNG TIN
PHẦN MỤC LỤC CÔNG BÁO NĂM 2018
Số, ký hiệu

Ngày
ban hành

Trích yếu nội dung văn bản

Số/ngày
tháng đăng
Công báo

Ghi chú

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN

28/2017/NQHĐND

13/12/2017

29/2017/NQHĐND

13/12/2017

30/2017/NQHĐND
31/2017/NQNĐND

13/12/2017
31/12/2017

32/2017/NQHĐND

13/12/2017

33/2017/NQHĐND

13/12/2017

Quy định mức trích từ các khoản thu hồi phát hiện qua
công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách nhà nước
trên địa bàn tỉnh
Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng
phí thẩm định hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng
đất trên địa bàn tỉnh
Quy định mức chi công tác phí, chi tổ chức hội nghị của
các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh
Quy định Chính sách đào tạo, thu hút nguồn nhân lực
ngành Y tế trên địa bàn tỉnh
Quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc
phạm vithanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ
sở khám bệnh, chữa bệnh công lập trên địa bàn tỉnh
Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn
ngân sách Trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách
địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia
giảm nghèo bền vững đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh

01+02
15/01/2018
01+02
15/01/2018
01+02
15/01/2018
01 + 02
15/01/2018
05+06
18/01/2018

01+02
15/01/2018

CÔNG BÁO/Số 01+02/Ngày 14-01-2019

Phần Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật

13/12/1207

35/2017/NQHĐND

07/12/2017

36/2017/NQHĐND

14/12/2017

37/2017/NQHĐND

14/12/2017

38/2017/NQHĐND

19/12/2017

39/2017/NQHĐND

19/12/2017

40/2017/NQHĐND

19/12/2017

01+02
15/01/2018

01+02
15/01/2018
01+02
15/01/2018
01+02
15/01/2018

01+02
15/01/2018

01+02
15/01/2018

Bãi bỏ NQ số 53/2013/NQHĐND ngày 12/12/2013

CÔNG BÁO/Số 01+02/Ngày 14-01-2019

34/2017/NQHĐND

Về việc bãi bỏ một phần Nghị quyết số 26/2012/NQHĐND ngày 02/7/2012 của HĐND tỉnh (Khóa IX, nhiệm
kỳ 2011 - 2016) về Chính sách Dân số và Kế hoạch hóa gia
đình tỉnh Bình Thuận
Quy định mức kinh phí hỗ trợ hoạt động của Ban Thanh
tra nhân dân ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bình
Thuận
Quy định chế độ, chính sách đối với lực lượng Dân quân
tự vệ trên địa bàn tỉnh Bình Thuận
Quy định chế độ bồi dưỡng đối với người làm nhiệm vụ
tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản
ánh trên địa bàn tỉnh Bình Thuận
Quy định định mức phân bổ kinh phí bảo đảm cho công
tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng
nhân dân và Ủy ban nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh
Bình Thuận
Về việc bãi bỏ Nghị quyết số 53/2013/NQ-HĐND ngày
12/12/2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc cho ý
kiến các Tờ trình của Ủy ban nhân dân tỉnh thuộc thẩm
quyền xem xét, quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh
trong thời gian giữa hai kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh
Về việc thông qua danh mục dự án có sử dụng đất trồng
lúa, đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng và Danh mục dự
án thuộc trường hợp Nhà nước thu hồi đất để phát triển
kinh tế - xã hội vì mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích
quốc gia, công cộng trong năm 2018

03+04
16/01/2018

89

30/3/2018

30/3/2018

43/2018/NQHĐND

30/3/2018

44/2018/NQHĐND

30/3/2018

45/2018/NQHĐND

30/3/2018

46/2018/NQHĐND

30/3/2018

47/2018/NQHĐND

30/3/2018

48/2018/NQHĐND

30/3/2018

17
16/4/2018
17
16/4/2018

17
16/4/2018
17
16/4/2018

Thay thế NQ số 70/2014/NQHĐND ngày 08/12/2014

17
16/4/2018

17
16/4/2018

17
16/4/2018

18
18/4/2018

Thay thế một số nội dung của
NQ số 70/2014/NQ-HĐND
ngày 08/12/2014

CÔNG BÁO/Số 01+02/Ngày 14-01-2019

42/2018/NQHĐND

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng
phí sử dụng tạm thời lòng đường, hè phố trên địa bàn tỉnh
Ban hành Quy định chế độ, chính sách thăm bệnh, trợ
cấp ốm đau, khám sức khỏe; phúng viếng cán bộ từ trần;
tham quan, nghỉ dưỡng và tặng quà nhân dịp lễ, tết cho
cán bộ tỉnh Bình Thuận
Quy định về phân cấp nhiệm vụ chi bảo vệ môi trường
cho các cấp ngân sách trên địa bàn tỉnh
Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng
phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường, đề
án bảo vệ môi trường chi tiết trên địa bàn tỉnh
Quy định về nội dung và mức chi hỗ trợ phát triển sản
xuất đa dạng hóa sinh kế và dự án nhân rộng mô hình
giảm nghèo thuộc Chương trình giảm nghèo bền vững
trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018 - 2020
Quy định về mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí
cấp Giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc
trên địa bàn tỉnh
Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử
dụngphí thẩm định phương án cải tạo phục hồi môi
trường và phương án cải tạo phục hồi môi trường bổ sung
đối với các dự ánkhai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh
Về quy định mục tiêu, nhiệm vụ, phương án phân bổ vốn
và tỷ lệ vốn đối ứng thực hiện Chương trình mục tiêu
quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh giai
đoạn 2016 - 2020
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41/2018/NQHĐND

49/2018/NQHĐND
50/2018/NQHĐND

52/2018/NQHĐND

30/3/2018

30/3/2018

30/3/2018

18
18/4/2018
18
18/4/2018

Thay thế một số nội dung của
NQ số 70/2014 ngày
08/12/2014

18
18/4/2018

Thay thế một số nội dung của
NQ số 70/2014/NQ-HĐND
ngày 08/12/2014

18
18/4/2018

Thay thế một số nội dung của
NQ số 70/2014/NQ-HĐND
ngày 08/12/2014

30/3/2018

Quy định về mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí
đăng ký kinh doanh trên địa bàn tỉnh

18
18/4/2018

54/2018/NQHĐND

30/3/2018

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí cấp
Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà,
tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh

18
18/4/2018

55/2018/NQHĐND

30/3/2018

Quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng
phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai trên địa bàn tỉnh

18
18/4/2018

56/2018/NQHĐND

30/3/2018

Về việc bổ sung Điểm c Khoản 3 Điều 1 Nghị quyết số
89/2015/NQ-HĐND ngày 14/12/2015 của Hội đồng

18
18/4/2018

53/2018/NQHĐND

Thay thế một số nội dung của
NQ số 70/2014/NQ-HĐND
ngày 08/12/2014
Thay thế một số nội dung của
NQ số 70/2014/NQ-HĐND
ngày 08/12/2014
Thay thế một số nội dung của
NQ số 70/2014/NQ-HĐND
ngày 08/12/2014

CÔNG BÁO/Số 01+02/Ngày 14-01-2019

51/2018/NQHĐND

30/3/2018

Quy định về nội dung, mức chi cho công tác quản lý nhà
nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính trên
địa bàn tỉnh
Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng
phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm bằng quyền
sử dụng đất, tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh
Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng
phí thẩm định đề án thăm dò, báo cáo khai thác, sử dụng
nước dưới đất; báo cáo khai thác, sử dụng nước mặt,
nước biển; báo cáo xả nước thải vào nguồn nước và báo
cáo xả nước thải vào công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh
Quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng
phí thẩm định báo cáo kết quả thăm dò đánh giá trữ lượng
nước dưới đất; phí thẩm định hồ sơ, điều kiện hành nghề
khoan nước dưới đất trên địa bàn tỉnh
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58/2018/NQHĐND

20/7/2018

59/2018/NQHĐND

20/7/2018

60/2018/NQHĐND

20/7/2018

61/2018/NQHĐND

20/7/2018

62/2018/NQHĐND

20/7/2018

Bãi bỏ các Nghị quyết quy phạm pháp luật do Hội đồng
nhân dân tỉnh ban hành

20
13/8/2018
23
17/8/2018

23
17/8/2018

23
17/8/2018

23
17/8/2018

23
17/8/2018

- Bãi bỏ NQ số 15/2004/NQHĐ-VIII ngày 13/12/2004;
- Bãi bỏ NQ số 04/2011/NQHĐND ngày 15/7/2011;
- Bãi bỏ NQ số 53/2013/NQHĐND ngày 12/12/2013;

CÔNG BÁO/Số 01+02/Ngày 14-01-2019

20/7/2018

92

57/2018/NQHĐND

nhân dân tỉnh về việc tiếp tục phát triển giao thông nông
thôn trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 - 2020
Quy định nội dung chi, mức chi bảo đảm hoạt động giám
sát, phản biện xã hội của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp trên địa bàn tỉnh
Quy định mức hỗ trợ cho cộng tác viên tham gia công
tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em tại thôn, bản, khu phố trên
địa bàn tỉnh
Quy định mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế từ ngân sách
nhà nước cho người thuộc hộ gia đình nghèo đa chiều
thiếu hụt các dịch vụ xã hội cơ bản khác (không thiếu hụt
Bảo hiểm y tế) trên địa bàn tỉnh
Quy định mức chi hỗ trợ kinh phí thực hiện Cuộc vận
động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị
văn minh” đối với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
cấp xã và Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư trên địa
bàn tỉnh
Đặt tên đường, công viên trên địa bàn thành phố Phan
Thiết và huyện Hàm Thuận Nam

- Bãi bỏ NQ số 39/2013/NQHĐND ngày 08/11/2013;
- Bãi bỏ NQ số 57/2014/NQHĐND ngày 18/7/2014;
- Bãi bỏ NQ số 59/2014/NQHĐND ngày 18/7/2014.

64/2018/NQHĐND
65/2018/NQHĐND
68/2018/NQHĐND

Về phân cấp thẩm quyền quyết định trong quản lý, sử
20/7/2018 dụng tài sản công tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc
phạm vi quản lý của tỉnh
Quy định mức chi đảm bảo hoạt động của Ban Chỉ đạo tỉnh
20/7/2018
về chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả
Ban hành Quy định chế độ, chính sách và các điều kiện
20/7/2018 bảo đảm hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp trên
địa bàn tỉnh
Về định mức chi hoạt động cho các đơn vị cấp tỉnh và định
07/12/2018
mức phân bổ dự toán chi ngân sách cấp dưới năm 2019

26+27
04/9/2018
26+27
04/9/2018
24+25
22/8/2018
39+40
28/12/2018

Phần Văn Bản Khác
17/NQ-HĐND
35/NQ-HĐND

Về chương trình giám sát năm 2018 của Thường trực Hội
đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh
Về việc phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách nhà nước
13/12/2017
năm 2016 của tỉnh Bình Thuận
25/12/2017

36/NQ-HĐND

13/12/2017 Về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018

37/NQ-HĐND

13/12/2017

Thành lập Đoàn giám sát việc thực hiện chế độ, chính
sách pháp luật đối với người lao động của các cơ quan

07+08
19/01/2018
01 + 02
15/01/2018
01+02
15/01/2018
01+02
15/01/2018

Thay thế NQ số 17/2006/NQHĐND ngày 12/12/2006.

CÔNG BÁO/Số 01+02/Ngày 14-01-2019

63/2018/NQHĐND

93

39/NQ-HĐND

13/12/2017

40/NQ-HĐND

14/12/2018

42/NQ-HĐND

19/12/2018

43/NQ-HĐND

19/12/2018

44/NQ-HĐND

19/12/2018

45/NQ-HĐND

19/12/2018

46/NQ-HĐND

19/12/2018

47/NQ-HĐND

06/4/2018

48/NQ-HĐND

20/7/2018

01+02
15/01/2018
07+08
19/01/2018
07+08
19/01/2018
07+08
19/01/2018
07+08
19/01/2018
07+08
19/01/2018
07+08
19/01/2018
07+08
19/01/2018
18
18/4/2018
20
13/8/2018

CÔNG BÁO/Số 01+02/Ngày 14-01-2019

13/12/2017

94

38/NQ-HĐND

quản lý nhà nước và một số doanh nghiệp ngoài khu vực
nhà nước trên địa bàn tỉnh
Về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2018 của
Hội đồng nhân dân tỉnh
Về giám sát việc thực hiện các quy định pháp luật về an
toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2015 - 2017
Về việc giải quyết kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 3
và trước kỳ họp thứ 4 - HĐND tỉnh khóa X
Về kết quả giám sát việc thực hiện các quy định pháp luật
về bảo vệ môi trường tại các khu công nghiệp, cụm công
nghiệp đang hoạt động trên địa bàn tỉnh
Về việc cho ý kiến các tờ trình của UBND tỉnh thuộc
thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh trong thời gian
giữa hai kỳ họp HĐND tỉnh
Về Kế hoạch biên chế hành chính, sự nghiệp năm 2018
của tỉnh Bình Thuận
Về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung chức vụ Ủy viên
Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận, nhiệm kỳ 2016 - 2021
Về việc xác nhận kết quả miễn nhiệm chức vụ Ủy viên Ủy
ban nhân dân tỉnh Bình Thuận, nhiệm kỳ 2016 - 2021
Thông qua Quy hoạch phân bổ và bảo vệ tài nguyên nước
dưới đất vùng cát ven biển tỉnh Bình Thuận
Thành lập Đoàn giám sát việc thực hiện Nghị quyết số
93/2015/NQ-HĐND ngày 14/12/2015 của Hội đồng nhân
dân tỉnh về tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công

20/7/2018

50/NQ-HĐND

20/7/2018

51/NQ-HĐND

20/7/2018

52/NQ-HĐND

20/7/2018

53/NQ-HĐND

20/7/2018

54/NQ-HĐND

30/10/2018

55/NQ-HĐND

30/10/2018

56/NQ-HĐND

30/10/2018

57/NQ-HĐND

30/10/2018

21+22
15/8/2018
21+22
15/8/2018
21+22
15/8/2018
21+22
15/8/2018
21+22
15/8/2018
36
13/11/2018
36
13/11/2018
36
13/11/2018
36
13/11/2018

CÔNG BÁO/Số 01+02/Ngày 14-01-2019

49/NQ-HĐND

tác điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án hình sự và thi hành
án dân sự trên địa bàn tỉnh
Về chương trình giám sát năm 2019 của Hội đồng nhân
dân tỉnh
Về kết quả giám sát việc thực hiện chế độ, chính sách
pháp luật đối với người lao động của các cơ quan quản lý
nhà nước và một số doanh nghiệp ngoài khu vực nhà
nước trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2015 - 2017
Về việc giải quyết kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 4
và trước kỳ họp thứ 5 - HĐND tỉnh khóa X
Về bổ sung danh mục dự án chuyển mục đích sử dụng đất
trồng lúavà danh mục dự án thuộc trường hợp Nhà nước
thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì mục đích quốc
phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, công cộng năm 2018
Về hoạt động chất vấn tại kỳ họp thứ 6 - Hội đồng nhân
dân tỉnh khóa X
Về việc xác nhận kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ
tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận, nhiệm kỳ 2016 2021
Về việc xác nhận kết quả miễn nhiệm chức vụ Ủy viên Ủy
ban nhân dân tỉnh Bình Thuận, nhiệm kỳ 2016 - 2021
Về việc xác nhận kết quả bầu cử chức vụ Phó Chủ tịch Ủy
ban nhân dân tỉnh Bình Thuận, nhiệm kỳ 2016 - 2021
Về việc xác nhận kết quả bầu cử chức vụ Ủy viên Ủy ban
nhân dân tỉnh Bình Thuận, nhiệm kỳ 2016 - 2021
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59/NQ-HĐND
60/NQ-HĐND

07/12/2018 Về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019

63/NQ-HĐND

07/12/2018

Về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2019 của
Hội đồng nhân dân tỉnh

39+40
28/12/2018
39+40
28/12/2018
39+40
28/12/2018
39+40
28/12/2018
39+40
28/12/2018

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN
Phần Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật
01/2018/QĐUBND

03/01/2018

02/2018/QĐUBND

16/01/2018

03/2018/QĐUBND

18/01/2018

04/2018/QĐUBND

22/01/2018

Ban hành Bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với tài sản là
nhà trên địa bàn tỉnh Bình Thuận
Bãi bỏ Quyết định số 07/2015/QĐ-UBND ngày 25 tháng
02 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận ban
hành Quy chế quản lý cơ sở chế biến gỗ trên địa bàn tỉnh
Bình Thuận
Về phân cấp thực hiện thu phí bảo vệ môi trường đối với
nước thải công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Thuận
Bãi bỏ Quyết định số 56/2008/QĐ-UBND ngày 16 tháng
7 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh về ban hành Quy
chế đấu thầukinh doanh khai thác và quản lý chợ trên địa
bàn tỉnh

07+08
19/01/2018

Thay thế QĐ số 54/2015/
QĐ-UBND ngày 27/10/2015

09
29/01/2018

Bãi bỏ QĐ số 07/2015/QĐUBND ngày 25/02/2015

09
29/01/2018
09
29/01/2018

Bãi bỏ QĐ số 56/2008/QĐUBND ngày 16/7/2008

CÔNG BÁO/Số 01+02/Ngày 14-01-2019

62/NQ-HĐND
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58/NQ-HĐND

Về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân
07/12/2018 sách địa phương; phương án phân bổ ngân sách tỉnh năm
2019
Về việc xác nhận kết quả miễn nhiệm chức vụ Ủy viên Ủy
07/12/2018
ban nhân dân tỉnh Bình Thuận, nhiệm kỳ 2016 - 2021
Về việc xác nhận kết quả bầu cử chức vụ Ủy viên Ủy ban
07/12/2018
nhân dân tỉnh Bình Thuận, nhiệm kỳ 2016 - 2021

25/01/2018

06/2018/QĐUBND

29/01/2018

07/2018/QĐUBND

29/01/2018

08/2018/QĐUBND

29/01/2018

09/2018/QĐUBND

29/01/2018

10/2018/QĐUBND

29/01/2018

10
02/02/2018

10
02/02/2018

10
02/02/2018

10
02/20/2018

11
08/02/2018

Sửa đổi bổ sung QĐ số
08/2015/QĐ-UBND
ngày
02/3/2015

CÔNG BÁO/Số 01+02/Ngày 14-01-2019

05/2018/QĐUBND

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm
theo Quyết định số 08/2015/QĐ-UBND ngày 02 tháng 3
năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về bồi
thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên
địa bàn tỉnh Bình Thuận
Ban hành quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh
Trưởng, Phó các phòng chuyên môn, nghiệp vụ, đơn vị
trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo; Trưởng, Phó các
Phòng Giáo dục và Đào tạo thuộc UBND các huyện, thị
xã, thành phố
Ban hành quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh
Trưởng, Phó các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc
Sở Thông tin và Truyền thông Bình Thuận
Ban hành quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh
Trưởng, Phó các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc
Sở Khoa học và Công nghệ
Ban hành Quy định về điều kiện, tiêu chuẩn chức danh
Trưởng, Phó các phòng chuyên môn, các đơn vị trực
thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Trưởng, Phó các
Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thị xã, thành phố
trên địa bàn tỉnh Bình Thuận
Ban hành quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh cấp
Trưởng,Phó các Chi cục, đơn vị sự nghiệp công lập, các
Phòng chuyên môn thuộc Sở Y tế; Phòng Y tế thuộc
UBND cấp huyện

11
08/02/2018
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13/2018/QĐUBND

29/01/2018

08/02/2018

14/2018/QĐUBND

09/02/2018

15/2018/QĐUBND

12/02/2018

11
08/02/2018

11
08/02/2018

12
01/3/2018

12
01/3/2018

12
01/3/2018

Sửa đổi bổ sung QĐ số
06/2016/QĐ-UBND
ngày
04/2/2016

Bãi bỏ một phần của QĐ số
27/2012/QĐ-UBND
ngày
16/7/2012

Sửa đổi, bổ sung một số điều
của QĐ 73/2015/QĐ-UBND
ngày 25/12/2015

CÔNG BÁO/Số 01+02/Ngày 14-01-2019

12/2018/QĐUBND

29/01/2018

98

11/2018/QĐUBND

Ban hành Quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh
Trưởng, Phó các Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Phòng Quản
lý đô thị thuộc UBND các huyện, thị xã, thành phố và
Phòng Kinh tế thuộc UBND huyện Phú Quý
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm
theo Quyết định số 06/2016/QĐ-UBND ngày 04 tháng
02 năm 2016 của UBND tỉnh Bình Thuận về lập dự toán,
sử dụng và thanh quyết toán kinh phí tổ chức thực hiện
bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất
trên địa bàn tỉnh Bình Thuận
Về việc bãi bỏ một phần Quy định về Chính sách Dân
số và Kế hoạch hóa gia đình tỉnh Bình Thuận ban hành
kèm theo Quyết định số 27/2012/QĐ-UBND ngày
16/7/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định cơ quan tiếp
nhận, giải quyết thủ tục hành chính về đất đai; cơ chế
phối hợp và thời gian thực hiện thủ tục đăng ký đất đai,
tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử
dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với
đất theo cơ chế Một cửa trên địa bàn tỉnh Bình Thuận
ban hành kèm theo Quyết định số 73/2015/QĐUBND
ngày 25/12/2015 của UBND tỉnh Bình Thuận
Ban hành Quy định điều kiện, tiêu chuẩn bổ nhiệm chức
danh Trưởng, Phó các phòng chuyên môn thuộc Sở;
Trưởng, Phó các đơn vị trực thuộc Sở Tư pháp tỉnh Bình
Thuận

16/2018/QĐUBND

23/02/2018

02/3/2018

18/2018/QĐUBND

21/3/2018

19/2018/QĐUBND

20/2018/QĐUBND

21/3/2018

22/3/2018

21/2018/QĐUBND

29/6/2018

22/2018/QĐUBND

29/6/2018

Ban hành Quy chế quản lý và sử dụng nguồn vốn ngân
sách địa phương ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã
hội để cho vay hộ nghèo, hộ cận nghèo, nước sạch, vệ
sinh môi trường và các đối tượng chính sách khác trên
địa bàn tỉnh Bình Thuận
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế phối hợp quản
lý nhà nước đối với công tác an toàn, vệ sinh lao động
trong lĩnh vực xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Thuận
ban hành kèm theo Quyết định số 16/2015/QĐ-UBND
ngày 07 tháng 5 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh
Quy định trình tự lập, gửi, xét duyệt, thẩm định và thông
báo kết quả thẩm định quyết toán năm đối với nguồn vốn

12
01/3/2018
13
08/3/2018

Sửa đổi, bổ sung một số điều
của QĐ số 61/2015/QĐUBND ngày 11/11/2015

15
30/3/2018
15
30/3/2018

Thay
thế
QĐ
số
30/2011/QĐ-UBND
ngày
21/10/2011

15
30/3/2018

- Bãi bỏ một phần của QĐ số
3843/QĐ-UBND
ngày
31/12/2009;
- Bãi bỏ một phần của QĐ số
3470/QĐ-UBND
ngày
04/12/2015.

20
13/8/2018

Sửa đổi, bổ sung một số điều của
QĐ số 16/2015/QĐ-UBND
ngày 07 tháng 5 năm 2015

CÔNG BÁO/Số 01+02/Ngày 14-01-2019

17/2018/QĐUBND

Khung giá dịch vụ sử dụng cầu, bến neo đậu tại Cảng
Phú Quý, tỉnh Bình Thuận
Về việc sửa đổi, bổ sung Điều 1 Quyết định số
61/2015/QĐ-UBND ngày 11/11/2015 của UBND tỉnh
quy định về quản lý hoạt động khai thác của nghề lưới
kéo (giã cào) trên vùng biển Bình Thuận
Bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân
tỉnh ban hành
Ban hành Quy chế về trách nhiệm và quan hệ phối hợp
hoạt động giữa các cơ quan quản lý nhà nước trong công
tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại
và hàng giả trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

20
13/8/2018
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25/2018/QĐUBND

30/7/2018

03/8/2018

26/2018/QĐUBND

10/8/2018

27/2018/QĐUBND

14/8/2018

28/2018/QĐUBND
29/2018/QĐUBND

Ban hành Quy chế về công tác Thi đua, khen thưởng trên
địa bàn tỉnh Bình Thuận
Ban hành Quy định quy trình luân chuyển hồ sơ xác định
nghĩa vụ tài chính về đất đai của người sử dụng đất trên
địa bàn tỉnh Bình Thuận
Về việc bãi bỏ Điều 3, Chương I thuộc Quyết định số
49/2012/QĐ-UBND ngày 20/12/2012 của Ủy ban nhân
dân tỉnh

20
13/8/2018

Bãi bỏ Quyết định số
25/2015/QĐ-UBND ngày 17
tháng 6 năm 2015

20
13/8/2018

Bãi bỏ Quyết định số
21/2016/QĐ-UBND
ngày
19/7/2016

23
17/8/2018

Thay
thế
QĐ
số
50/2014/QĐ-UBND
ngày
21/10/2011

26+27
04/9/2018
26+27
04/9/2018

15/8/2018

Ban hành quy định giá cụ thể sản phẩm, dịch vụ công ích
thủy lợi trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

26+27
04/9/2018

17/8/2018

Bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân
tỉnh ban hành

26+27
04/9/2018

Bãi bỏ Quyết định số
50/2013/QĐ-UBND
ngày
30/10/2013.
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24/2018/QĐUBND

18/7/2018
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23/2018/QĐUBND

đầu tư do ngân sách cấp xã, phường, thị trấn quản lý trên
địa bàn tỉnh Bình Thuận
Bãi bỏ Quyết định số 25/2015/QĐ-UBND ngày 17 tháng
6 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận ban
hành Quy chế phối hợp trong hoạt động kiểm soát thủ
tục hành chính trên địa bàn tỉnh Bình Thuận
Bãi bỏ Quyết định số 21/2016/QĐ-UBND ngày
19/7/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành
quy định giá thu một số dịch vụ y tế không thuộc phạm
vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế và đối với người
bệnh không có thẻ bảo hiểm y tế tại các cơ sở khám bệnh,
chữa bệnh công lập trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

30/2018/QĐUBND
31/2018/QĐUBND

24/8/2018
28/7/2018

28/7/2018

33/2018/QĐUBND

30/8/2018

34/2018/QĐUBND

04/9/2018

35/2018/QĐUBND

06/9/2018

36/2018/QĐUBND

17/9/2018

37/2018/QĐUBND

03/10/2018

26+27
04/9/2018
28+29
10/9/2018

Bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân
tỉnh ban hành

30
17/9/2018

Bãi bỏ Quyết định số
45/2015/QĐ-UBND
ngày
01/10/2015.

30
17/9/2018

Sửa đổi, bổ sung QĐ số
35/2013/QĐ-UBND
ngày
09/8/2013

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về quản lý và
bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn
tỉnh Bình Thuận ban hành kèm theo Quyết định số
35/2013/QĐ-UBND ngày 09 tháng 8 năm 2013 của Ủy
ban nhân dân tỉnh Bình Thuận
Ban hành quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh đối
với Trưởng, Phó các phòng chuyên môn, đơn vị trực
thuộc Sở Nội vụ; Trưởng, Phó các Phòng Nội vụ thuộc
UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh
Bình Thuận
Quy định về thời gian gửi và thẩm định báo cáo quyết
toán năm đối với nguồn vốn đầu tư do ngân sách cấp

Thay thế QĐ số 11/2010/QĐUBND ngày 15/3/2010.

28+29
10/9/2018
28+29
10/9/2018

32+33
08/10/2018
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32 /2018/QĐUBND

Ban hành Chuẩn hộ gia đình thu nhập thấp trên địa bàn
tỉnh Bình Thuận đến năm 2020
Ban hành quy định về quản lý hoạt động chăn nuôi gia
súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh Bình Thuận
Ban hành Quy chế phối hợp trong việc xây dựng, duy trì
hệ thống thông tin, cung cấp thông tin, dữ liệu về nhà ở và
thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh Bình Thuận
Ban hành Quy chế phối hợp trong công tác xây dựng, rà
soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa
bàn tỉnh Bình Thuận

34
15/10/2018

101

39/2018/QĐUBND

15/10/2018

40/2018/QĐUBND

15/10/2018

41/2018/QĐUBND

05/11/2018

42/2018/QĐUBND

09/11/2018

43/2018/QĐUBND

09/11/2018

44/2018/QĐUBND

09/11/2018

36
13/11/2018

Thay thế QĐ số 39/2014/QĐUBND ngày 03/9/2014.

36
13/11/2018

Thay thế QĐ số 44/2014/QĐUBND ngày 20/10/2014.

36
13/11/2018

Thay thế QĐ số 18/2015/QĐUBND ngày 05/6/2015.

36
13/11/2018
37
20/11/2018
37
20/11/2018

37
20/11/2018

- Thay thế QĐ số 26/2012/QĐUBND ngày 29/6/2012;
- Thay thế QĐ số 25/2012/QĐUBND ngày 29/6/2012;
- Thay thế QĐ số 34/2015/QĐUBND ngày 27/7/2015.
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12/10/2018

102

38/2018/QĐUBND

tỉnh và ngân sách cấp huyện, thị xã, thành phố quản lý
trên địa bàn tỉnh Bình Thuận
Quy định giá dịch vụ đo đạc, lập bản đồ địa chính ở
những nơi chưa có bản đồ địa chính có tọa độ trên địa
bàn tỉnh Bình Thuận
Về việc ban hành Bộ đơn giá xây dựng cơ sở dữ liệu đất
đaitrên địa bàn tỉnh Bình Thuận
Về việc ban hành Bộ đơn giá đo đạc lập bản đồ địa chính,
đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, lập hồ sơ địa
chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở
hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn
tỉnh Bình Thuận
Ban hành Khung giá dịch vụ cảng, nhà ga đối với các
cảng biển do địa phương quản lý trên địa bàn tỉnh
Ban hành quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh
Trưởng, Phó các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc
Sở Công thương Bình Thuận
Ban hành Quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức
danhTrưởng, Phó các phòng chuyên môn; Trưởng, Phó
các đơn vị trực thuộc Sở Xây dựng Bình Thuận
Ban hành Quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh đối
với Trưởng phòng, Phó trưởng phòng thuộc Thanh tra
tỉnh; Chánh Thanh tra, Phó Chánh Thanh tra sở, ban,
ngành; Chánh Thanh tra, Phó Chánh Thanh tra huyện, thị
xã, thành phố thuộc tỉnh Bình Thuận

45/2018/QĐUBND

09/11/2018

46/2018/QĐUBND

30/11/2018

Ban hành Quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh
Trưởng, Phó trưởng phòng chuyên môn, đơn vị trực
thuộc Sở Giao thông vận tải Bình Thuận
Ban hành Quy chế quản lý cảng cá, khu neo đậu tránh trú
bão cho tàu cá trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

38
11/12/2018
38
11/12/2018

Phần Văn Bản Khác

02/CT-UBND

280/KHUBND
1038/KHUBND
1045/KHUBND
1837/KHUBND

3844/KHUBND

22/01/2018
19/3/2018
19/3/2018
10/5/2018

11/9/2018

09
29/01/2018
11
08/02/2018
14
21/3/2018
16
06/4/2018
24+25
22/8/2018

30
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Quyết định

03/01/2018

Về việc tăng cường công tác quản lý, điều hành nhằm
bình ổn giá cả thị trường; chống buôn lậu, gian lận
thương mại và bảo đảm trật tự an toàn xã hội dịp Tết
Nguyên đán Mậu Tuất 2018
Triển khai công tác bồi thường của Nhà nước năm 2018
trên địa bàn tỉnh Bình Thuận
Công tác phòng, chống tham nhũng đến năm 2020 trên
địa bàn tỉnh Bình Thuận
Triển khai thực hiện hệ thống hóa văn bản quy phạm
pháp luật trên địa bàn tỉnh Bình Thuận kỳ 2014 - 2018
Thực hiện Chương trình mục tiêu phát triển hệ thống trợ
giúp xã hội trên địa bàn tỉnh Bình Thuận đến năm 2020
Thực hiện Chương trình hành động của Ban Thường vụ
Tỉnh ủy (khóa XIII) thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW
ngày 22/3/2018 của Bộ Chính trị về định hướng xây
dựng chính sách phát triển công nghiệp quốc gia đến năm
2030, tầm nhìn đến năm 2045.

CÔNG BÁO/Số 01+02/Ngày 14-01-2019

Chỉ thị - Kế hoạch

19/12/2017

22/QĐ-UBND

04/01/2018

87/QĐ-UBND

09/01/2018

205/QĐUBND
250/QĐUBND
251/QĐUBND
319/QĐUBND
276/QĐUBND
323/QĐUBND

11/01/2018

19/01/2018
24/01/2018
24/01/2018

26/01/2018

25/01/2018
26/01/2018

13

10

07+08
19/01/2018

CÔNG BÁO/Số 01+02/Ngày 14-01-2019

116/QĐUBND

Công bố danh sách giám định viên tư pháp, người giám
định tư pháp theo vụ việc và Tổ chức giám định tư pháp
công lập trên địa bàn tỉnh Bình Thuận
Về việc bổ sung Ngân hàng tên đường và công trình công
trên địa bàn tỉnh Bình Thuận
Ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết
của Chính phủ,của Hội đồng nhân dân tỉnh về kế hoạch
phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước
năm 2018
Về việc hỗ trợ nhân dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm
2018 cho cán bộ, công chức, viên chức nhà nước, cán bộ
chiến sỹ thuộc lực lượng vũ trang, cán bộ thuộc UBND
xã, phường, thị trấn và các đối tượng chính sách
Về phân cấp thực hiện thu phí bảo vệ môi trường đối với
nước thải công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Thuận
Phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND
huyện Bắc Bình,nhiệm kỳ 2016 - 2021
Phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND
huyện Bắc Bình, nhiệm kỳ 2016 - 2021
Về việc giao chỉ tiêu thực hiện Bộ tiêu chí Chương trình
mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn
tỉnh năm 2018
Về việc đổi tên Bệnh viện Lao và Bệnh phổi tỉnh Bình
Thuận thành Bệnh viện Phổi tỉnh Bình Thuận
Về việc điều chỉnh Quyết định số 327/QĐ-UBND
ngày 28 tháng 01 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh

104

3643/QĐUBND

07+08
19/01/2018
09
29/01/2018
11
11
11
08/02/2018
13
08/3/2018
11
08/02/2018

Thay thế QĐ số 941/QĐUBND ngày 09/4/2007

05/02/2018

485/QĐUBND

09/02/2018

494/QĐUBND

12/02/2018

502/QĐUBND

12/02/2018

529/QĐUBND

13/02/2018

605/QĐUBND

28/02/2018

662/QĐUBND

687/QĐUBND

06/3/2018

12/3/2018

Ban hành Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp
luật; hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật; xây dựng
và thực hiện hương ước, quy ước năm 2018
Về việc bổ sung quy hoạch Cụm công nghiệp Nam Hà
tại xã Đông Hà, huyện Đức Linh vào Quy hoạch phát
triển Cụm công nghiệp của tỉnh
Về việc quy định mức trợ cấp bổ sung hàng tháng đối với
những người hoạt động không chuyên trách cấp xã và ở
thôn, khu phố năm 2018
Ban hành danh mục Quyết định của UBND tỉnh quy định
chi tiết thi hành các luật được Quốc hội khóa XIV thông
qua tại kỳ họp thứ 3
Công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Hội
đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh hết hiệu lực năm 2017
Về việc thành lập lực lượng Dân quân thường trực sẵn
sàng chiến đấu ở xã, phường, thị trấn trọng điểm về quốc
phòng và an ninh
Triển khai Đề án tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ,
công chức, viên chức và nhân dân về nội dung của Công
ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống
tra tấn
Về việc điều chỉnh, bổ sung thành phần hồ sơ, thời gian
giải quyết thủ tục hành chính tại Phụ lục 2 Quy định tiếp
nhận, giải quyết các thủ tục hành chính thực hiện theo cơ
chế Một cửa tại Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh ban

11
08/02/2018
12
01/3/2018
13
08/3/2018
13
08/3/2018
13
08/3/2018
13
08/3/2018

13
08/3/2018

14
21/3/2018

Thay
thế
QĐ
số
462/QĐ/CTUBBT
ngày
26/3/2001

CÔNG BÁO/Số 01+02/Ngày 14-01-2019

421/QĐUBND

Điều chỉnh, bổ sung theo QĐ
số 3786/QĐ-UBND ngày 29
tháng 12 năm 2017

105

888/QĐUBND
889/QĐUBND

20/3/2018
22/3/2018
22/3/2018
22/3/2018
29/3/2018
02/4/2018
03/4/2018

03/4/2018

05/4/2018
05/4/2018

15
30/3/2018
15
30/3/2018
16
06/4/2018
16
06/4/2018
16
06/4/2018
16
06/4/2018
16
06/4/2018
16
06/4/2018
17
16/4/2018
17
16/4/2018
18
18/4/2018

CÔNG BÁO/Số 01+02/Ngày 14-01-2019

867/QĐUBND

20/3/2018

106

758/QĐUBND
768/QĐUBND
785/QĐUBND
786/QĐUBND
787/QĐUBND
829/QĐUBND
843/QĐUBND
870/QĐUBND

hành kèm theo Quyết định số 3786/QĐ-UBND ngày 29
tháng 12 năm 2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
Về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của
huyện Hàm Thuận Nam
Về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của
huyện Hàm Thuận Bắc
Quy định mức chi tặng quà, chúc thọ, mừng thọ người
cao tuổi ở tuổi 70, 75, 80, 85, 90, 95 và trên 100 tuổi
Về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của
huyện Phú Quý
Về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của
huyện Bắc Bình
Về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của
huyện Tánh Linh
Về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của
huyện Tuy Phong
Về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của
thành phố Phan Thiết
Về việc phê duyệt Kế hoạch đấu giá quyền khai thác
khoáng sản làm vật liệuxây dựng thông thường tỉnh Bình
Thuận năm 2018
Về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của
huyện Hàm Tân
Về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của
thị xã Lagi

909/QĐUBND
968/QĐUBND

09/4/2018
16/4/2018

24/5/2018

1303/QĐUBND

24/5/2018

1402/QĐUBND

04/6/2018

1534/QĐUBND

19/6/2018

1687/QĐUBND

29/6/2018

1702 /QĐUBND

03/7/2018

1878/QĐUBND

23/7/2018

1370/QĐUBND

01/6/2018

19
31/5/2018
19
31/5/2018
19
31/5/2018

Thay thế QĐ số 3213/QĐUBND ngày 30/10/2016

19
31/5/2018

Thay thế QĐ số 2663/QĐUBND ngày 12/9/2016

20
13/8/2018
20
13/8/2018
20
13/8/2018
20
13/8/2018

Thay thế QĐ số 396/QĐUBND ngày 14/2/2017

CÔNG BÁO/Số 01+02/Ngày 14-01-2019

1302/QĐUBND

Về việc ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm,
chống lãng phí của tỉnh Bình Thuận năm 2018
Về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của
huyện Đức Linh
Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc
thẩm quyền giải quyết của Ban Dân tộc, UBND cấp
huyện trên địa bàn tỉnh Bình Thuận
Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được
chuẩn hóa thuộc phạm vi quản lý của ngành thanh tra
tỉnh Bình Thuận
Ban hành Quy định tạm thời về quản lý dẫn dụ và gây
nuôi chim yến trên địa bàn tỉnh Bình Thuận
Về việc quy định thẩm quyền và cách thức xác định hồ
sơ xử phạt vi phạm hành chính phức tạp trên địa bàn tỉnh
Bình Thuận
Về việc đổi tên Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản
tỉnh Bình Thuận thành Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản
tỉnh Bình Thuận
Về việc kiện toàn Tổ công tác liên ngành phối hợp kiểm
soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy tỉnh
Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án Cơ cấu lại
đầu tư công giai đoạn 2017-2020 và định hướng đến năm
2025 trên địa bàn tỉnh Bình Thuận
Ban hành quy định đánh giá, xếp loại kết quả hoạt động của
UBND xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

20
13/8/2018
21+22
15/8/2018
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1712/QĐUBND

04/7/2018

1718/QĐUBND

05/7/2018

2020/QĐUBND
2030/QĐUBND
2062/QĐUBND
2128/QĐUBND

2085/QĐUBND

06/8/2018

17/8/2018
10/8/2018

17/8/2018

13/8/2018

21+22
15/8/2018

26+27
04/9/2018

Thay thế QĐ số 2505/QĐUBND ngày 30/8/2016.

21+22
15/8/2018
24+25
22/8/2018
23
17/8/2018
24+25
22/8/2018

- Thay thế QĐ số 1644/QĐUBND ngày 19/6/2017;
- Thay thế QĐ số 2821/QĐUBND ngày 03/10/2017.
Thay thế QĐ số 2464/QĐUBND ngày 25/8/2016.

26+27
04/9/2018

28+29
10/9/2018

- Thay thế QĐ số 71/QĐUBND ngày 10/01/2017;
- Thay thế QĐ số 927/QĐUBND ngày 12/4/2017.

CÔNG BÁO/Số 01+02/Ngày 14-01-2019

12/6/2018

- Thay thế QĐ số 3027/QĐUBND ngày 23/10/2017;
- Thay thế QĐ số 328/QĐUBND ngày 29/01/2018.

108

1483/QĐUBND

Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc
thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du
lịch, UBND cấp huyện và UBND cấp xã trên địa bàn
tỉnh Bình Thuận
Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm
quyền giải quyết của Sở Nội vụ, UBND cấp huyện và
UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Bình Thuận
Về việc ban hành Bộ Đơn giá xây dựng công trình (sửa
đổi và bổ sung) trên địa bàn tỉnh Bình Thuận
Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc
thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển
nông thôn, UBND cấp huyện và UBND cấp xã trên địa
bàn tỉnh Bình Thuận
Về việc công bố việc đặt tên đường, công viên trên địa
bàn thành phố Phan Thiết và huyện Hàm Thuận Nam
Về việc quy định Danh mục tài sản mua sắm tập trung
tỉnh Bình Thuận
Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính ban hành
mới, được thay thế, bị bãi bỏ trong các lĩnh vực Vật liệu
nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ; Xúc tiến thương mại
và Hóa chất thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công
thương tỉnh Bình Thuận
Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc
thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh
và Xã hội, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn
tỉnh Bình Thuận

29/8/2018

2293/QĐUBND

05/9/2018

2321/QĐUBND

10/9/2018

2335/QĐUBND

11/9/2018

2439/QĐUBND

19/9/2018

2609/QĐUBND

27/9/2018

2639/QĐUBND

02/10/2018

2565/QĐUBND

26/9/2018

Về việc điều chỉnh Quyết định số 2878/QĐ-UBND ngày
03 tháng 10 năm 2016 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
Ban hành Quy định về đánh giá, xếp loại công tác cải
cách hành chính đối với các cơ quan chuyên môn thuộc
Ủy ban nhân tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã,
thành phố và Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn
trên địa bàn tỉnh Bình Thuận
Về việc công bố Đơn giá Duy trì hệ thống thoát nước đô
thị trên địa bàn tỉnh

30
17/9/2018
30
17/9/2018
30
17/9/2018
31
01/10/2018

Thay thế QĐ số 2709/QĐUBND ngày 16/9/2016.

32+33
08/10/2018

Thay thế QĐ số 1105/QĐUBND ngày 26/4/2017

32+33
08/10/2018

Điều chỉnh Quyết định số
2878/QĐ-UBND ngày 03
tháng 10 năm 2016

34
15/10/2018

Thay thế QĐ số 2197/QĐUBND ngày 12/9/2013

CÔNG BÁO/Số 01+02/Ngày 14-01-2019

2231/QĐUBND

Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban
hành, sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực thể dục, thể thao
thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và
Du lịch trên địa bàn tỉnh Bình Thuận
Về việc ban hành Quy chế phối hợp quản lý cụm công
nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Thuận
Về hệ số điều chỉnh giá đất để xác định giá đất tính thu
tiền sử dụng đất, tiền thuê đất trên địa bàn tỉnh Bình
Thuận trong năm 2018
Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm
quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND cấp
huyện và UBND cấp xãtrên địa bàn tỉnh Bình Thuận
Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm
quyền giải quyết của Sở Y tế, UBND cấp huyện, UBND
cấp xã trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

35
31/10/2018
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2747/QĐUBND

15/10/2018

2895/QĐUBND

26/10/2018

2897/QĐUBND

26/10/2018

2982/QĐUBND

31/10/2018

3145/QĐUBND

04/11/2018

3146/QĐUBND

14/11/2018

35
31/10/2018

Bãi bỏ một phần của QĐ số
2948/QĐ-UBND
ngày
13/10/2017

35
31/10/2018

36
13/11/2018
37
20/11/2018

36
13/11/2018

38
11/12/2018

38
11/12/2018

Sửa đổi, bổ sung QĐ số
1402/QĐ-UBND
ngày
04/6/2018.
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02/10/2018

Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc
thẩm quyền giải quyết của ngành Giao thông vận tải trên
địa bàn tỉnh Bình Thuận
Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban
hành, thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, thủ tục hành
chính thay thế, thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm
quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ trên địa
bàn tỉnh Bình Thuận
Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc
phạm vi, chức năng quản lý của Sở Tài chính, UBND
cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Bình Thuận
Ban hành Kế hoạch hành động chống khai thác hải sản
bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định trên
địa bàn tỉnh Bình Thuận
Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban
hành, thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, thủ tục hành
chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ và tiêu chuẩn
đo lường chất lượng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở
Khoa học và Công nghệ trên địa bàn tỉnh Bình Thuận
Về việc sửa đổi, bổ sung Khoản 4 Điều 4 Quy định tạm
thời về quản lý dẫn dụ và gây nuôi chim yến trên địa bàn
tỉnh Bình Thuận ban hành kèm theo Quyết định
1402/QĐ-UBND ngày 04 tháng 6 năm 2018 của Ủy ban
nhân dân tỉnh
Thành lập Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh trực thuộc
Sở Y tế
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2638/QĐUBND

19/11/2018

3229/QĐUBND

22/11/2018

3397/QĐUBND

07/12/2018

Phê duyệt Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa
tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2018 - 2021
Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban
hành, thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, thủ tục hành
chính bãi bỏ trong lĩnh vực văn hóa thuộc thẩm quyền
giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND
cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Bình Thuận
Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban
hành, thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, thủ tục hành
chính bãi bỏ trong lĩnh vực văn hóa thuộc thẩm quyền
giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND cấp huyện
trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

38
11/12/2018

38
11/12/2018

39+40
28/12/2018

Thay thế QĐ số 3416/QĐUBND ngày 29/11/2017.
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