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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 594/QĐ-UBND

Bình Thuận, ngày 01 tháng 3 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH
Công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng
nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành kỳ 2014 - 2018
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ
Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm
pháp luật năm 2015;
Căn cứ Quyết định số 126/QĐ-TTg ngày 25/01/2018 của Thủ tướng Chính phủ
ban hành Kế hoạch thực hiện hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật thống nhất
trong cả nước kỳ 2014 - 2018;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 54/TTr-STP ngày 21 tháng
02 năm 2019,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này kết quả hệ thống hóa văn bản quy
phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận kỳ 2014 2018 gồm:
1. Tập hệ thống hóa văn bản.
2. Các danh mục văn bản gồm:
a) Danh mục văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực, gồm cả văn bản quy
phạm pháp luật hết hiệu lực một phần và văn bản chưa có hiệu lực tính đến thời điểm
hệ thống hóa: 522 văn bản.
b) Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ:
345 văn bản.
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c) Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực một phần:
32 văn bản.
Danh mục văn bản quy phạm pháp luật cần đình chỉ thi hành, ngưng hiệu lực,
sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới: 34 văn bản.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.
Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban ngành tỉnh,
HĐND, UBND các huyện, thị xã, thành phố, UBND các xã, phường, thị trấn và các cơ
quan, tổ chức có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Ngọc Hai

DANH MỤC
Văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận
trong kỳ hệ thống hóa 2014 - 2018
Stt

Tên loại
văn bản

Số hiệu văn
bản

Ngày ban
hành

Tên gọi (trích yếu) của văn bản

Thời điểm
có hiệu lực

Ghi
chú

I. LĨNH VỰC NỘI VỤ
Nghị quyết

2

Nghị quyết

3

Nghị quyết

4

Nghị quyết

5

Quyết định

6

Quyết định

7

Quyết định

03/2005/QĐ13/01/2005
UBBT

8

Quyết định

16/2007/QĐ05/4/2007
UBND

30/6/2010
08/11/2013
08/11/2013
08/11/2013
13/02/2004
15/11/2004

Về quy định chức danh và chế độ, chính sách đối với những người hoạt
động không chuyên trách cấp xã và ở thôn, khu phố.
Về quy định mức chi hỗ trợ cho công chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận
và trả kết quả các cấp trên địa bàn tỉnh.
Về quy định mức chi và quản lý, sử dụng kinh phí thực hiện các hoạt động
kiểm soát TTHC trên địa bàn tỉnh.
Về quy định mức chi và quản lý, sử dụng kinh phí bảo đảm công tác cải
cách TTHC nhà nước.
Về việc Quy định tuổi đời đối với các chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch
HĐND; Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn
Về việc Ban hành Quy định tiêu chuẩn cụ thể đối với cán bộ không chuyên
trách cấp xã và ở thôn, khu phố
Về việc quy định tạm thời chính sách, chế độ đối với các lớp Bổ túc văn
hóa theo Nghị quyết số 05/NQ-TU ngày 27/5/2002 của Tỉnh ủy về xây
dựng đội ngũ cán bộ dân tộc thiểu số, cán bộ huyện Phú Quý đến năm
2005.
Về việc đào tạo nguồn nhân lực có trình độ sau đại học ở nước ngoài của
tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2007 - 2013.

09/7/2010
15/11/2013
15/11/2013
15/11/2013
13/02/2004
15/11/2004

13/01/2005
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92/2010/
NQ-HĐND
40/2013/NQHĐND
41/2013/NQHĐND
42/2013/NQHĐND
07/2004/QĐUBBT
81/2004/QĐUBBT

1

15/4/2007

31

Quyết định

10

Quyết định

34/2008/QĐ09/4/2008
UBND

11

Quyết định

70/2009/QĐ09/10/2009
UBND

12

Quyết định

09/2010/QĐ03/3/2010
UBND

13

Quyết định

35/2010/QĐ09/8/2010
UBND

14

Quyết định

46/2010/QĐ21/10/2010
UBND

15

Quyết định

49/2012/QĐ20/11/2012
UBND

16

Quyết định

48/2013/QĐ21/10/2013
UBND

Về việc ban hành Quy chế tuyển chọn và quản lý ứng viên của Đề án đào
tạo nguồn nhân lực có trình độ sau đại học ở nước ngoài giai đoạn 2007 2013 của tỉnh Bình Thuận.
Về việc ban hành quy chế quản lý việc xuất cảnh của công chức, viên chức
bằng hộ chiếu phổ thông.
Về việc sửa đổi tiêu chuẩn về độ tuổi của Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến
binh cấp xã tại khoản 2, Điều 6, Chương II, Quy định tiêu chuẩn đối với
cán bộ không chuyên trách cấp xã và ở thôn, khu phố ban hành kèm theo
Quyết định số 81/2004/QĐ-UBBT ngày 15/11/200
Về việc sửa đổi, bổ sung quy chế tuyển chọn và quản lý ứng viên của Đề
án “Đào tạo nguồn nhân lực có trình độ sau đại học ở nước ngoài” của
tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2007 - 2013 ban hành kèm theo Quyết định số
33/2007/QĐ-UBND ngày 10/7/2007 của UBND tỉnh
Về việc quy định chức danh, số lượng, mức phụ cấp, phụ cấp kiêm nhiệm
chức danh, chế độ bảo hiểm y tế và chế độ mai táng phí của những người
hoạt động không chuyên trách cấp xã và ở thôn, khu phố.
Về việc sửa đổi, bổ sung một số quy định tại Quyết định số 33/2007/QĐUBND ngày 10/7/2007 của UBND tỉnh về ban hành quy chế tuyển chọn
và quản lý ứng viên của đề án đào tạo nguồn nhân lực có trình độ sau đại
học ở nước ngoài và Quyết định số 09/2010/QĐ-UBND ngày 03/3/2010
của UBND tỉnh.
Về việc ban hành quy định về chính sách đào tạo, thu hút nguồn nhân lực
và chính sách luân chuyển, điều động cán bộ, công chức, viên chức của
tỉnh Bình Thuận.
Về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Đề án Đào tạo nguồn nhân
lực có trình độ sau đại học ở nước ngoài của tỉnh Bình Thuận giai đoạn
2007-2013 ban hành kèm theo Quyết định số 16/2007/QĐ-UBND ngày
05 tháng 4 năm 2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận.

20/7/2007

19/4/2008

19/10/2009

13/3/2010

19/8/2010

31/10/2010

CÔNG BÁO/Số 09+10/Ngày 08-3-2019

9

33/2007/QĐ10/7/2007
UBND

30/11/2012

31/10/2013

32

Quyết định

18

Quyết định

19

Quyết định

20

Quyết định

21

Quyết định

22

Quyết định

23

Quyết định

24

Quyết định

25

Quyết định

26

Quyết định

27

Quyết định

28

Quyết định

59/2013/QĐUBND
60/2013/QĐUBND
34/2014/QĐUBND
12/2015/QĐUBND
55/2015/QĐUBND
07/2016/QĐUBND

11/12/2013
12/12/2013
08/8/2014
07/4/2015
28/10/2015
14/3/2016

32/2016/QĐ09/9/2016
UBND
34/2016/QĐUBND
13/2017/QĐUBND
26/2017/QĐUBND
27/2017/QĐUBND

16/9/2016
19/4/2017
19/9/2017
22/9/2017

Về việc Quy định chính sách trợ cấp kinh phí đối với người được cử đi
học theo Đề án Đào tạo nguồn nhân lực có trình độ sau đại học ở nước 31/10/2013
ngoài giai đoạn 2007-2015 của tỉnh Bình Thuận.
Ban hành quy định công tác văn thư, lưu trữ trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. 21/12/2013
Về việc quy định mức chi hỗ trợ cho công chức làm việc tại Bộ phận tiếp
nhận và trả kết quả các cấp trên địa bàn tỉnh Bình Thuận
Về việc ban hành quy chế tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn trên
địa bàn tỉnh Bình Thuận.
Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của
Sở Nội vụ tỉnh Bình Thuận.
Ban hành quy định xử lý kỷ luật đối với cán bộ và người hoạt động không
chuyên trách ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.
Ban hành quy định phân công, phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, biên chế
và công chức, viên chức thuộc UBND tỉnh Bình Thuận.
Sửa đổi, bổ sung Điều 9 của Quy đinh ban hành kèm theo Quyết định số
55/2015/QĐ-UBND ngày 28/10/2015 của UBND tỉnh Bình Thuận về quy
định xử lý kỷ luật đối với cán bộ và người hoạt động không chuyên trách
ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.
Ban hành Quy chế quản lý tổ chức xét tôn vinh danh hiệu và trao giải
thưởng cho doanh nhân và doanh nghiệp tiêu biểu tỉnh Bình Thuận
Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và
mối quan hệ công tác của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Thuận
Ban hành quy định về chính sách điều động, luân chuyển cán bộ, công
chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.
Ban hành Quy chế thành lập, tổ chức và hoạt động của tổ chức phối hợp
liên ngành tỉnh Bình Thuận.

22/12/2013
18/8/2014
17/4/2015
07/11/2015
24/3/2016

01/10/2016

01/10/2016
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49/2013/QĐ21/10/2013
UBND

01/5/2017
01/10/2017
10/10/2017

33

29

Quyết định

30

Quyết định

31

Quyết định

25/2018/QĐ03/8/2018
UBND
27/2018/QĐ14/8/2018
UBND
36/2018/QĐ17/9/2018
UBND

Quyết định ban hành Quy chế về công tác Thi đua khen thưởng trên địa
15/8/2018
bàn tỉnh Bình Thuận
Quyết định bãi bỏ Điều 3 Chương I Quyết định số 49/2012/QĐ-UBND
25/8/2018
ngày 20/12/2012 của UBND tỉnh
Quyết định ban hành quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh đối với
Trưởng, Phó các phòng chuyên môn, đơn vị thuộc Sở Nội vụ, Trưởng,
01/10/2018
Phó các phòng Nội vụ thuộc UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa
bàn tỉnh Bình Thuận

75/2014/NQHĐND
23/2017/NQHĐND
24/2017/NQHĐND
25/2017/NQHĐND

1

Nghị quyết

2

Nghị quyết

3

Nghị quyết

4

Nghị quyết

5

Nghị quyết

39/2017/NQ19/12/2017
HĐND

6

Nghị quyết

7

Quyết định

62/2018/NQ20/7/2018
HĐND
30/2009/QĐ28/5/2009
UBND

8

Quyết định

08/12/2014
17/7/2017
17/7/2017
17/7/2017

43/2009/QĐ13/7/2009
UBND

Về quy định mức chi và quản lý, sử dụng kinh phí bảo đảm công tác hòa
giải cơ sở.
Quy định về mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí hộ tịch trên địa
bàn tỉnh Bình Thuận
Quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí đăng ký bảo
đảm trên địa bàn tỉnh Bình Thuận
Quy định về mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí đăng ký cư trú, lệ
phí cấp chứng minh nhân dân trên địa bàn tỉnh Bình Thuận
Về việc bãi bỏ Nghị quyết số 53/2013/NQ-HĐND ngày 12/12/2013 về
việc cho ý kiến các tờ trình của UBND tỉnh thuộc thẩm quyền xem xét,
quyết định của HĐND tỉnh trong thời gian giữa hai kỳ họp của HĐND
tỉnh
Bãi bỏ các Nghị quyết QPPL do HĐND tỉnh ban hành

15/12/2014
28/7/2017
28/7/2017
28/7/2017

01/01/2018
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31/7/2018

34

Về việc giao nhiệm vụ công chứng hợp đồng, giao dịch cho tổ chức hành
07/6/2009
nghề công chứng.
Về việc bổ sung trường hợp miễn thu lệ phí hộ tịch quy định tại Quyết
định số 90/2008/QĐ-UBND ngày 20/10/2008 của UBND tỉnh Bình 23/7/2009
Thuận.

Quyết định

10

Quyết định

11

Quyết định

12

Quyết định

13

Quyết định

14

Quyết định

15

Quyết định

16

Quyết định

17

Quyết định

18

Quyết định

19

Quyết định

20

Quyết định

78/2009/QĐ12/9/2009
UBND
36/2011/QĐ19/12/2011
UBND
04/2012/QĐ30/01/2012
UBND
20/2012/QĐUBND
31/2012/QĐUBND
01/2013/QĐUBND
12/2013/QĐUBND
38/2013/QĐUBND
03/2014/QĐUBND
09/2015/QĐUBND
14/2015/QĐUBND
21
/2015/QĐUBND

08/6/2012
31/7/2012
03/01/2013
18/3/2013
21/8/2013
14/01/2014
12/3/2015
21/4/2015

09/6/2015

Về việc giao nhiệm vụ công chứng hợp đồng, giao dịch cho tổ chức hành
nghề công chứng
Về việc quy định mức chi thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh
nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.
Về việc quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký giao
dịch đảm bảo, phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm trên địa bàn
tỉnh.
Về việc quy định định mức chi đảm bảo công tác kiểm tra, xử lý, rà soát,
hệ thống hóa văn bản QPPL trên địa bàn tỉnh Bình Thuận
Ban hành Quy chế phối hợp trong quản lý nhà nước về đăng ký giao dịch
bảo đảm trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.
Ban hành Quy chế phối hợp trong việc giới thiệu trẻ em làm con nuôi nước
ngoài trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.
Về việc ban hành Quy định về cộng tác viên dịch thuật và khung mức thu
thù lao dịch thuật trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.
Ban hành Quy chế phối hợp trong công tác tra cứu, xác minh, trao đổi,
cung cấp và rà soát thông tin lý lịch tư pháp trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.
Ban hành Quy định thi hành Quyết định giải quyết khiếu nại đã có hiệu
lực pháp luật đối với các trường hợp không chấp hành.
Về quy định mức chi và quản lý, sử dụng kinh phí bảo đảm công tác hòa
giải cơ sở.
Về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ
máy, biên chế và mối quan hệ công tác của Sở Tư pháp Bình Thuận
Ban hành quy định nội dung chi, mức chi và lập dự toán, quản lý, sử dụng,
quyết toán kinh phí thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và
chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở trên địa bàn tỉnh Bình
Thuận

19/12/2009
29/12/2011

09/02/2012

10/8/2012
13/01/2013
28/3/2013
31/8/2013
24/01/2014
22/3/2015
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01/5/2015

19/6/2015

35

33
/2015/QĐ- 24/7/2015
UBND
50/2015/QĐ20/10/2015
UBND

Quyết định

22

Quyết định

23

Quyết định

03/2016/QĐ01/02/2016
UBND

24

Quyết định

08/2016/QĐ21/3/2016
UBND

25

Quyết định

26

Quyết định

27

Quyết định

28

Quyết định

29

Quyết định

30

Quyết định

31

Quyết định

20/2016/QĐ06/7/2016
UBND
53/2016/QĐ15/12/2016
UBND
55/2016/QĐ28/12/2016
UBND
05/2017/QĐUBND
11/2017/QĐUBND
15/2017/QĐUBND
17/2017/QĐUBND

Về việc quy định mức trần thù lao công chứng trên địa bản tỉnh Bình
03/8/2015
Thuận.
Ban hành quy định mức trần chi phí in, chụp, đánh máy giấy tờ, văn bản
tại cơ quan, đơn vị thực hiện chứng thực trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 14/2015/QĐ-UBND ngày
21/4/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền
hạn, tổ chức bộ máy, biên chế và mối quan hệ công tác của Sở Tư pháp
Bình Thuận
Ban hành quy định tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm chức danh Trưởng
phòng, Phó trưởng phòng Tư pháp các huyện, thị xã, thành phố trên địa
bàn tỉnh Bình Thuận.
Ban hành quy chế phối hợp trong công tác theo dõi tình hình thi hành pháp
luật trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.
Ban hành quy chế phối hợp trong quản lý công tác thi hành pháp luật về
xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Bình Thuận
Ban hành Quy chế phối hợp thực hiện cơ chế một cửa liên thông thủ tục
hành chính về đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú của người chết trên
địa bàn tỉnh Bình Thuận

30/10/2015

11/02/2016

31/3/2016

16/7/2016
01/01/2017

15/01/2017

14/02/2017

Bãi bỏ văn bản QPPL do UBND tỉnh ban hành

01/3/2017

24/3/2017

Bãi bỏ văn bản QPPL do UBND tỉnh ban hành

20/4/2017

16/5/2017

Bãi bỏ văn bản QPPL do UBND tỉnh ban hành

31/5/2017

22/5/2017

Bãi bỏ văn bản QPPL do UBND tỉnh ban hành

05/6/2017
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36

Quyết định

31/2017/QĐ18/10/2017
UBND

Bãi bỏ văn bản QPPL do UBND tỉnh ban hành

33

Quyết định

15/2018/QĐ12/02/2018
UBND

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 10/3/2018
Sở Tư pháp tỉnh Bình Thuận

34

Quyết định

35

Quyết định

36

Chỉ thị

37

Chỉ thị

32

21/3/2018
30/8/2018
31/12/2013
26/11/2014

Bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do UBND tỉnh ban hành

10/4/2018

Quyết định ban hành quy chế phối hợp trong công tác xây dựng, rà soát
20/9/2018
hệ thống hóa văn bản QPPL trên địa bàn tỉnh Bình Thuận
Nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước và hiệu quả công tác xử lý vi phạm
09/01/2014
hành chính trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.
Tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với quan hệ hôn nhân và gia
05/12/2014
đình có yếu tố nước ngoài trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.

III. LĨNH VỰC KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
1

Nghị quyết

2

Nghị quyết

3

Nghị quyết

4

Nghị quyết

5

Nghị quyết

6

Nghị quyết

7

Nghị quyết

12/10/2003
07/12/2007
14/12/2015
14/12/2015
29/4/2016
12/12/2016
12/12/2016

Về các giải pháp nhằm tạo nguồn vốn phục vụ đầu tư cơ sở hạ tầng.

16/12/2003

Về quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bình Thuận đến năm
16/12/2007
2020.
Về kế hoạch đầu tư phát triển và danh mục các công trình trọng điểm của
20/12/2015
tỉnh năm 2016.
Về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2016 - 2020

21/12/2015

Về điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế-xã hội tỉnh Bình
06/5/2016
Thuận đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030.
Về kế hoạch đầu tư phát triển và danh mục các dự án trọng điểm của tỉnh
28/12/2016
năm 2017
Về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2017

28/12/2016

37

67/2003/NQ/
HĐ-VII
70/2007/NQHĐND
85/2015/NQHĐND
91/2015/NQHĐND
94/2016/NQHĐND
11/2016/NQHĐND
18/2016/NQHĐND
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18/2018/QĐUBND
33/2018/QĐUBND
03/2013/CTUBND
02/2014/CTUBND

01/11/2017

Nghị quyết

53/2018/NQ30/3/2018
HĐND

9

Quyết định

64/2009/QĐ18/9/2009
UBND

10

Quyết định

03/2011/QĐ07/3/2011
UBND

11

Quyết định

61/2013/QĐ17/12/2013
UBND

12

Quyết định

13

Quyết định

14

Quyết định

07/2017/QĐ22/02/2017
UBND

15

Quyết định

18/2017/QĐ12/7/2017
UBND

66/2015/QĐ19/11/2015
UBND
41/2016/QĐ17/10/2016
UBND

Quy định về mức thu, chế dộ thu, nộp và quản lý lệ phí đăng ký kinh doanh
trên địa bàn tỉnh
Về việc ban hành Chính sách hỗ trợ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu
công nghiệp và cụm công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn tỉnh
Bình Thuận
Ban hành Quy định về quan hệ, quản lý và sử dụng viện trợ phi chính phủ
nước ngoài trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.
Về việc bổ sung quy định về trình tự lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý
quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội và quy hoạch phát triển
ngành, lĩnh vực, sản phẩm chủ yếu cấp tỉnh.
Ban hành Quy chế phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong quản lý nhà
nước đối với doanh nghiệp sau đăng ký thành lập trên địa bàn tỉnh.
Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và
mối quan hệ công tác của Sở Kế hoạch và Đầu tư Bình Thuận
Ban hành Quy định về trình tự giải quyết thủ tục đầu tư đối với các dự án
đầu tư bằng nguồn vốn không thuộc ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh
Bình Thuận
Ban hành quy định về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức
(ODA) và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài trên địa bàn tỉnh
Bình Thuận.

12/4/2018

28/9/2009

17/3/2011

27/12/2013

29/11/2015
01/11/2016

06/3/2017

25/7/2017

IV. LĨNH VỰC TÀI CHÍNH
1

Nghị quyết

2

Nghị quyết

3

Nghị quyết

62/2003/NQ/
HĐ-VII
05/2011/NQHĐND
43/2013/NQHĐND

12/10/2003
15/7/2011
08/11/2013

Về quy định thời hạn phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương và thời
14/12/2003
hạn phê chuẩn quyết toán ngân sách của Hội đồng nhân dân cấp dưới.
Về quy định một số định mức chi phục vụ hoạt động HĐND các cấp trong
23/7/2011
tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016.
Về mức chi hỗ trợ hoạt động hàng tháng cho thành viên Hội đồng tư vấn
15/11/2013
thuộc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh.
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38

44/2013/NQHĐND
62/2014/NQHĐND
70/2014/NQHĐND
01/2016/NQHĐND

Nghị quyết

5

Nghị quyết

6

Nghị quyết

7

Nghị quyết

8

Nghị quyết

10/2016/NQHĐND

9

Nghị quyết

10

Nghị quyết

11

Nghị quyết

12

Nghị quyết

13

Nghị quyết

14

Nghị quyết

15

Nghị quyết

14/2016/NQHĐND
22/2017/NQHĐND
28/2017/NQHĐND
30/2017/NQHĐND
35/2017/NQHĐND
37/2017/NQHĐND
38/2017/NQHĐND

16

Nghị quyết

42/2018/NQHĐND

08/11/2013
18/7/2014
08/12/2014
15/7/2016

07/12/2016

12/12/2016
17/7/2017
13/12/2017
13/12/2017
14/12/2017
14/12/2017
19/12/2017

30/3/2018

15/11/2013
27/7/2014
15/12/2014
23/7/2016

17/12/2015

28/12/2016
28/7/2017
01/01/2018
01/01/2018
01/01/2018
01/01/2018
01/01/2018

12/4/2018

39

Về quy định chế độ hỗ trợ đối với thành viên của đội công tác xã hội tình
nguyện tại xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh.
V/v quy định chế độ trợ cấp cho học sinh dân tộc thiểu số học nghề tại
Trường Cao đẳng nghề Bình Thuận.
Về danh mục và khung mức thu, mức thu tối đa cho các loại phí, lệ phí
trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.
Quy định mức thu khoản tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa trên địa bàn
tỉnh.
Về việc phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm phân chia
các khoản thu giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương trên địa
bàn tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2017-2020.
Ban hành danh mục phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh thuộc thẩm quyền quyết
định của HĐND tỉnh
Về việc quy định lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực
hiện các cuộc điều tra thống kê trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.
Quy định mức trích từ các khoản thu hồi phát hiện qua thanh tra đã thực
nộp vào ngân sách nhà nước 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 mức kinh phí hỗ trợ hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân ở
xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh
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
Quy định định mức phân bổ kinh phí bảo đảm cho công tác xây dựng
VBQPPL các cấp trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.
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
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4

Nghị quyết

49/2018/NQHĐND

30/3/2018

18

Nghị quyết

57/2018/NQHĐND

20/7/2018

19

Nghị quyết

20

Nghị quyết

21

Quyết định

22

Quyết định

23

Quyết định

24

Quyết định

25

Quyết định

26

Quyết định

27

Quyết định

28

Quyết định

29

Quyết định

63/2018/NQHĐND
65/2018/NQHĐND
62/2002/
QĐ-UBBT
05/2003/QĐUBBT
16/2005/QĐUBBT
36/2005/QĐUBND
58/2005/QĐUBND
21/2006/QĐUBND
28/2006/QĐUBND
65/2006/QĐUBND
80/2006/QĐUBND

20/7/2018
20/7/2018

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 nội dung chi, mức chi bảo đảm hoạt động giám sát, phản biện
xã hội của UB Mặt trận tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội
các cấp trên địa bàn tỉnh
Phân cấp thẩm quyền Quyết định trong quản lý, sử dụng tài sản công tại
các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh
Quy định chế độ, chính sách và các điều kiện bảo đảm hoạt động của
HĐND các cấp trên địa bàn tỉnh

12/4/2018

31/7/2018

31/7/2018
31/7/2018

15/10/2002

Về việc ban hành bảng giá xe mới để tính thu lệ phí trước bạ.

15/10/2002

25/02/2003

Về việc ban hành bảng giá xe mới để tính thu lệ phí trước bạ.

25/02/2003

01/3/2005
19/5/2005
15/9/2005

Về việc Điều chỉnh và bổ sung bảng giá xe mới để tính thu lệ phí trước
01/3/2005
bạ.
Về việc Điều chỉnh và bổ sung bảng giá xe mới để tính thu lệ phí trước
29/5/2005
bạ.
Về việc Điều chỉnh và bổ sung bảng giá xe mới để tính thu lệ phí trước
25/9/2005
bạ.

22/02/2006

Về việc điều chỉnh và bổ sung bảng giá xe mới để tính thu lệ phí trước bạ. 04/3/2006

14/4/2006

Về việc bổ sung bảng giá xe mới để tính thu lệ phí trước bạ.

24/4/2006

09/8/2006

Về việc điều chỉnh và bổ sung giá xe mới để tính thu lệ phí trước bạ.

19/8/2006

11/10/2006

Về việc điều chỉnh và bổ sung bảng giá xe mới để tính thu lệ phí trước bạ. 21/10/2006
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40

104/2006/Q
Đ-UBND
78/2007/QĐUBND
03/2009/QĐUBND

Quyết định

31

Quyết định

32

Quyết định

33

Quyết định

28/2009/QĐUBND

22/5/2009

34

Quyết định

18/2010/QĐUBND

04/5/2010

35

Quyết định

11/2012/QĐUBND

24/4/2012

36

Quyết định

37

Quyết định

38

Quyết định

39

Quyết định

40

Quyết định

41

Quyết định

19/2012/QĐUBND
32/2012/QĐUBND
36/2012/QĐUBND
19/2013/QĐUBND

06/12/2007
14/01/2009

05/6/2012
01/8/2012
17/9/2012

07/5/2013

22/11/2013
19/12/2013

Về việc bổ sung bảng giá xe mới để tính thu lệ phí trước bạ.
Về việc Quy định mức hỗ trợ đối với các cơ sở cung ứng dịch vụ ngoài
công lập trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.
Về việc quy định chế độ chi ngoài quy định của Trung ương đối với hoạt
động thể dục thể thao tỉnh Bình Thuận
Sửa đổi, bổ sung Điều 1 Quyết định số 78/2007/QĐ-UBND ngày
06/12/2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về Quy định mức hỗ
trợ đối với các cơ sở cung ứng dịch vụ ngoài công lập trên địa bàn tỉnh
Bình Thuận.
Về việc quy định mức chi đón tiếp khách nước ngoài, tổ chức các hội nghị,
hội thảo quốc tế và tiếp khách trong nước trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.
Ban hành Quy định tỷ lệ phần trăm (%) thu lệ phí trước bạ đối với xe ôtô
chở người dưới 10 chỗ ngồi (kể cả lái xe) bao gồm cả trường hợp ôtô bán
tải vừa chở người, vừa chở hàng trên địa bàn tỉnh BT.
Về việc ban hành Quy chế quản lý tài chính của các Trung tâm học tập
cộng đồng tại xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.
Về việc cơ chế thưởng thu vượt dự toán ngân sách.
Quy định mức hỗ trợ cho cộng tác viên trẻ em thôn, khu phố trên địa bàn
tỉnh.
Về việc ban hành Quy chế phối hợp, kiểm tra, đối chiếu thông tin và sử
dụng thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản nhà nước thuộc
phạm vi quản lý của tỉnh Bình Thuận.
Quy định chế độ hỗ trợ đối với thành viên của Đội công tác xã hội tình
nguyện tại xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh.
Về việc mức chi hỗ trợ hoạt động hàng tháng cho các thành viên Hội đồng
tư vấn thuộc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh.

31/12/2006
16/12/2007
24/01/2009

01/6/2009

14/5/2010

04/5/2012

15/6/2012
'11/8/2012
27/9/2012

17/5/2013

02/12/2013
29/12/2013

41

56/2013/QĐUBND
63/2013/QĐUBND

21/12/2006
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30

64/2013/QĐUBND
65/2013/QĐUBND

Quyết định

43

Quyết định

44

Quyết định

16/2014/QĐUBND

15/5/2014

45

Quyết định

17/2014/QĐUBND

15/5/2014

46

Quyết định

47

Quyết định

48

Quyết định

49

Quyết định

50

Quyết định

51

Quyết định

06/2016/QĐUBND

04/02/2016

52

Quyết định

19/2016/QĐUBND

23/6/2016

25/2014/QĐUBND
02/2015/QĐUBND
13/2015/QĐUBND
24/2015/QĐUBND
48/2015/QĐUBND

20/12/2013
20/12/2013

24/6/2014
09/01/2015

16/4/2015

16/6/2015
19/10/2015

Về việc Quy định mức chi và quản lý, sử dụng kinh phí thực hiện các hoạt
động kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.
Về việc Quy định mức chi và quản lý, sử dụng kinh phí bảo đảm công tác
cải cách hành chính nhà nước.
Ban hành Quy định quản lý, sử dụng và thanh toán, quyết toán kinh phí
bảo đảm hoạt động của các lực lượng xử phạt vi phạm hành chính trên địa
bàn tỉnh Bình Thuận.
Ban hành quy định về quản lý, sử dụng và thanh toán, quyết toán kinh phí
bảo đảm trật tự an toàn giao thông do ngân sách nhà nước cấp trên địa bàn
tỉnh Bình Thuận
Về việc mức chi đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng một số đối tượng do
UBMTTQ cấp tỉnh, cấp huyện thực hiện trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.
Ban hành quy định về chế độ mua tin phục vụ công tác phòng, chống tham
nhũng trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.
Ban hành Quy định một số định mức chi phục vụ hoạt động của HĐND
các cấp, định mức chi phục vụ hoạt động tham vấn ý kiến nhân dân của
HĐND tỉnh trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.
Về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 19/2013/QĐ-UBND ngày
07/5/2013 của UBND tỉnh.
Ban hành quy định tỷ lệ % khoán chi phí quản lý, xử lý tang vật, phương
tiện vi phạm hành chính bị tịch thu sung quỹ nhà nước trên địa bàn tỉnh.
Ban hành Quy định về việc 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
Ban hành Quy định mức hỗ trợ, việc thực hiện chính sách ưu đãi, hỗ trợ
doanh nghiệp, tổ chức đại diện của nông dân và nông dân theo Quyết định
số 62/2013/QĐ-TTg.

30/12/2013
30/12/2013

25/5/2014

25/5/2014

04/7/2014
19/01/2015

26/4/2015

26/6/2015
29/10/2015
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42

14/02/2016

03/7/2016

42

Quyết định

54

Quyết định

55

Quyết định

56

Quyết định

57

Quyết định

58

Quyết định

23/2016/QĐUBND
44/2016/QĐUBND
45/2016/QĐUBND
50/2016/QĐUBND
06/2017/QĐUBND
12/2017/QĐUBND

26/7/2016
18/10/2016

31/10/2016

23/11/2016
17/02/2017
13/4/2017

Quyết định

60

Quyết định

21/2017/QĐUBND

26/7/2017

61

Quyết định

22/2017/QĐUBND

01/8/2017

62

Quyết định

30/2017/QĐUBND

06/10/2017

63

Quyết định

33/2017/QĐUBND

20/10/2017

04/5/2017

Ban hành quy định về công tác quản lý giá trên địa bàn tỉnh Bình Thuận
Ban hành quy định về nguyên tắc và đơn giá về bồi thường thiệt hại tài
sản khi nhà nước thu hồi đất để xây dựng các công trình trên địa bàn tỉnh
Bình Thuận
Quy định giá tối đa dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt sử
dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.
Ban hành Quy chế quản lý, sử dụng máy móc, thiết bị của cơ quan nhà
nước, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý của UBND
tỉnh
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định
số 13/2015/QĐ-UBND ngày 16/4/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc
ban hành quy định một số định mức chi phục vụ hoạt động của HĐND
các cấp; định mức chi phục vụ hoạt động tham vấn ý kiến nhân dân của
HĐND tỉnh trên địa bàn tỉnh
Bãi bỏ văn bản QPPL do UBND tỉnh ban hành

05/8/2016
15/11/2016

15/11/2016

10/12/2016
01/3/2017
25/4/2017

18/5/2017

01/9/2017

15/8/2017

20/10/2017

06/11/2017

43

59

14/2017/QĐUBND

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.
Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và
mối quan hệ công tác của Sở Tài chính Bình Thuận
Ban hành quy định mức nộp, chế độ thu, nộp và quản lý, sử dụng khoản
tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa khi chuyển đất chuyên trồng lúa nước
sang sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.
Ban hành quy chế quản lý, sử dụng xe ô tô của các cơ quan, tổ chức, đơn
vị, ban quản lý dự án thuộc phạm vi quản lý của UBND tỉnh Bình Thuận.
Về việc phân công thực hiện thẩm định giá của nhà nước đối với tài sản
nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Thuận
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53

Quyết định

01/2018/QĐUBND

03/01/2018

65

Quyết định

12/2018/QĐUBND

29/01/2018

66

Quyết định

20/2018/QĐUBND

22/3/2018

67

Quyết định

22/2018/QĐUBND

29/6/2018

68

Quyết định

69

Quyết định

70

Quyết định

29/2018/QĐUBND
30/2017/QĐUBND
34/2018/QĐUBND

71

Quyết định

37/2018/QĐUBND

72

Quyết định

47/2018/QĐUBND

Ban hành Bảng giá tính lệ phí trước bạ tài sản là nhà trên địa bàn tỉnh Bình
Thuận.
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 06/2016/QĐ-UBND ngày
04/02/2016 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
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
Quy định trình tự lập, gửi, xét duyệt, thẩm định và thông báo kết quả thẩm
định quyết toán năm đối với nguồn vốn đầu tư do ngân sách cấp xã,
phường, thị trấn quản lý trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

20/01/2018

10/02/2018

01/4/2018

15/7/2018

17/8/2018

Bãi bỏ văn bản QPPL do UBND tỉnh ban hành

24/8/2018

Ban hành Chuẩn hộ gia đình thu nhập thấp trên địa bàn tỉnh Bình Thuận
10/9/2018
đến năm 2020

04/9/2018

Bãi bỏ văn bản QPPL do UBND tỉnh ban hành

03/10/2018

24/12/2018

30/8/2018

20/9/2018

44

Quy định về thời gian gửi và thẩm định báo cáo quyết toán năm đối với
nguồn vốn đầu tư do ngân sách cấp tỉnh và ngân sách cấp huyện, thị xã, 19/10/2018
thành phố quản lý trên địa bàn tỉnh
Quyết định ban hành Quy định điều kiện, tiêu chuẩn đối với các chức danh
Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương, Giám đốc và Phó
Giám đốc đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Tài chính; Trưởng, Phó Trưởng
10/01/2019
phòng chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện được giao phụ trách,
tham mưu lĩnh vực quản lý nhà nước về tài chính trên địa bàn tỉnh Bình
Thuận
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64

73

Chỉ thị

74

Chỉ thị

75

Chỉ thị

14/2001/CTCT.UBBT
48/2002/CTUBBT
09/2003/CTUBBT

21/5/2001

Về việc củng cố, hoàn thiện và phát triển hệ thống QTDND tỉnh.

21/5/2001

30/10/2002

Về việc tăng cường công tác quản lý thuế giá trị gia tăng.

30/10/2002

10/4/2003

Về việc xử lý các khoản nợ của ngân sách cấp xã.

10/4/2003

08/12/2014

Về quy chế quản lý kinh phí khuyến công địa phương và quy định mức hỗ
15/12/2014
trợ cho các hoạt động khuyến công trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.

12/12/2016

Về phát triển công nghiệp-tiểu thủ công nghiệp giai đoạn 2016-2020

V. LĨNH VỰC CÔNG THƯƠNG
Nghị quyết

2

Nghị quyết

3

Nghị quyết

4

Quyết định

5

Quyết định

6

Quyết định

7

Quyết định

8

Quyết định

17/2012/QĐUBND

01/6/2012

9

Quyết định

58/2014/QĐUBND

25/12/2014

79/2007/QĐUBND
91/2008/QĐUBND
23/2011/QĐUBND

20/7/2018
01/8/2003

07/12/2007

31/10/2008
09/06/2011

31/7/2018
01/8/2003

17/12/2007

10/11/2008
16/9/2011

11/6/2012

04/01/2015

45

Quy định mức chi đảm bảo hoạt động của Ban Chỉ đạo tỉnh về chống buôn
lậu, gian lận thương mại và hàng giả
Về việc phê duyệt và ban hành Đề án sắp xếp và chuyển đổi mô hình hoạt
động của Ban quản lý điện nông thôn.
Về việc ban hành Quy định tiêu chuẩn, quy trình, thủ tục và hồ sơ xét tặng
danh hiệu nghệ nhân, thợ giỏi, người có công đưa nghề về Bình Thuận
trong ngành thủ công mỹ nghệ.
Về việc Quy định khung mức thu, quản lý và sử dụng Phí chợ trên địa bàn
tỉnh Bình Thuận
Về việc ban hành quy chế xử lý biến động bất thường trên địa bàn tỉnh
Bình Thuận.
Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều tại quy định ban hành kèm theo
Quyết định số 79/2007/QĐ-UBND ngày 07/12/2007 của UBND tỉnh Bình
Thuận
Về việc ban hành Quy chế quản lý kinh phí khuyến công địa phương và
quy định mức hỗ trợ cho các hoạt động khuyến công trên địa bàn tỉnh Bình
Thuận

28/12/2016
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76/2014/NQHĐND
13/2016/NQHĐND
64/2018/NQHĐND
54/2003/CTUBBT

1

28/2015/QĐUBND
71/2015/QĐUBND
02/2016/QĐUBND
14/2016/QĐUBND

Quyết định

11

Quyết định

12

Quyết định

13

Quyết định

14

Quyết định

31/2016/QĐUBND

07/9/2016

15

Quyết định

04/2018/QĐUBND

22/01/2018

10/7/2015
23/12/2015
01/02/2016
011/6/2016

16

Quyết định

19/2018/QĐUBND

21/3/2018

17

Quyết định

42/2018/QĐUBND

09/11/2018

Ban hành Quy định quản lý hoạt động vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn
tỉnh Bình Thuận.
Về việc ban hành Quy định xây dựng, tổ chức thực hiện và quản lý chương
trình, kế hoạch, đề án khuyến công địa phương tỉnh Bình Thuận
Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và
mối quan hệ của Sở Công thương.
Ban hành Quy chế xây dựng, quản lý và thực hiện Chương trình xúc tiến
thương mại tỉnh Bình Thuận
Về việc bãi bỏ một phần nội dung tại điểm c khoản 1 Điều 6 của Quy chế
phối hợp quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Thuận ban hành
kèm theo Quyết định số 39/2010/QĐ-UBND ngày 09 tháng 9 năm 2010
của Ủy ban nhân dân tỉnh
Bãi bỏ văn bản QPPL do UBND tỉnh ban hành

20/7/2015
02/01/2016
11/02/2016
11/6/2016

20/9/2016

08/02/2018

Quyết định 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,
10/4/2018
chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên đại bàn tỉnh Bình
Thuận
Ban hành Quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh Trưởng, Phó các
01/12/2018
phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở Công thương Bình Thuận

VI. LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
1

Nghị quyết

2

Nghị quyết

3

Nghị quyết

99/2010/NQHĐND
58/2014/NQHĐND
69/2014/NQHĐND

03/12/2010
18/7/2014
08/12/2014
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10

Về việc thông qua quy định giá các loại rừng trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. 11/12/2010
Về kiên cố hóa kênh nội đồng các xã xây dựng nông thôn mới tỉnh Bình
26/7/2014
Thuận giai đoạn 2015-2020.
Về việc điều chỉnh quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Bình Thuận
15/12/2014
gia đoạn 2011-2020.

46

86/2015/NQHĐND
04/2016/NQHĐND

Nghị quyết

5

Nghị quyết

6

Nghị quyết

45/2018/NQHĐND

30/3/2018

7

Nghị quyết

48/2018/NQHĐND

30/3/2018

8

Nghị quyết

66/2018/NQHĐND

30/10/2018

9

Quyết định

50/2000/QĐCT.UBBT

08/11/2000

10

Quyết định

81/2006/QĐUBND

12/10/2006

11

Quyết định

12

Quyết định

13

Quyết định

14

Quyết định

06/2009/QĐUBND
19/2009/QĐUBND
53/2009/QĐUBND
62/2009/QĐUBND

14/12/2015
15/7/2016

16/01/2009
25/3/2009
20/8/2009
18/9/2009

Về kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng giai đoạn từ năm 2016 đến năm
2020.
Về quy định định mức và mức chi thực hiện dự án hỗ trợ phát triển sản
xuất thuộc Chương trình 135 trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.
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 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
Về phân cấp phê duyệt Đề án cho thuê quyền khai thác; quyết định thu
hồi, điều chuyển, bán, thanh lý tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi và xử lý tài
sản kết cấu hạ tầng thủy lợi trong trường hợp bị mất, bị hủy hoại trên địa
bàn tỉnh.
Về việc Ban hành bản Quy chế quản lý và sử dụng vùng đệm khu bảo tồn
thiên nhiên núi Tà Cú huyện Hàm Thuận Nam tỉnh Bình Thuận
Về việc ban hành Quy định về quản lý tàu thuyền và phương thức thông
tin, liên lạc trực tiếp với tàu thuyền đang hoạt động trên biển phục vụ chỉ
huy ứng cứu khi có bão hoặc áp thấp nhiệt đới.
Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Tổ Đoàn kết đánh bắt hải sản
trên biển, áp dụng trên địa bàn tỉnh Bình Thuận
Về việc quy định về chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng Phí sử dụng Cảng
cá La Gi - thị xã LaGi và Cảng cá Phan Rí Cửa - huyện Tuy Phong.
Về việc quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng cảng cá
tại cảng Phú Quý, Bình Thuận.
Về việc phê duyệt ban hành quy định hành lang bảo vệ kè, bờ Sông Dinh
thị xã Lagi, tỉnh Bình Thuận.

20/12/2015
23/7/2016

12/4/2018

12/4/2018

12/11/2018

08/11/2000

22/10/2006

26/01/2009
04/4/2009
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30/8/2009
28/9/2009

47

Quyết định

29/2010/QĐUBND

22/6/2010

16

Quyết định

30/2010/QĐUBND

12/7/2010

17

Quyết định

18

Quyết định

19

Quyết định

20

Quyết định

21

Quyết định

22

Quyết định

23

Quyết định

24

Quyết định

25

Quyết định

36/2010/QĐUBND
49/2010/QĐUBND
08/2011/QĐUBND
13/2011/QĐUBND
21/2011/QĐUBND
24/2011/QĐUBND
31/2011/QĐUBND
35/2011/QĐUBND
42/2012/QĐUBND

25/8/2010
09/12/2010
05/12/2011
08/7/2011
19/8/2011

09/12/2011

31/10/2011
09/12/2011
17/10/2012

02/7/2010

22/7/2010

04/9/2010
19/12/2010
22/5/2011
18/7/2011
29/8/2011

22/9/2011

10/11/2011
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Về việc ban hành quy định về trình tự, thủ tục và trách nhiệm của các cơ
quan quản lý nhà nước trong việc giải quyết hồ sơ dự án cải tạo rừng tự
nhiên nghèo kiệt thuộc rừng sản xuất để trồng cây cao su và cây lâm
nghiệp khác.
Về việc sửa đổi, bổ sung quy định về chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng
phí sử dụng cảng cá Lagi- thị xã Lagi và cảng cá Phan Rí Cửa huyện Tuy
Phong ban hành kèm theo quyết định số 19/2009/QĐ-UBND ngày
25/3/2009 của UBND tỉnh
Về việc quy định chế độ chi cho lực lượng trực tiếp tham gia bảo vệ rừng
trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.
Về việc ban hành quy trình vận hành điều tiết hồ chứa nước Lòng Sông,
huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận.
Về việc ban hành quy định về giá các loại rừng trên địa bàn tỉnh Bình
Thuận.
Về việc ban hành quy trình vận hành điều tiết hồ chứa nước Đu Đủ, huyện
Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận.
Về việc quy định mức thuế môn bài đối với các loại thuyền hoạt động khai
thác hải sản trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.
Về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí bình
tuyển công nhận cây mẹ, cây đầu dòng, vườn giống cây lâm nghiệp, rừng
giống do các cơ quan, đơn vị của tỉnh Bình Thuận thực hiện.
Ban hành Chương trình tiếp tục đổi mới, củng cố, phát triển và nâng cáo
hiệu quả kinh tế tập thể trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2011-2015
Về việc ban hành quy định về giá cho thuê rừng trên địa bàn tỉnh Bình
Thuận.
Ban hành Quy chế quản lý các hoạt động trong khu bảo tồn biển Hòn Cau,
tỉnh Bình Thuận.

19/12/2011
27/10/2012

48

Quyết định

09/2013/QĐUBND

06/3/2013

27

Quyết định

11/2013/QĐUBND

15/3/2013

28

Quyết định

29

Quyết định

30

Quyết định

31

Quyết định

32

Quyết định

33

Quyết định

34

Quyết định

35

Quyết định

36

Quyết định

37

Quyết định

50/2013/QĐUBND
08/2014/QĐUBND
10/2014/QĐUBND
12/2014/QĐUBND
20/2014/QĐUBND
47
/2014/QĐUBND
48/2014/QĐUBND

10/02/2014
19/3/2014
06/5/2014
12/6/2014

24/10/2014

28/10/2014

02/4/2015

Quy định mức thu thủy lợi phí, tiền nước trên địa bàn tỉnh Bình Thuận
Ban hành Quy định về chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng
cảng cá tại các cảng, bến cá do Ban Quản lý Cảng cá Phan Thiết quản lý.
Về việc phân cấp quản lý và khai thác nguồn lợi Điệp quạt tại vùng biển
ven bờ xã Phước Thể, huyện Tuy Phong.
Ban hành Quy trình vận hành điều tiết hồ chứa nước Sông Móng, huyện
Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận.
Ban hành Quy định về quy trình phê duyệt khoản kinh phí cấp bù thủy lợi
phí cho Công ty TNHH MTV Khai thác Công trình thủy lợi

09/11/2013
20/02/2014
29/3/2014
16/5/2014
22/6/2012

Ban hành Quy định về phân cấp, phân công trách nhiệm quản lý bảo vệ
03/11/2014
rừng và đất lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.
Ban hành Quy định vị trí cống đầu kênh của tổ chức hợp tác dùng nước
trong các hệ thống công trình thủy lợi; phân cấp quản lý, khai thác công 07/11/2014
trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.
Về việc phân cấp quản lý tàu cá có công suất dưới 20cv và các hoạt động
12/4/2015
khai thác hải sản thuộc vùng biển ven bờ tỉnh Bình Thuận.

21/7/2015

Về việc ban hành Quy định về công nhận và quản lý nghề truyền thống,
31/7/2015
làng nghề, làng nghề truyền thống trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

11/11/2015

Ban hành Quy định về quản lý hoạt động khai thác của nghề lưới kéo (giã
21/11/2015
cào) trên vùng biển tỉnh Bình Thuận.

49

11/2015/QĐUBND
32
/2015/QĐUBND
61/2015/QĐUBND

30/10/2013

Quy định về phân phối, sử dụng nguồn thu lâm sản ngoài gỗ của các đơn
16/3/2013
vị sự nghiệp trực thuộc Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn
Về việc ban hành biểu giá nước sạch sinh hoạt và phê duyệt phương án
giá nước sạch đối với các hệ thống cấp thoát nước nông thôn do Trung 25/3/2013
tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn quản lý.
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26

Quyết định

65/2015/QĐUBND

16/11/2015

39

Quyết định

35/2016/QĐUBND

19/9/2016

40

Quyết định

02/2018/QĐUBND

06/01/2018

41

Quyết định

17/2018/QĐUBND

02/3/2018

42

Quyết định

43

Quyết định

44

Quyết định

45

Quyết định

48/2018/QĐUBND

24/12/2018

46

Chỉ thị

01/2012/QĐUBND

25/12/2012

28/2018/QĐUBND
31/2018/QĐUBND
46/2018/QĐUBND

15/8/2018
27/8/2018
30/11/2018

Ban hành quy trình vận hành điều tiết hồ chứa nước Phan Dũng, huyện
Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận.
Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và
mối quan hệ công tác của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh
Bình Thuận
Bãi bỏ Quyết định số 07/2015/QĐ-UBND ngày 25/02/2015 ban hành Quy
chế quản lý cơ sở chế biến gỗ trên địa bàn 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
Ban hành quy định giá cụ thể sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi trên địa
bàn tỉnh Bình Thuận
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 quản lý cảng cá, khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá
trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.
Quyết định ban hành Quy định điều kiện, tiêu chuẩn đối với các chức danh
Trưởng phòng, Phó các phòng, đơn vị thuộc Sở NN&PTNT; Trưởng, Phó
Trưởng phòng chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện được giao
phụ trách, tham mưu lĩnh vực quản lý nhà nước về nông nghiệp và phát
triển nông thôn trên địa bàn tỉnh Bình Thuận
V/v quản lý nghề bẫy bắt tôm hùm con tại vùng biển Bình Thuận.

26/11/2015

01/10/2016

01/02/2018

20/3/2018

30/8/2018
10/9/2018
15/12/2018

10/01/2019

04/01/2013
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VII. LĨNH VỰC GIAO THÔNG VẬN TẢI
1

Nghị quyết

2

Nghị quyết

27/7/2015
14/12/2015

Về Quy hoạch phát triển giao thông vận tải tỉnh Bình Thuận đến năm 2020
31/7/2015
tầm nhìn đến năm 2030.
V/v tiếp tục phát triển giao thông nông thôn trên địa bàn tỉnh Bình Thuận
20/12/2015
giai đoạn 2016 - 2020

50

78/2015/NQHĐND
89/2015/NQHĐND

Nghị quyết

4

Nghị quyết

41/2018/NQHĐND

30/3/2018

5

Nghị quyết

56/2018/NQHĐND

30/3/2018

6

Quyết định

7

Quyết định

8

Quyết định

9

Quyết định

10

Quyết định

11

Quyết định

12

Quyết định

13

Quyết định

29/2016/QĐUBND

31/8/2016

14

Quyết định

38/2016/QĐUBND

23/9/2016

37/2006/QĐUBND
70/2007/QĐUBND
15/2010/QĐUBND
26/2011/QĐUBND
41/2012/QĐUBND
35/2013/QĐUBND
69/2013/QĐUBND

15/7/2016

09/5/2006
05/11/2007
24/3/2010
14/9/2011
15/10/2012
09/8/2013
27/12/2013

Quy định về phân cấp thẩm quyền quyết định điều chuyển, thanh lý, bán
quyền thu phí sử dụng, cho thuê quyền khai thác và chuyển nhượng có
thời hạn tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh
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
V/v bổ sung điểm c, khoản 3, Điều 1 Nghị quyết số 89/2015/NQ-HĐND
ngày 14/12/2015 của HĐND tỉnh v/v tiếp tục phát triển giao thông nông
thôn trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020
Về việc ban hành cơ chế ưu đải cho phát triển vận tải khách công cộng
bằng xe buýt trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.
Về việc Quy định khung mức thu, quản lý và sử dụng Phí qua đò trên địa
bàn tỉnh Bình Thuận.
Về việc ban hành quy định quản lý xe công nông, xe cơ giới ba bánh và
xe thô sơ ba, bốn bánh tham giai giao thông trên địa bàn tỉnh Bình Thuận
Ban hành quy chế quản lý xây dựng công trình thuộc Đề án phát triển giao
thông nông thôn trên địa bàn tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2011-2015.
Về việc ban hành định mức tiêu hao nhiên liệu trong việc sử dụng xe ô tô
công trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.
Về việc ban hành Quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao
thông đường bộ trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.
Ban hành biểu giá cước vận chuyển hàng hóa bằng ô tô trên địa bàn tỉnh
Bình Thuận.
Ban hành Quy chế quản lý xây dựng công trình thuộc Đề án tiếp tục phát
triển giao thông nông thôn trên địa bàn tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2016 2020
Ban hành giá dịch vụ xe ra, vào bến xe ô tô tại các bến xe khách trên địa
bàn tỉnh Bình Thuận.

23/7/2016

12/4/2018

12/4/2018

19/5/2006
15/11/2007
03/4/2010
24/9/2011
25/10/2012
19/8/2013
06/01/2014
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03/2016/NQHĐND

15/9/2016

10/10/2016

51

Quyết định

16

Quyết định

17

Quyết định

18

Quyết định

19

Quyết định

20

Quyết định

21

Quyết định

49/2016/QĐUBND
42/2017/QĐUBND
43/2017/QĐUBND
16/2018/QĐUBND
35/2018/QĐUBND
41/2018/QĐUBND
45/2018/QĐUBND

21/11/2016
22/12/2017
26/12/2017
23/02/2018

06/9/2018

05/11/2018
09/11/2018

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và
15/12/2016
mối quan hệ công tác của Sở Giao thông vận tải Bình Thuận
Về việc quy định giá tối đa đối với dịch vụ sử dụng đò, phà được đầu tư
05/01/2018
bằng nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước do địa phương quản lý
Về việc quy định giá dịch vụ trông giữ xe trên địa bàn tỉnh
Khung giá dịch vụ sử dụng cầu, bến neo đậu tại cảng Phú Quý, tỉnh Bình
Thuận
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 09/8/2013 của UBND tỉnh
Quyết định 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 GTVT Bình Thuận

10/01/2018
06/3/2018

20/9/2018

20/11/2018
01/12/2018

VIII. LĨNH VỰC XÂY DỰNG
1

Nghị quyết

2

Nghị quyết

3

Nghị quyết

4

Nghị quyết

5

Nghị quyết

6

Quyết định

10/7/2006
30/6/2008
30/6/2010
22/7/2013
12/12/2013
01/4/1997

Nghị quyết về quy hoạch chung xây dựng đô thị Phan Rí Cửa, huyện Tuy
16/7/2006
Phong tỉnh Bình Thuận, giai đoạn 2005-2025.
Về việc điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thành phố Phan Thiết, tỉnh
05/7/2008
Bình Thuận giai đoạn 2008-2025.
Về quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Bình Thuận

09/7/2010

Về chương trình phát triển đô thị tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2012-2020 và
29/7/2013
định hướng đến năm 2030.
Về chế độ thu, quản lý và sử dụng phí thoát nước đối với nước thải sinh
21/12/2013
hoạt trên địa bàn thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận.
Về việc Ban hành Quy định chỉ giới xây dựng các đường trong thị trấn
01/4/1997
Liên Hương - huyện Tuy Phong

52

45/2006/NQHĐND
71/2008/NQHĐND
91/2010/NQHĐND
36/2013/NQHĐND
52/2013/NQHĐND
789/QĐ/UBBT
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96/2008/QĐUBND
47/2010/QĐUBND

Quyết định

8

Quyết định

9

Quyết định

06/2012/QĐUBND

12/3/2012

10

Quyết định

22/2012/QĐUBND

19/6/2012

11

Quyết định

43/2012/QĐUBND

23/10/2012

12

Quyết định

54/2012/QĐUBND

10/12/2012

13

Quyết định

68/2013/QĐUBND

26/12/2013

14

Quyết định

15

Quyết định

16

Quyết định

20/2015/QĐUBND

09/6/2015

17

Quyết định

29/2015/QĐUBND

10/7/2015

31/2014/QĐUBND
16/2015/QĐUBND

11/12/2008
25/10/2010

28/7/2014
07/5/2015

Về việc ban hành Quy chế quản lý đô thị thành phố Phan Thiết
Về việc ban hành quy định về đánh số và gắn biển số nhà trên địa bàn tỉnh
Bình Thuận.
Về việc ban hành quy định về chính sách ưu đãi đầu tư xây dựng nhà ở
cho người thu nhập thấp tại khu vực đô thị, nhà ở cho công nhân lao động
tại các khu công nghiệp thuê trên địa bàn tỉnh Bình Thuận
Về việc ban hành giá nước sạch và phê duyệt phương án giá nước sạch
sinh hoạt do Công ty Cổ phần Cấp thoát nước sản xuất kinh doanh.
Quy định về chỉ giới xây dựng nhà ở và công trình xây dựng dọc theo các
quốc lộ, tỉnh lộ và huyện lộ thuộc địa bàn nông thôn chưa có quy hoạch
xây dựng được duyệt trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.
Về việc ban hành Quy định các vấn đề liên quan đến quản lý xây dựng các
dự án đầu tư khu du lịch ven biển trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.
Về việc ban hành biểu giá nước sạch sinh hoạt và phê duyệt phương án
giá nước sạch đối với các hệ thống cấp nước do Ban Quản lý Công trình
công cộng huyện Tuy Phong quản lý
Về việc quy định chế độ thu, quản lý và sử dụng phí thoát nước đối với
nước thải sinh hoạt trên địa bàn thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận.
Ban hành 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.
Về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quyết định số 54/2012/QĐUBND ngày 10/12/2012 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định các
vấn đề liên quan đến quản lý xây dựng các dự án đầu tư khu du lịch ven
biển trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.
Ban hành quy định mức thu, việc quản lý, sử dụng lệ phí cấp giấy phép
xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.

22/11/2008
04/10/2010

22/3/2012

29/6/2012

02/11/2012

10/12/2012

05/01/2014

07/8/2014
17/5/2015
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19/6/2015

20/7/2015

53

Quyết định

19

Quyết định

20

Quyết định

21

Quyết định

22

Quyết định

23

Quyết định

24

Quyết định

25

Quyết định

26

Quyết định

27

Quyết định

28

Quyết định

35/2015/QĐUBND
39/2015/QĐUBND
36/2016/QĐUBND
39/2016/QĐUBND
47/2016/QĐUBND
48/2016/QĐUBND
03/2017/QĐUBND
08/2017/QĐUBND
19/2017/QĐUBND
25/2017/QĐUBND
32/2017/QĐUBND

21/7/2015

24/8/2015
19/9/2016
03/10/2016
07/11/2016
16/11/2016
18/01/2017

24/02/2017

18/7/2017
29/8/2017

19/10/2017

10/8/2015

03/9/2015
01/10/2016
12/10/2016
15/11/2016
28/11/2016
06/02/2017

06/3/2017

01/8/2017
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15/9/2017

01/11/2017

54

Sửa đổi, bổ sung một số nội dung Quyết định số 43/2012/QĐ-UBND ngày
23/10/2012 của UBND tỉnh quy định về chỉ giới xây dựng nhà ở và công
trình xây dựng dọc theo các quốc lộ, tỉnh lộ và huyện lộ thuộc địa bàn
nông thôn chưa có quy hoạch xây dựng được phê duyệt trên địa bàn tỉnh
Bình Thuận.
Ban hành quy định phân công, phân cấp quản lý hoạt động sản xuất, cung
cấp và tiêu thụ nước sạch trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.
Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và
mối quan hệ công tác của Sở Xây dựng Bình Thuận
Ban hành quy định về phân cấp xây dựng, quản lý, sử dụng nghĩa trang và
cơ sở hỏa táng trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.
Ban hành quy định về nguyên tắc, tiêu chí xét duyệt đối tượng được mua,
thuê, thuê mua nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.
Ban hành quy định chi tiết một số nội dung về cấp giấy phép xây dựng
trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.
Ban hành Quy định phân công, phân cấp về lập, thẩm định, phê duyệt và
quản lý quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Thuận
Ban hành Quy định về phân cấp thực hiện quản lý dự án đầu tư xây dựng
công trình đối với các công trình sử dụng vốn nhà nước trên địa bàn tỉnh
Bình Thuận
Ban hành quy định phân công, phân cấp thực hiện quản lý nhà nước về
chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.
Ban hành Quy định về quản lý hoạt động thoát nước và xử lý nước thải
trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.
Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều Quy định ban hành kèm theo Quyết
định số 08/2017/QĐ-UBND ngày 24/02/2017 về phân cấp thực hiện quản
lý dự án đầu tư xây dựng công trình đối với các công trình sử dụng vốn
nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.

Quyết định

34/2017/QĐUBND

13/11/2017

30

Quyết định

11/2018/QĐUBND

29/01/2018

31

Quyết định

21/2018/QĐUBND

29/6/2018

32

Quyết định

32/2018/QĐUBND

27/8/2018

33

Quyết định

34

Chỉ thị

35

Chỉ thị

36

Chỉ thị

37

Chỉ thị

43/2018/QĐUBND
47/2002/CTUBBT
01/2013/CTUBND
02/2013/CTUBND
01/2015/CTUBND

09/11/2018
19/10/2002
09/5/2013
20/12/2013
12/8/2015

Về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình
Thuận ban hành
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 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/QĐUBND ngày 07 tháng 5 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh
Quyết định 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 định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh Trưởng, Phó các
phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở Xây dựng Bình Thuận
V/v chấm dứt sử dụng củi rừng tự nhiên để nung gạch, ngói trong các lò
gạch thủ công
Tăng cường quản lý quy hoạch đô thị trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.

01/12/2017

12/02/2018

10/7/2018

12/9/2018

01/12/2018
29/10/2002
19/5/2013

Về việc tăng cường quản lý chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn
30/12/2013
tỉnh Bình Thuận.
Về tăng cường quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng
22/8/2015
trên địa bàn tỉnh Bình Thuận
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IX. LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
1

Nghị quyết

24/2012/NQHĐND

02/7/2012

2

Nghị quyết

25/2012/NQHĐND

02/7/2012

55

Về quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2011-2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm
08/7/2012
đầu.
Về quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản làm vật
liệu xây dựng thông thường và than bùn tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2011- 08/7/2012
2015 và định hướng đến năm 2025.

55/2014/NQHĐND
68/2014/NQHĐND

4

Nghị quyết

5

Nghị quyết

74/2014/NQHĐND

27/7/015

6

Nghị quyết

79/2015/NQHĐND

27/7/015

7

Nghị quyết

88/2015/NQHĐND

14/12/2015

8

Nghị quyết

12/2016/NQHĐND

12/12/2016

9

Nghị quyết

10

Nghị quyết

11

Nghị quyết

19/2016/NQHĐND
26/2017/NQHĐND
29/2017/NQHĐND

18/7/2014
08/12/2014

12/12/2016

Quy định đối tượng thu, mức thu quản lý và sử dụng phí đo đạc, lập bản
đồ địa chính trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.
Về việc thông qua quy định Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Bình
Thuận áp dụng từ ngày 01/01/2015 đến ngày 31/12/2019.
Về Danh mục công trình, dự án có sử dụng đất lúa, đất rừng phòng hộ,
rừng đặc dụng; Danh mục công trình, dự án thuộc trường hợp nhà nước
thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, công cộng
thực hiện trong năm 2015 và Danh mục công trình phải cập nhật vào kế
hoạch sử dụng đất năm 2015.
Về việc bổ sung danh mục công trình, dự án có sử dụng đất lúa, đất rừng
phòng hộ, rừng đặc dụng; Danh mục công trình, dự án thuộc trường hợp
nhà nước thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia,
công cộng thực hiện trong năm 2015 và Danh mục công trình phải cập
nhật vào kế hoạch sử dụng đất năm 2015.
Về danh mục công trình, dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa,
đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng; danh mục công trình, dự án phải
thu hồi và danh mục các công trình cập nhật vào điều chỉnh quy hoạch sử
dụng đất đến năm 2020 thực hiện trong năm 2016.
Về việc bổ sung danh mục công trình, dự án có sử dụng đất lúa, đất rừng
phòng hộ, rừng đặc dụng; Danh mục công trình, dự án thuộc trường hợp
nhà nước thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia,
công cộng thực hiện trong năm 2017.
Về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng 05
năm kỳ cuối (giai đoạn 2016-2020)

25/7/2014
15/12/2014

15/12/2014

01/8/2015

20/12/2015

18.12.2016

28/12/2016

17/7/2017

Quy định về mức thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản 28/7/2017

13/12/2017

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định hồ
01/01/2018
sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh

56

Nghị quyết
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3

Nghị quyết

40/2017/NQHĐND

19/12/2017

13

Nghị quyết

43/2018/NQHĐND

30/3/2018

14

Nghị quyết

44/2018/NQHĐND

30/3/2018

15

Nghị quyết

47/2018/NQHĐND

30/3/2018

16

Nghị quyết

50/2018/NQHĐND

30/3/2018

17

Nghị quyết

51/2018/NQHĐND

30/3/2018

18

Nghị quyết

52/2018/NQHĐND

30/3/2018

19

Nghị quyết

54/2018/NQHĐND

30/3/2018

20

Nghị quyết

55/2018/NQHĐND

30/3/2018

01/01/2018

12/4/2018

12/4/2018

12/4/2018

12/4/2018

12/4/2018

12/4/2018
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Nghị quyết 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
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 mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí 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 án khai thác khoáng sản 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 xã 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 đọ 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
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
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

12/4/2018

12/4/2018

57

Quyết định

243/QĐ/UBBT

26/3/1994

22

Quyết định

84/2006/QĐUBND

02/11/2006

23

Quyết định

30/2008/QĐUBND

26/3/2008

24

Quyết định

41/2008/QĐUBND

09/5/2008

25

Quyết định

26

Quyết định

27

Quyết định

28

Quyết định

29

Quyết định

30

Quyết định

31

Quyết định

43/2010/QĐUBND
37/2011/QĐUBND
02/2013/QĐUBND
24/2013/QĐUBND
37/2013/QĐUBND
47/2013/QĐUBND
53/2013/QĐUBND

05/10/2010
23/12/2011
04/01/2013
24/5/2013
20/8/2013
16/10/2013
22/11/2013

Quy định chi tiết thang điểm tiêu chuẩn của các yếu tố trong phân hạng
đất tính thuế SDĐNN tại Bình Thuận
Về việc thống nhất áp dụng hệ quy chiếu và hệ tọa độ quốc gia Việt Nam
khu vực Bình Thuận cho việc thành lập và sử dụng bản đồ trên địa bàn
toàn tỉnh.
Ban hành Chương trình hành động của Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện
Nghị quyết số 27/2007/NQ-CP ngày 30/5/2007 của Chính phủ và Chương
trình hành động số 07-NQ/TU ngày 14/6/2007 của Ban Chấp hành Đảng
bộ tỉnh Bình Thuận khóa XI về Chiến lược biển Việt Nam
Ban hành Quy định trình tự, thủ tục giải quyết hồ sơ hành chính trong các
lĩnh vực đất đai, tài nguyên khoáng sản, tài nguyên nước và môi trường
theo cơ chế “Một cửa” trên địa bàn tỉnh Bình Thuận
Về việc quy định chế độ thu, quản lý và sử dụng phí bảo vệ môi trường
đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.
Về quy định kiểm tra, thẩm định, nghiệm thu, lưu chiểu bản đồ địa hình
tỷ lệ 1/500; 1/1000; 1/2000; 1/5000 trên địa bàn tình Bình Thuận.
Ban hành Quy trình đăng ký, cung cấp thông tin về thế chấp quyền sử
dụng đất, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.
Ban hành Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí bảo
vệ môi trường đối với chất thải rắn trên địa bàn tỉnh.
Về việc ban hành Quy chế thu thập, quản lý, khai thác và sử dụng dữ liệu
về tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.
Về việc ban hành Quy chế bảo vệ môi trường nước lưu vực sông La Ngà
trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.
Về việc ban hành Quy chế quản quản lý, khai thác, sử dụng cơ sở dữ liệu
Hệ thống thông tin địa lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh.

26/3/1994

12/11/2006

05/4/2008

19/5/2008

15/10/2010
02/01/2012
14/01/2013
03/6/2013
30/8/2013
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26/10/2013
02/12/2013

58

Quyết định

33

Quyết định

15/2014/QĐUBND

13/5/2014

34

Quyết định

52/2014/QĐUBND

05/12/2014

35

Quyết định

36

Quyết định

37

Quyết định

38

Quyết định

61/2014/QĐUBND

29/12/2014

39

Quyết định

08/2015/QĐUBND

02/3/2015

40

Quyết định

17/2015/QĐUBND

26/5/2015

41

Quyết định

22/2015/QĐUBND

10/6/2015

54/2014/QĐUBND
55/2014/QĐUBND
59/2014/QĐUBND

23/01/2014

17/12/2014
18/12/2014
26/12/2014

Về việc Quy định tỷ lệ quy đổi từ số lượng khoáng sản thành phẩm ra số
lượng khoáng sản nguyên khai làm căn cứ tính Phí bảo vệ môi trường đối 02/02/2014
với các loại khoáng sản khai thác trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.
Ban hành Quy định việc lập, thẩm định và phê duyệt Kế hoạch ứng phó
23/5/2014
sự cố tràn dầu của các cơ sở trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.
Ban hành quy định hạn mức giao đất ở, hạn mức công nhận đất ở đối với
thửa đất ở có vườn, ao và hạn mức giao đất trống, đồi núi trọc, đất có mặt
15/12/2014
nước thuộc nhóm đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng trên địa bàn tỉnh Bình
Thuận.
Ban hành Quy định về quản lý tài nguyên nước.
Ban hành quy định diện tích tối thiểu được tách thửa đối với đất ở, đất
nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.
Về việc ban hành Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Bình Thuận áp
dụng từ ngày 01/01/2015 đến ngày 31/12/2019.
Về mức tỷ lệ phần trăm (%) tính đơn giá thuê đất, mức thu đối với đất xây
dựng công trình ngầm, mức thu đối với đất có mặt nước, giá thuê mặt nước
trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.
Ban hành quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu
hồi, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất và quy trình chủ
đầu tư thoả thuận với NSDĐ để thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh
Bình Thuận.
Ban hành Quy định về chính sách ưu đãi nhà, đất đối với các hoạt động
trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể dục thể thao,
môi trường, giám định tư pháp trên địa bản tỉnh Bình Thuận.
Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của
Sở TNMT tỉnh Bình Thuận.

27/12/2014
28/12/2014
05/01/2015

08/01/2015

12/3/2015
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05/2014/QĐUBND

05/6/2015

20/6/2015

59

31/2015/QĐUBND
41/2015/QĐUBND
43/2015/QĐUBND

Quyết định

43

Quyết định

44

Quyết định

45

Quyết định

46

Quyết định

47

Quyết định

48

Quyết định

49

Quyết định

50

Quyết định

37/2016/QĐUBND

21/9/2016

51

Quyết định

40/2016/QĐUBND

17/10/2016

73/2015/QĐUBND
09/2016/QĐUBND
10/2016/QĐUBND
25/2016/QĐUBND
33/2016/QĐUBND

21/7/2015
08/9/2015
21/9/2015

25/12/2015

14/4/2016
22/4/2016
01/8/2016
14/9/2016

Ban hành quy định Về việc thi hành Quyết định giải quyết tranh chấp đất
đai có hiệu lực pháp luật trên địa bàn tỉnh
Ban hành Quy định quản lý nhà nước về khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bình
Thuận
Ban hành Bộ đơn giá xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất, định giá đất cụ
thể trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.
Ban hành 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

25/7/2015
18/9/2015
01/10/2015

04/01/2016

Ban hành Bộ đơn giá lưu trữ tài liệu đất đai trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. 24/4/2016
Ban hành Quy định về đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền
sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.
Quy định chính sách đặc thù về di dân, tái định cư các dự án thủy lợi, thủy
điện trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.
Về ban hành mức thu tiền sử dụng khu vực biển đối với từng hoạt động
khai thác, sử dụng tài nguyên biển trên địa bàn tỉnh Bình Thuận
Ban hành quy định điều kiện, tiêu chuẩn, chức danh trưởng, phó các đơn
vị sự nghiệp, chi cục thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường; Trưởng, Phó
Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường thuộc UBND các huyện, thị xã,
thành phố.
Về sửa đổi, bổ sung nội dung Điều 1 Quyết định số 61/2014/QĐ-UBND
ngày 29/12/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh về mức tỷ lệ phần trăm tính
đơn giá thuê đất, mức thu đối với đất xây dựng công trình ngầm, mức thu
đối với đất có mặt nước, giá thuê mặt nước trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

02/5/2016
11/8/2016
01/10/2016

01/10/2016
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01/11/2016

60

Quyết định

51/2016/QĐUBND

28/11/2016

53

Quyết định

52/2016/QĐUBND

01/12/2016

54

Quyết định

56/2016/QĐUBND

30/12/2016

55

Quyết định

09/2017/QĐUBND

03/3/2017

56

Quyết định

10/2017/QĐUBND

10/3/2017

57

Quyết định

20/2017/QĐUBND

19/7/2017

58

Quyết định

59

Quyết định

60

Quyết định

61

Quyết định

23/2017/QĐUBND
24/2017/QĐUBND
29/2017/QĐUBND
35/2017/QĐUBND

04/8/2017
16/8/2017
05/10/2017
14/11/2017

Ban hành Quy định về phân công, phân cấp trách nhiệm quản lý nhà nước
về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.
Bãi bỏ khoản 2, Điều 2 của Quyết định số 41/2015/QÐ-UBND ngày
08/9/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định quản lý nhà nước
về khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bình Thuận
Ban hành Quy chế phối hợp giữa Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Bình
Thuận với các cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc giải quyết thủ tục
hành chính trong lĩnh vực đất đai trên địa bàn tỉnh Bình Thuận
Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quy định ban hành kèm theo Quyết
định số 17/2015/QĐ-UBND ngày 26/5/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh về
việc ban hành quy định chính sách ưu đãi nhà, đất đối với các hoạt động
trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể dục thể thao,
môi trường, giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.
Về điều chỉnh, bổ sung một số Điều của Quy định Bảng giá đất ban hành
kèm theo Quyết định số 59/2014/QĐ-UBND ngày 26/12/2014 của Ủy ban
nhân dân tỉnh Bình Thuận
Ban hành Quy chế đấu giá quyền khai thác khoáng sản đối với các khu
vực khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp giấy phép khai thác của UBND tỉnh
Bình Thuận.
Về việc bãi bỏ Quyết định số 19/2015/QĐ-UBND ngày 08 tháng 6 năm
2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh
Ban hành Quy định về quản lý hoạt động khí tượng thủy văn trên địa bàn
tỉnh Bình Thuận.
Ban hành đơn giá lập và điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất áp
dụng trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.
Ban hành đơn giá hoạt động quan trắc môi trường trên địa bàn tỉnh Bình
Thuận

15/12/2016

15/12/2016

15/01/2017

20/3/2017

20/3/2017

01/8/2017

15/8/2017
01/9/2017
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20/10/2017
25/11/2017

61

Quyết định

37/2017/QĐUBND

21/11/2017

63

Quyết định

38/2017/QĐUBND

28/11/2017

64

Quyết định

65

Quyết định

66

Quyết định

05/2018/QĐUBND

25/01/2018

67

Quyết định

14/2018/QĐUBND

09/02/2018

68

Quyết định

69

Quyết định

70

Quyết định

71

Quyết định

41/2017/QĐUBND
03/2018/QĐUBND

26/2018/QĐUBND
38/2018/QĐUBND
39/2018/QĐUBND
40/2018/QĐUBND

20/12/2017
18/01/2018

10/8/2018
12/10/2018
15/10/2018
15/10/2018

Ban hành quy định về phân vùng các nguồn tiếp nhận nước thải trên địa
01/12/2017
bàn tỉnh Bình Thuận
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định việc lập, thẩm định và phê
duyệt Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu của các cơ sở trên địa bàn tỉnh
01/01/2018
Bình Thuận ban hành kèm theo Quyết định số 15/2014/QĐ-UBND ngày
13 tháng 5 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh
Ban hành bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh
Về phân cấp thực hiện thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công
nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Thuận
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 08/2015/QĐ-UBND ngày
02/3/2015 về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất
trên địa bàn 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/QĐ-UBND ngày 25/12/2015 của UBND tỉnh Bình Thuận
Quyết định 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
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
Quyết định về việc ban hành Bộ đơn giá xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai
trên địa bàn tỉnh
Quyết định 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

02/01/2018
01/02/2018

10/02/2018

01/3/2018

01/9/2018
01/11/2018
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01/11/2018
01/11/2018

62

Quyết định

73

Quyết định

74

Quyết định

75

Chỉ thị

76

Chỉ thị

51/2018/QĐUBND
52/2018/QĐUBND
53/2018/QĐUBND
35/2001/CTUBBT
01/2008/CTUBND

26/12/2018

27/12/2018
27/12/2018
11/12/2001

28/8/2008

15/01/2019

15/01/2019
10/01/2019
10/4/2003

07/9/2008

X. LĨNH VỰC THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
1

Quyết định

2

Quyết định

3

Quyết định

4

Quyết định

5

Quyết định

6

Quyết định

82/2006/QĐUBND
40/2014/QĐUBND
75/2015/QĐUBND

06/9/2014

25/12/2015

30/12/2016
12/01/2017
04/12/2017

Về việc ban hành Quy định quản lý tần số vô tuyến điện phục vụ công tác
phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn trên biển.
Quy định về quản lý dịch vụ internet và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi
điện tử công cộng trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.
Về việc Quy định mức chi trả nhuận bút, thù lao đối với tác phẩm được
phát trên Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện, thị xã, thành phố và Đài
Truyền thanh xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bình Thuận
Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và
mối quan hệ công tác của Sở Thông tin và Truyền thông Bình Thuận
Ban hành Quy định xây dựng và sử dụng chung cơ sở hạ tầng kỹ thuật
viễn thông trên địa bàn tỉnh Bình Thuận
Ban hành Quy chế quản lý nhà nước về hoạt động thông tin đối ngoại trên
địa bàn tỉnh Bình Thuận

22/10/2006
16/9/2014

04/01/2016

15/01/2017
01/02/2017
15/12/2017
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57/2016/QĐUBND
01/2017/QĐUBND
39/2017/QĐUBND

12/10/2006
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nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất
trên địa bàn tỉnh
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định phân công, phân cấp trách
nhiệm quản lý nhà nước về môi trường trên địa bàn tỉnh ban hành kèm
theo Quyết định số 51/2016/QĐ-UBND ngày 28/11/2016 của UBND tỉnh.
Ban hành Quy định diện tích tối thiểu được tách thửa đối với các loại đất
trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.
Ban hành Quy định về đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền
sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.
Về việc quản lý và cấp phép xây dựng, cấp GCNQSDNƠ và QSDĐƠ trên
địa bàn tỉnh Bình Thuận.
Về việc tăng cường công tác quản lý thăm dò, khai thác, sử dụng tài
nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước và hành nghề khoan nước dưới
đất trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.

7

Quyết định

07/2018/QĐUBND

8

Chỉ thị

01/2011/CTUBND

29/01/2018

26/01/2011

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 12/02/2018
Thuận
V/v việc tăng cường công tác quản lý tần số vô tuyến điện trên địa bàn
05/02/2011
tỉnh.

XI. LĨNH VỰC LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
Nghị quyết

06/2016/NQHĐND

15/7/2016

2

Nghị quyết

33/2017/NQHĐND

13/12/2017

3

Nghị quyết

4

Nghị quyết

46/2018/NQHĐND
58/2018/NQHĐND

5

Quyết định

6

Quyết định

7

Quyết định

8

Quyết định

9

Quyết định

19/2007/QĐUBND
58/2007/QĐUBND
61/2007/QĐUBND
62/2007/QĐUBND
64/2007/QĐUBND

30/3/2018
20/7/2018

19/4/2007

01/10/2007
02/10/2007
02/10/2007
05/10/2007

Về chương trình giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh giai đoạn 20162020.
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 để thực hiện Chương
trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững đến năm 2020 trên địa bàn
tỉnh
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 hỗ trợ cho công tác viên tham gia công tác bảo vệ, chăm
sóc trẻ em tại thôn, bản, khu phố trên địa bàn tỉnh
Về việc ban hành Quy định về chính sách hỗ trợ chi phí giáo dục định
hướng đối với người lao động thuộc diện chính sách đi làm việc ở nước
ngoài.
Về việc ban hành quy định về việc cho vay vốn đối với người có công với
cách mạng thuộc hộ nghèo tỉnh Bình Thuận.
Về việc thành lập Quỹ hỗ trợ việc làm ngoài nước tỉnh Bình Thuận.

24/7/2016

01/01/2018

12/4/2018
31/7/2018

29/4/2007

11/10/2007
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12/10/2007

Về việc ban hành quy định về tổ chức và hoạt động của Quỹ hỗ trợ việc
12/10/2007
làm ngoài nước tỉnh Bình Thuận.
Về việc Quy định chế độ thu, quản lý và sử dụng lệ phí cấp phép lao động
15/10/2007
cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.
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15/2008/QĐUBND

Quyết định

11

Quyết định

12

Quyết định

13

Quyết định

14

Quyết định

29/2013/QĐUBND

20/6/2013

15

Quyết định

32/2013/QĐUBND

30/7/2013

16

Quyết định

40/2013/QĐUBND

10/9/2018

17

Quyết định

58/2013/QĐUBND

03/12/2013

18

Quyết định

30/2014/QĐUBND

24/7/2014

19

Quyết định

49/2015/QĐUBND

19/10/2015

20/2008QĐUBND
104/2008/Q
Đ-UBND
47/2009/QĐUBND

25/01/2008

19/02/2008
16/12/2008
15/8/2009

04/02/2008

01/3/2008
26/12/2008
15/8/2009

30/6/2013

09/8/2013

20/9/2013

13/12/2013
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03/8/2014

29/10/2015
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Về việc sửa đổi khoản 2 Điều 5 Quy định về tổ chức và hoạt động của quỹ
hỗ trợ việc làm ngoài nước tỉnh” ban hành kèm theo Quyết định số
62/2007/QĐ-UBND ngày 02/10/2007 của UBND tỉnh .
Về việc quy định một số chế độ phụ cấp đối với cán bộ, viên chức làm
việc tại Trung tâm Giáo dục-Lao động xã hội tỉnh.
Về việc Quy định về đối tượng và mức hỗ trợ cho người có công với cách
mạng cải thiện nhà ở trên địa bàn tỉnh Bình Thuận
Ban hành quy chế giải quyết đình công bất hợp pháp xảy ra tại doanh
nghiệp hoạt động trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.
Về việc ban hành Quy định phân cấp cấp phát, quản lý và sử dụng kinh
phí thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng và người
trực tiếp tham gia kháng chiến trên địa bàn tỉnh.
Ban hành Quy chế phối hợp quản lý lao động người nước ngoài làm việc
trên địa bàn tỉnh Bình Thuận
Điều chỉnh, sửa đổi điểm b khoản 1 Điều 1 Quyết định số 20/2008/QĐUBND ngày 19/02/2008 của UBND tỉnh về việc quy định một số chế độ
phụ cấp đối với cán bộ, viên chức làm việc tại Trung tâm Giáo dục - Lao
động Xã hội tỉnh
Về việc sửa đổi khoản 3 Điều 6 “Quy định về tổ chức và hoạt động của
Quỹ hỗ trợ việc làm ngoài nước tỉnh” ban hành kèm theo Quyết định số
62/2007/QĐ-UBND ngày 02/10/2007 của UBND tỉnh Bình Thuận.
Ban hành Quy định việc quản lý, cấp phát thẻ bảo hểm y tế cho các đối
tượng được ngân sách NN đóng, hỗ trợ tiền đóng bảo hiểm y tế trên địa
bàn tỉnh Bình Thuận.
Quy định chế độ đóng góp, miễn, giảm, hỗ trợ và các khoản chi phí đối
với người nghiện ma tuý chữa trị, cai nghiện bắt buộc và tự nguyện tại
Trung tâm chữa bệnh -giáo dục-lao động xã hội, tại gia đình và cộng đồng
trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.

20

Quyết định

74/2015/QĐUBND

25/12/2015

21

Quyết định

11/2016/QĐUBND

27/4/2016

22

Quyết định

27/2016/QĐUBND

03/8/2016

Quyết định

54/2016/QĐUBND

26/12/2016

24

Quyết định

50/2018/QĐUBND

24/12/2018

25

Chỉ thị

26

Chỉ thị

27

Chỉ thị

07/2003/CTUBBT
04/2006/CTUBND
03/2011/CTUBND

25/3/2003
12/6/2006
14/7/2011

Về việc phê duyệt giảm nghèo tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2016-2020.

13/8/2016

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định
số 74/2015/QĐ-UBND ngày 25 tháng 12 năm 2015 của Ủy ban nhân dân
05/01/2017
tỉnh Bình Thuận quy định mức trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ
xã hội trên địa bàn tỉnh Bình Thuận
Quyết định ban hành Quy định điều kiện, tiêu chuẩn đối với các chức danh
Trưởng phòng, Phó các phòng, đơn vị thuộc Sở LĐ-TB&XH; Trưởng,
Phó Trưởng phòng chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện được 10/01/2019
giao phụ trách, tham mưu lĩnh vực quản lý nhà nước về lao động, thương
binh và xã hội trên địa bàn tỉnh Bình Thuận
Về việc đẩy mạnh cuộc vận động "Ngày vì người nghèo"

04/4/2003

Về việc quản lý đối tượng và giáo dục, giúp đỡ những người có hành vi vi
22/6/2006
phạm pháp luật tại xã, phường, thị trấn.
Đẩy mạnh việc thực thi pháp luật lao động trong các loại hình doanh
24/7/2011
nghiệp trên địa bàn tỉnh.
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Ban hành Quy định mức trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội
04/01/2016
trên địa bàn tỉnh Bình Thuận
Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và
mối quan hệ công tác của Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Bình 07/5/2016
Thuận.

XII. LĨNH VỰC VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
1

Nghị quyết

2

Nghị quyết

56/2014/NQHĐND
90/2015/NQHĐND

18/7/2014
14/12/2015

Về việc đặt tên đường trên địa bàn thị trấn Võ Xu, thị trấn Đức Tài huyện
26/7/2014
Đức Linh và một số tuyến đường trên địa bàn thành phố Phan Thiết.
V/v đặt tên công viên cây xanh tại phường Phú Thủy, thành phố Phan
20/12/2015
Thiết.
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3

Nghị quyết

4

Nghị quyết

5

Nghị quyết

15/2016/NQHĐND
16/2016/NQHĐND
21/2017/NQHĐND

Nghị quyết

60/2018/NQHĐND

7

Nghị quyết

8

Quyết định

9

Quyết định

10

Quyết định

11

Quyết định

61/2018/NQHĐND
54/1999/QĐCTUB-BT
09/2000/QĐCTUBBT
08/2005/QĐUBBT
47/2005/QĐUBND

12

Quyết định

13

Quyết định

14

Quyết định

06/2006/QĐUBND
69/2007/QĐUBND
46/2009/QĐUBND

12/12/2016
17/7/2017

20/7/2018

20/7/2018
08/11/1999
28/01/2000
01/02/2005
28/7/2005

16/01/2006

05/11/2007
30/7/2009

Về thực hiện phong trào "toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa
28/12/2016
tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2016-2020"
V/v đặt tên đường trên địa bàn thị trấn Lương sơn, huyện Bắc Bình và thị
28/12/2016
trấn Ma Lâm, huyện Hàm Thuận Bắc.
Về việc đặt tên đường trên địa bàn thành phố Phan Thiết

28/7/2017

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 UB Mặt trận
31/7/2018
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
31/7/2018
Thuận Nam
Về việc Đặt tên một số đường phố của thị xã Phan Thiết

11/8/2018

Về việc ban hành Quy chế về thực hiện nếp sống văn minh trong việc
28/01/2000
cưới, việc tang, lễ hội và bài trừ mê tín dị đoan.
Về việc Ban hành “Quy định về tài trợ sáng tạo văn học nghệ thuật” tỉnh
16/02/2005
Bình Thuận.
Về việc Công bố logo (biểu tượng) chính thức của tỉnh Bình Thuận

28/7/2005

Về việc đặt tên một số tuyến đường thuộc thành phố Phan Thiết và ở các
thị trấn thuộc các huyện Hàm Thuận Nam, Hàm Tân, Đức Linh, Tánh 26/01/2006
Linh.
Về việc Quy định chế độ chi thực hiện Tạp chí Văn nghệ Bình Thuận do
15/11/2007
Hội văn học Nghệ thuật Bình Thuận phát hành.
Ban hành quy định cấp biển hiệu đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch cho
09/8/2009
các cơ sở mua sắm, cơ sở ăn uống trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.
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12/12/2016
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Quyết định

16

Quyết định

17

Quyết định

18

Quyết định

19

Quyết định

20

Quyết định

21

01/6/2012

38/2012/QĐUBND
17/2013/QĐUBND
51/2013/QĐUBND
46/2015/QĐUBND
56/2015/QĐUBND

19/11/2013

Quyết định

68/2015/QĐUBND

07/12/2015

22

Quyết định

22/2016/QĐUBND

22/7/2016

23

Quyết định

24

Quyết định

25

Quyết định

28/2016/QĐUBND
40/2017/QĐUBND
09/2018/QĐUBND

26/9/2012
04/5/2013

07/10/2015
28/10/2015

16/8/2016
19/12/2017

29/01/2018

Về việc ban hành quy định tiêu chuẩn các danh hiệu văn hóa trong phong
trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" tỉnh Bình Thuận, giai
đoạn 2011-2015.
Về việc quy định định mức chi hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, nghệ
thuật trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.
Ban hành Quy định chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với vận động viên và
huấn luyện viên thể thao có thành tích cao trên địa bàn tỉnh.
Ban hành Quy định quản lý các vùng hoạt động thể thao giải trí trên biển
tại địa bàn tỉnh Bình Thuận.
Ban hành quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí thư viện trên địa bàn
tỉnh.
Ban hành quy định quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích lịch sử-văn
hoá và danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.
V/v sửa đổi, bổ sung một số nội dung quy định về quản lý các vùng hoạt
động thể thao giải trí trên biển tại địa bàn tỉnh Bình Thuận theo Quyết định
số 51/2013/QĐ-UBND ngày 19/11/2013.
Ban hành Quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí tham quan danh lam
thắng cảnh, di tích lịch sử, công trình văn hóa trên địa bàn tỉnh Bình
Thuận.
Ban hành quy định về nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu, chức năng, tổ chức
bộ máy và mối quan hệ công tác của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
Về việc phân cấp cho UBND các huyện, thị xã, thành phố cấp Giấy phép
kinh doanh karaoke trên địa bàn tỉnh
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

06/10/2012
14/5/2013
29/11/2013
17/10/2015
07/11/2015

17/12/2015

01/8/2016

01/9/2016
01/01/2018

12/02/2018
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XIII. LĨNH VỰC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

11/6/2012
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18/2012/QĐUBND

Quyết định

2

Quyết định

3

Quyết định

4

Quyết định

5

Quyết định

6

Quyết định

7

Quyết định

8

Quyết định

9

Quyết định

10

Quyết định

11

Quyết định

12

Quyết định

13

Quyết định

21/2012/QĐUBND
39/2012/QĐUBND
21/2014/QĐUBND
43/2014/QĐUBND
49/2014/QĐUBND
04/2015/QĐUBND
15/2015/QĐUBND
37/2015/QĐUBND
40/2015/QĐUBND
42/2015/QĐUBND
52/2015/QĐUBND
64/2015/QĐUBND
76/2015/QĐUBND

18/6/2012
26/9/2012
13/6/2014
15/10/2014
29/10/2014
02/02/2015
24/4/2015
14/8/2015
27/8/2015
10/9/2015
22/10/2015
16/11/2015
25/12/2015

Ban hành Quy chế quản lý an toàn bức xạ trong hoạt động khai thác, chế
biến sa khoáng titan-zircon trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.
Ban hành quy định xây dựng, thẩm định và ban hành quy chuẩn kỹ thuật
địa phương của tỉnh Bình Thuận.
Ban hành Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Điều lệ sáng kiến trên
địa bàn tỉnh Bình Thuận.
Về việc ban hành Quy chế xét chọn và tôn vinh danh hiệu "Trí thức tiêu
biểu về khoa học - công nghệ tỉnh Bình Thuận"
Ban hành Quy định về hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội
của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Bình Thuận.
Về việc ban hành Quy định xây dựng và tổ chức hoạt động trạm cân đối
chứng trên địa bàn tỉnh Bình Thuận
Ban hành quy định về thu thập, đăng ký, lưu trữ, công bố và khai thác
thông tin về khoa học công nghệ trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.
Ban hành quy chế quản lý và sử dụng chỉ dẫn địa lý "Phan Thiết" dùng
cho sản phẩm nước mắm.
Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức
của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bình Thuận
Ban hành quy định quản lý và tổ chức thực hiện nhiệm vụ khoa học và
công nghệ cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Bình Thuận
Ban hành quy định chính sách xây dựng, phát triển các tổ chức dịch vụ
SHTT, khai thác và phát triển tài sản trí tuệ trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.
Ban hành quy định quản lý và tổ chức thực hiện nhiệm vụ khoa học và
công nghệ cấp cơ sở trên địa bàn tỉnh Bình Thuận
Về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng Chỉ dẫn địa lý “Bình Thuận”
dùng cho quả thanh long

28/6/2012
06/10/2012
23/6/2014
25/10/2014
08/11/2014
12/02/2015
04/5/2015
24/8/2015
06/9/2015
20/9/2015
01/11/2015
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26/11/2015
04/01/2016

69

Quyết định

15

Quyết định

16/2017/QĐUBND

16/5/2017

16

Quyết định

08/2018/QĐUBND

29/01/2018

03/6/2016

Ban hành Quy định về định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán
kinh phí đối với các nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân 13/6/2016
sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Thuận
Ban hành quy định chính sách hỗ trợ đổi mới công nghê, thiết bị đối với
các doanh nghiệp sản xuất các sản phẩm lợi thế của tỉnh Bình Thuận giai 16/5/2017
đoạn 2016-2020
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 Bình 12/02/2018
Thuận

XIV. LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
18/2011/NQHĐND
45/2013/NQHĐND
61/2014/NQHĐND
72/2014/NQHĐND

Nghị quyết

2

Nghị quyết

3

Nghị quyết

4

Nghị quyết

5

Nghị quyết

05/2016/NQHĐND

15/7/2016

6

Nghị quyết

07/2016/NQHĐND

15/7/2016

7

Nghị quyết

20/2017/NQHĐND

17/7/2017

8

Nghị quyết

67/2018/NQHĐND

30/10/2018

14/12/2011
08/11/2013
18/7/2014
08/12/2014

Về quy hoạch phát triển ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Bình Thuận đến
năm 2020.
Về nội dung và mức chi cho người làm công tác kiêm nhiệm phổ cập giáo
dục mầm non cho trẻ 5 tuổi ở các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh.
V/v quy định chế độ kiêm nhiệm công tác và tổ chức các lớp phổ cập giáo
dục, xóa mù chữ trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.
V/v Quy định mức chi cho các hoạt động thể dục - thể thao ngành Giáo
dục và Đào tạo tỉnh Bình Thuận.
Quy định mức thu, quản lý và sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục đào
tạo và dạy nghề công lập và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí
học tập trên địa bàn tỉnh từ năm học 2016-2017 đến năm học 2020-2021.
Về xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia trên địa bàn tỉnh giai đoạn
2016-2020
Quy định khoảng cách và địa bàn xác định học sinh không thể đi đến
trường và trở về nhà trong ngày được hỗ trợ tiền ăn, tiền nhà ở và hỗ trợ
gạo trên địa bàn tỉnh
Sửa đổi khoản 2 Điều 1 Nghị quyết số 20/2017/NQ-HĐND ngày
17/7/2017 của HĐND tỉnh quy định khoảng cách và địa bàn xác định học

24/12/2011
15/11/2013
27/7/2014
15/12/2014

24/7/2016

24/7/2016

28/7/2017

12/11/2018
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15/2016/QĐUBND

Quyết định

01/2008/QĐUBND

02/01/2008

10

Quyết định

44/2008/QĐUBND

02/6/2008

11

Quyết định

12

Quyết định

13

Quyết định

14

Quyết định

15

Quyết định

16

Quyết định

04/2013/QĐUBND

15/01/2013

17

Quyết định

05/2013/QĐUBND

24/01/2013

89/2008/QĐUBND
93/2008/QĐUBND
09/2009/QĐUBND
26/2010/QĐUBND
37/2012/QĐUBND

15/10/2008
31/10/2008

09/02/2009

03/6/2010
17/9/2012

Về việc mức chi cho các ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Bình Thuận.

12/01/2008

12/6/2008

25/10/2008
10/11/2008

19/02/2009

13/6/2010

Về việc quy định chế độ học bổng khuyến khích học tập cho học sinh các
27/9/2012
trường trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh.
Về việc sửa đổi một số điều của Quyết định số 09/2009/QĐ-UBND ngày
09/02/2009 của UBND tỉnh về chế độ trợ cấp đối với học sinh, sinh viên
25/01/2013
là người dân tộc thiểu số của tỉnh đang học tại các trường Đại học, Cao
đẳng, Trung học chuyên nghiệp trong cả nước
Sửa đổi, bổ sung một số điều Quy định ban hành kèm theo Quyết định số
93/2008/QĐ-UBND ngày 31/10/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc
03/02/2013
quy định chế độ trợ cấp đối với học sinh dân tộc thiểu số ở các thôn, xã
miền núi, vùng cao trên địa bàn tỉnh Bình Thuận
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9

sinh không thể đi đến trường và trở về nhà trong ngày được hỗ trợ tiền ăn,
tiền nhà ở và hỗ trợ gạo trên địa bàn tỉnh.
Về việc ban hành quy định chính sách hỗ trợ thực hiện phổ cập giáo dục
trung học cơ sở trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.
Về việc quy định mức thu, quản lý sử dụng tiền học lại , thi hết học phần,
thi lại tốt nghiệp, chấm phúc khảo thi tốt nghiệp tại các trường cao đẳng,
Trung học chuyên nghiệp, Trung cấp nghề thuộc hệ thống giáo dục quốc
dân trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.
Về việc Quy định chế độ kiêm nhiệm công tác và chi tổ chức các lớp phổ
cập giáo dục trên địa bàn tỉnh Bình Thuận
Về việc quy định chế độ trợ cấp đối với học sinh dân tộc thiểu số ở các
thôn, xã, miền núi, vùng cao trên địa bàn tỉnh Bình Thuận
Về việc ban hành Quy định chế độ trợ cấp đối với học sinh, sinh viên là
người dân tộc thiểu số của tỉnh đang học tại các trường Đại học, Cao đẳng,
Trung học chuyên nghiệp trong cả nước
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18

Quyết định

13/2013/QĐUBND

29/3/2013

Quyết định

16/2013/QĐUBND

18/4/2013

20

Quyết định

44/2013/QĐUBND

08/10/2013

21

Quyết định

52/2013/QĐUBND

20/11/2013

22

Quyết định

23

Quyết định

24

Quyết định

25

Quyết định

47/2015/QĐUBND

12/10/2015

26

Quyết định

26/2016/QĐUBND

02/8/2016

35/2014/QĐUBND
37/2014/QĐUBND
56/2014/QĐUBND

12/8/2014
14/8/2014
18/12/2014

Quy định nội dung, mức chi cho công tác thi tốt nghiệp THPT và giáo dục
thường xuyên, công tác tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập, thi học sinh
giỏi, xét công nhận tốt nghiệp THCS, xét tuyển sinh vào lớp 6 THCS tại
các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh.
Về việc sửa đổi, bổ sung Điểm 1 và 2 Phụ lục 2 ban hành kèm theo Quyết
định số 89/2008/QĐ-UBND ngày 15 tháng 10 năm 2008 của Ủy ban nhân
dân tỉnh quy định chế độ kiêm nhiệm công tác và chi tổ chức các lớp phổ
cập giáo dục trên địa bàn tỉnh Bình Thuận
Về việc quy định nội dung và mức chi cho người làm công tác kiêm nhiệm
phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi ở các xã, phường, thị trấn
trên địa bàn tỉnh
Về việc Quy định chế độ cho học sinh dân tộc thiểu số học nghề tại Trường
Cao đẳng Nghề Bình Thuận.
Về việc Quy định chế độ kiêm nhiệm công tác và tổ chức các lớp phổ cập
giáo dục, xóa mù chữ trên địa bàn tỉnh Bình Thuận
Về việc quy định mức chi cho các hoạt động thể dục thể thao ngành Giáo
dục và Đào tạo.
Quy đinh mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế từ ngân sách địa phương cho đối
tượng là học sinh, sinh viên đang theo học tại các cơ sở giáo dục quốc dân
và người lao động thuộc hộ gia đình làm nông nghiệp,lâm nghiệp, ngư
nghiệp, diêm nghiệp có mức sống trung bình trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.
Về việc Quy định mức thu, quản lý và sử dụng học phí đối với các cơ sở
giáo dục đào tạo, dạy nghề công lập và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ
trợ chi phí học tập trên địa bàn tỉnh Bình Thuận từ năm học 2016 - 2017
đến năm học 2020 - 2021.

08/4/2013

28/4/2013

13/10/2013

30/11/2013

22/8/2014
24/8/2014
28/12/2014

22/10/2015
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Ban hành Quy định về dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.

12/8/2016

72

Quyết định

43/2016/QĐUBND

18/10/2016

28

Quyết định

46/2016/QĐUBND

01/11/2016

29

Quyết định

06/2018/QĐUBND

29/01/2018

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và
01/11/2016
mối quan hệ công tác của Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Thuận
Về việc sửa đổi Điều 5 của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số
56/2014/QĐ-UBND ngày 18/12/2014 của UBND tỉnh về quy định mức
01/11/2016
chi cho các hoạt động thể dục-thể thao ngành Giáo dục và Đào tạo 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,
12/02/2018
Phó các phòng Giáo dục và Đào tạo thuộc UBND các huyện, thị xã, thành
phố

XV. LĨNH VỰC Y TẾ
52/2006/NQHĐND
19/2011/NQHĐND
26/2012/NQHĐND
34/2012/NQHĐND
31/2017/NQHĐND

12/12/2006

Nghị quyết về chính sách thu hút bác sỹ về công tác tại trạm y tế xã và
21/12/2006
phòng khám đa khoa khu vực.

14/12/2011

Về quy hoạch phát triển ngành y tế tỉnh Bình Thuận đến năm 2020.

24/12/2011

02/7/2012

Về Chính sách Dân số và Kế hoạch hóa gia đình tỉnh Bình Thuận.

09/7/2012

1

Nghị quyết

2

Nghị quyết

3

Nghị quyết

4

Nghị quyết

5

Nghị quyết

6

Nghị quyết

32/2017/NQHĐND

13/12/2017

7

Nghị quyết

34/2017/NQHĐND

13/12/2017

07/12/2012
13/12/2017

Về giá thu một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở khám
bệnh, chữa bệnh của Nhà nước 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, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán
của quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập trên
địa bàn tỉnh
Về việc bãi bỏ một phần Nghị quyết số 26/2012/NQ-HĐND ngày
02/7/2012 về chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình tỉnh Bình Thuận

16/12/2012
01/01/2018
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01/01/2018

01/01/2018
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Nghị quyết

9

Quyết định

10

Quyết định

11

Quyết định

107/2006/Q
Đ-UBND
38/2007/QĐUBND
23/2008QĐUBND

12

Quyết định

13

Quyết định

14

Quyết định

15

Quyết định

16

Quyết định

17

Quyết định

18

Quyết định

10/2018/QĐUBND

29/01/2018

19

Quyết định

13/2018/QĐUBND

08/02/2018

57/2008/QĐUBND
27/2012/QĐUBND
57/2015/QĐUBND
67/2015/QĐUBND
02/2017/QĐUBND
28/2017/QĐUBND

20/7/2018

28/12/2006
24/7/2007
25/02/2008

16/7/2008

16/7/2012
29/10/2015
30/11/2015
18/01/2017
29/9/2017

31/7/2018

07/01/2007
03/8/2007
07/3/2008

26/7/2008

26/7/2012
8/11/2015
10/12/2015
15/02/2017
15/10/2017

12/02/2018

15/02/2018

74

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
Về việc Quy định chính sách thu hút bác sỹ về công tác tại Trạm y tế xã
và Phòng khám đa khoa khu vực.
Về việc ban hành Quy định một số chế độ trợ cấp thực hiện công tác dân
số từ nguồn ngân sách Nhà nước.
Về việc ban hành Quy định chế độ chính sách cho lực lượng bảo vệ dân
số trên địa bàn tỉnh Bình Thuận
Về việc sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 5 Quyết định số 23/2008/QĐUBND ngày 25/02/2008 của UBND tỉnh quy định chế độ, chính sách cho
lực lượng bảo vệ dân số trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.
Về việc quy định chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình tỉnh Bình
Thuận.
Ban hành giá thu một số dịch vụ điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện
bằng thuốc thay thế tại các cơ sở điều trị của nhà nước.
Ban hành quy định chế độ hỗ trợ việc khám, chữa bệnh cho một số đối
tượng trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.
Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và
mối quan hệ công tác của Sở Y tế Bình Thuận
Ban hành Quy định phân công, phân cấp quản lý nhà nước về an toàn thực
phẩm 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
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/QĐUBND ngày 16/7/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận
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59/2018/NQHĐND

20

Quyết định

24/2018/QĐUBND

30/7/2018

Bãi bỏ Quyết định số 21/2016/QĐ-UBND ngày 19/7/2016 của UBND 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 10/8/2018
bảo hiểm y tế tại các cơ sở y tế khám bệnh, chữa bệnh công lập trên địa
bàn tỉnh Bình Thuận.

21

Chỉ thị

35/2000/CTCTUBBT

17/7/2000

Về việc đẩy mạnh công tác y tế trường học.

27/7/2002

XVI. LĨNH VỰC THANH TRA
Nghị quyết

2

Quyết định

3

Quyết định

4

Quyết định

5

Quyết định

71/2014/NQHĐND
14/2005/QĐUBBT
40/2006/QĐUBND
01/2015/QĐUBND
44/2018/QĐUBND

08/12/2014
25/02/2005
25/5/2006
06/01/2015

09/11/2018

Về quy định chế độ chi mua tin phục vụ công tác phòng, chống tham
nhũng trên địa bàn tỉnh.
Về việc ban hành quy trình giải quyết tranh chấp, khiếu nại về đất đai và
giải quyết khiếu nại, tố cáo của các cơ quan nhà nước tỉnh Bình Thuận.
Về việc ban hành Chương trình hành động của UBND tỉnh thực hiện Luật
Phòng, chống tham nhũng.
Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và
mối quan hệ công tác của Thanh tra tỉnh Bình Thuận.
Ban hành Quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh Trưởng phòng, Phó
Trưởng phòng thuộc Thanh tra tỉnh, Chánh Thanh tra, Phó Chánh thanh
tra các Sở, ban, ngành, Chánh Thanh tra, Phó Chánh thanh tra các huyện,
thị xã, thành phố thuộc tỉnh Bình Thuận

15/12/2014
07/3/2005
04/6/2006
16/01/2015

01/12/2018

XVII. LĨNH VỰC HÀNH CHÍNH TỔNG HỢP
1

Quyết định

16/2003/QĐUBBT

18/4/2003

2

Quyết định

15/2009/QĐUBND

09/3/2009

Về việc Ban hành Quy chế tiếp thu, trả lời và giải quyết những yêu cầu,
28/4/2003
kiến nghị của cử tri, chất vấn của đại biểu HĐND
Ban hành Chương trình hành động của Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện
Nghị quyết số 24/2008/NQ-CP ngày 28 tháng 10 năm 2008 của Chính phủ
19/3/2009
và Chương trình hành động số 20-NQ/TU ngày 22 tháng 9 năm 2008 của
Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bình Thuận (khóa XI)
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75

49/2009/QĐUBND

07/8/2009

Ban hành kế hoạch hành động của UBND tỉnh về một số nhiệm vụ, giải
pháp lớn nhằm tiếp tục thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 22-NQ/TU ngày
07/8/2009
20/4/2009 của Tỉnh ủy về Chương trrình hành động thực hiện Nghị quyết
hội nghị

13/8/2009

Về việc ban hành quy định tổ chức họp báo của UBND tỉnh Bình Thuận.

4

Quyết định

5

Quyết định

6

Quyết định

7

Quyết định

8

Quyết định

9

Quyết định

06/2015/QĐUBND

13/02/2015

10

Quyết định

26/2015/QĐUBND

24/6/2015

11

Quyết định

60/2015/QĐUBND

05/11/2015

12

Quyết định

24/2016/QĐUBND

27/7/2016

13

Quyết định

30/2016/QĐUBND

31/8/2016

52/2009/QĐUBND
60/2009/QĐUBND
21/2010/QĐUBND
38/2010/QĐUBND
11/2014/QĐUBND

15/9/2009
20/5/2010
31/8/2010
25/4/2014

Về việc sửa đổi, bổ sung phụ lục kèm theo Quyết định số 49/2009/QĐUBND ngày 07/8/2009 của UBND tỉnh.
Về việc tổ chức làm việc vào ngày thứ bảy hàng tuần để tiếp nhận, giải
quyết thủ tục hành chính.
Ban hành quy chế quản lý hoạt động của các đoàn vào có yếu tố nước
ngoài trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.
Ban hành quy định quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại trên địa
bàn tỉnh Bình Thuận.
Ban hành Quy định mức chi trả nhuận bút, thù lao đối với tác phẩm đăng
trên Cổng thông tin điện tử tỉnh, Trang thông tin điện tử của các cơ quan,
đơn vị nhà nước thuộc tỉnh (bao gồm cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã)
Ban hành quy chế theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ do
UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao.
Ban hành quy định về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong
tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả hồ sơ hành chính cho tổ chức, cá nhân
tại cơ quan hành chính nhà nước các cấp, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh
nghiệp nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Thuận
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 11/2014/QĐ-UBND ngày
25/4/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh về quản lý thống nhất các hoạt động
đối ngoại trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.
Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức
của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận

23/8/2009
25/9/2009
30/5/2010
10/9/2010
05/5/2014

23/02/2015

04/7/2015

15/11/2015

06/8/2016

15/9/2016

76

Quyết định

CÔNG BÁO/Số 09+10/Ngày 08-3-2019

3

Quyết định

42/2016/QĐUBND

18/10/2016

15

Quyết định

36/2017/QĐUBND

15/11/2017

16

Quyết định

23/2018/QĐUBND

18/7/2018

17

Chỉ thị

39/2002/CTUBBT

21/8/2002

Ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận nhiệm
kỳ 2016 - 2021
Sửa đổi, bổ sung một số nội dung về chức năng, nhiệm vụ liên quan đến
kiểm soát thủ tục hành chính của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở
Nội vụ và Sở Tư pháp 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
Về việc chấn chỉnh việc thu phí, lệ phí và các khoản đóng góp khi giải
quyết công việc của công dân và các tổ chức.

01/11/2016

01/12/2017

01/8/2018

31/8/2002

XVIII. LĨNH VỰC CÔNG TÁC DÂN TỘC
1

Nghị quyết

17/2011/NQHĐND

2

Quyết định

32/2014/QĐUBND

30/7/2014

3

Quyết định

05/2016/QĐUBND

01/02/2016

4

Quyết định

16/2016/QĐUBND

08/6/2016

5

Quyết định

49/2018/QĐUBND

24/12/2018

14/12/2011

24/12/2011

01/01/2014

11/02/2016

18/6/2016

10/01/2019

77

Về phát triển kinh tế- xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số thời kỳ công
nghiệp hóa, hiện đại hóa giai đoạn 2011-2015 và định hướng đến năm
2020.
Về việc ban hành Quy định về tổ chức thực hiện Chương trình 135 về hỗ
trợ đầu tư cơ sở hạ tầng, hỗ trợ phát triển sản xuất cho các xã, thôn đặc
biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.
Về việc Quy định về chính sách đầu tư ứng trước và trợ cước vận chuyển
giống, vật tư để hỗ trợ phát triển sản xuất cho hộ đồng bào dân tộc thiểu
số thuộc các xã thuần vùng cao và các thôn dân tộc thiểu số xen ghép trên
địa bàn tỉnh Bình Thuận
Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của
Ban Dân tộc tỉnh Bình Thuận
Ban hành Quy định điều kiện, tiêu chuẩn đối với các chức danh Trưởng
phòng, Phó Trưởng phòng, Giám đốc và Phó Giám đốc đơn vị trực thuộc
thuộc Ban Dân tộc; Trưởng, Phó Trưởng phòng chuyên môn thuộc Ủy ban
nhân dân cấp huyện được giao phụ trách, tham mưu lĩnh vực quản lý nhà
nước về công tác dân tộc trên địa bàn tỉnh Bình Thuận
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XIX. LĨNH VỰC QUẢN LÝ KHU CÔNG NGHIỆP
11/2000/QĐCTUBBT
39/2010/QĐUBND

Quyết định

2

Quyết định

3

Quyết định

38/2014/QĐUBND

28/8/2014

4

Quyết định

04/2017/QĐUBND

20/01/2017

21/02/2000
09/9/2010

Về việc ban hành điều lệ quản lý Khu công nghiệp Phan Thiết.

21/02/2000

Ban hành quy chế phối hợp quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh
19/9/2010
Bình Thuận.
Ban hành Quy chế phối hợp giữa Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh
Bình Thuận với các cơ quan, ban ngành trong việc quản lý nhà nước đối 07/9/2014
với các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.
Ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy
và mối quan hệ công tác của Ban Quản lý Khu công nghiệp tỉnh Bình 15/02/2017
Thuận.

XX. LĨNH VỰC AN NINH-QUỐC PHÒNG
1

Nghị quyết

2

Nghị quyết

3

Quyết định

4

Quyết định

5

Quyết định

93/2015/NQ14/12/2015
HĐND
36/2017/NQ14/12/2017
HĐND
68/2005/QĐ18/10/2005
UBND
70/2005/QĐ18/10/2005
UBBT
15/2007/QĐ05/4/2007
UBND

6

Quyết định

98/2008/QĐ14/11/2008
UBND

7

Quyết định

31/2010/QĐ21/7/2010
UBND

Về tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác điều tra, truy tố, xét
xử, thi hành án hình sự và thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh.
Quy định chế độ, chính sách đối với lực lượng dân quân tự vệ trên địa bàn
tỉnh Bình Thuận
Về việc Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Tổ nhân dân tự quản
trên địa bàn dân cư của tỉnh Bình Thuận
Về việc Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Đội dân phòng trên
địa bàn tỉnh Bình Thuận
Về việc ban hành Quy chế bảo vệ bí mật Nhà nước tỉnh Bình Thuận.

21/12/2015
01/01/2018
28/10/2005
28/10/2005
15/4/2007
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Ban hành quy chế phối hợp công tác đảm bảo an ninh trật tự các khu công
nghiệp, cụm công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình 24/11/2008
Thuận.
Ban hành quy định các địa điểm cấm quay phim, chụp ảnh trên địa bàn
31/07/2010
tỉnh Bình Thuận.
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8

Chỉ thị

11/2000/CTCT.UBBT

9

Chỉ thị

10

Chỉ thị

33/2001/CTUBBT
02/2009/CTUBND

28/3/2000

Về việc triển khai thực hiện Nghị định của Chính phủ quy định danh mục
và chế độ, thủ tục đăng ký quản lý phương tiện kỹ thuật thuộc diện huy 07/4/2000
động bổ sung cho lực lượng thường trực của quân đội.

29/11/2001

Công tác quốc phòng

30/10/2002

25/12/2009

Về việc cấp nước phòng cháy, chữa cháy tại đô thị và khu công nghiệp.

04/01/2010

TỔNG SỐ: 522 VĂN BẢN
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DANH MỤC
Văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ
của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận trong kỳ hệ thống hóa 2014 - 2018
Stt

Tên loại
văn bản

Số hiệu văn
bản

Ngày ban
hành

Tên gọi (trích yếu) của văn bản

Lý do HHL

Thời điểm
hết hiệu lực

I. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ
Nghị quyết

2

Nghị quyết

60/2007/NQHĐND

17/7/2007

3

Nghị quyết

98/2010/NQHĐND

03/12/2010

4

Nghị quyết

100/2010/N
Q-HĐND

03/12/2010

5

Nghị quyết

101/2010/N
Q-HĐND

03/12/2010

13/12/2004

Về chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí bảo vệ
Bãi bỏ bởi Nghị quyết số
môi trường đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn
62/2018/NQ-HĐND
tỉnh Bình Thuận.
Thay thế bởi Nghị quyết số
Nghị quyết về danh mục và mức thu tối đa các loại
70/2014/NQ-HĐND ngày
phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.
08/12/2014.
Thay thế bởi Nghị quyết số
Về quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Bình
69/2014/NQ-HĐND ngày
Thuận giai đoạn 2011 - 2020.
08/12/2014
Quy định mức thu học phí; thực hiện miễn, giảm
Đã thực hiện xong và hết
học phí và hỗ trợ chi phí học tập tại các cơ sở giáo
hiệu lực theo quy định tại
dục mầm non, phổ thông công lập và giáo dục
khoản 1 Điều 154 Luật Ban
thường xuyên Trung học phổ thông trên địa bàn
hành văn bản quy phạm
tỉnh Bình Thuận từ năm học 2010 - 2011 đến năm
pháp luật 2015
học 2014 - 2015
Đã thực hiện xong và hết
Về việc phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ
hiệu lực theo quy định tại
phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa ngân
khoản 1 Điều 154 Luật Ban
sách các cấp chính quyền địa phương trên địa bàn
hành văn bản quy phạm
tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2011 – 2015.
pháp luật 2015

31/7/2018

15/12/2014

15/12/2014

01/01/2016
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15/2004/NQ/
HĐ-VIII

01/01/2016
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Nghị quyết

7

Nghị quyết

01/2011/NQHĐND

15/7/2011

8

Nghị quyết

02/2011/NQHĐND

15/7/2011

9

Nghị quyết

03/2011/NQHĐND

15/7/2011

10

Nghị quyết

04/2011/NQHĐND

15/7/2011

11

Nghị quyết

12/2011/NQHĐND

14/12/2011

12

Nghị quyết

15/2011/NQHĐND

14/12/2011

13

Nghị quyết

16/2011/NQHĐND

14/12/2011

18/3/2011

Thay thế bởi Nghị quyết số
Về phát triển giao thông nông thôn trên địa bàn
89/2015/NQ-HĐND ngày
tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2011- 2015.
14/12/2015.
Thay thế bởi Nghị quyết số
Về nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội giai đoạn
91/2015/NQ-HĐND ngày
2011-2015
14/12/2015.
Về kế hoạch đầu tư phát triển và danh mục các Thay thế bởi Nghị quyết số
công trình trọng điểm , chủ yếu của tỉnh giai đoạn 85/2015/NQ-HĐND ngày
2011-2015.
14/12/2015.
Đã thực hiện xong và hết
hiệu lực theo quy định tại
Về chương trình giảm nghèo tỉnh Bình Thuận giai
khoản 1 Điều 154 Luật Ban
đoạn 2011-2015.
hành văn bản quy phạm
pháp luật 2015
Về quy định mức đóng góp, quản lý và sử dụng
Bãi bỏ bởi Nghị quyết số
quỹ quốc phòng- an ninh trên địa bàn tỉnh Bình
62/2018/NQ-HĐND
Thuận.
V/v điều chỉnh, bổ sung việc phân cấp nguồn thu, Đã thực hiện xong và hết
nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các hiệu lực theo quy định tại
khoản thu giữa ngân sách các cấp chính quyền địa khoản 1 Điều 154 Luật Ban
phương trên địa bàn tỉnh Bình Thuận giai đoạn hành văn bản quy phạm
2011-2015.
pháp luật 2015
Thay thế bởi nghị quyết số
Về kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Bình
86/2015/NQ-HĐND ngày
Thuận giai đoạn 2011-2015.
14/12/2015.
Đã thực hiện xong và hết
Về phát triển công nghiệp- tiểu thủ công nghiệp
hiệu lực theo quy định tại
tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2011-2015.
khoản 1 Điều 154 Luật Ban

24/12/2015

24/12/2015

24/12/2015

01/01/2016

31/7/2018

01/01/2016
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104/2011/N
Q-HĐND

24/12/2015

01/01/2016

81

Nghị quyết

20/2011/NQHĐND

14/12/2011

15

Nghị quyết

21/2011/NQHĐND

14/12/2011

16

Nghị quyết

37/2013/NQHĐND

22/7/2013

17

Nghị quyết

39/2013/NQHĐND

08/11/2013

18

Nghị quyết

51/2013/NQHĐND

12/12/2013

19

Nghị quyết

53/2013/NQHĐND

12/12/2013

01/01/2016

22/12/2016

05/6/2016

31/7/2018

01/01/2016
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hành văn bản quy phạm
pháp luật 2015
Đã thực hiện xong và hết
hiệu lực theo quy định tại
Về chương trình đào tạo nghề, giải quyết việc làm
khoản 1 Điều 154 Luật Ban
tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2011-2015.
hành văn bản quy phạm
pháp luật 2015
Về Chương trình thực hiện phong trào "Toàn dân
Được thay thế bởi Nghị
đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" tỉnh Bình
quyết số 15/2016/NQThuận giai đoạn 2011-2015, định hướng đến năm
HĐND ngày 12/12/2016
2020.
Thông tư số 78/2016/TTVề mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng
BTC đã bãi bỏ quy định thu
Phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện đối với
phí đường bộ đối với xe mô
xe mô tô trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.
tô
Về chế độ tài chính hỗ trợ sáng lập viên HTX
Bãi bỏ bởi Nghị quyết số
chuẩn bị thành lập, các đối tượng đào tạo, bồi
62/2018/NQ-HĐND
dưỡng của Hợp tác xã trên địa bàn tỉnh.
Đã thực hiện xong và hết
Về danh mục các dự án sử dụng quỹ đất để tạo vốn hiệu lực theo quy định tại
đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng trên địa bàn tỉnh khoản 1 Điều 154 Luật Ban
giai đoạn 2013-2015.
hành văn bản quy phạm
pháp luật 2015
V/v cho ý kiến các tờ trình của UBND tỉnh thuộc
Bãi bỏ bởi Nghị quyết số
thẩm quyền xem xét, quyết định của HĐND tỉnh
39/2017/NQ-HĐND
trong thời gian giữa hai kỳ họp HĐND tỉnh.

01/01/2018

82

Nghị quyết

21

Nghị quyết

59/2014/NQHĐND

Nghị quyết

60/2014/NQHĐND

22

23

24

25

Nghị quyết

63/2014/NQHĐND

Nghị quyết

65/2014/NQHĐND

Nghị quyết

66/2014/NQHĐND

18/7/2014

18/7/2014

18/7/2014

V/v quy định khung mức thu , quản lý và sử dụng
phí trông giữ xe đạp, xe máy, ô tô trên địa bàn tỉnh
Bình Thuận.
Quy định mức phí bán đấu giá cho tổ chức bán đấu
giá chuyên nghiệp đối với tài sản nhà nước bán đấu
giá là tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị
xử lý tịch thu trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.
Về danh mục công trình, dự án có sử dụng đất lúa,
đất rừng phòng hộ, rừng đặc trưng và danh mục
công trình, 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
thực hiện trong năm 2014.

18/7/2014

Về nhiệm vụ kinh tế - xã hội 06 tháng cuối năm
2014

08/12/2014

Về định mức chi hoạt động cho các đơn vị cấp tỉnh
và định mức phân bổ chi ngân sách cấp dưới năm
2015.

08/12/2014

Về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn
tỉnh, chi ngân sách địa phương, phương án phân bổ
ngân sách tỉnh năm 2015.

Bãi bỏ bởi Nghị quyết số
62/2018/NQ-HĐND

31/7/2018

Bãi bỏ bởi Nghị quyết số
62/2018/NQ-HĐND

31/7/2018

Được thay thế bởi Nghị
quyết số 74/2014/NQHĐND ngày 08/12/2014

18/12/2014

Đã thực hiện xong và hết
hiệu lực theo quy định tại
khoản 1 Điều 154 Luật Ban
hành văn bản quy phạm
pháp luật 2015
Đã thực hiện xong và hết
hiệu lực theo quy định tại
khoản 1 Điều 154 Luật Ban
hành văn bản quy phạm
pháp luật 2015
Đã thực hiện xong và hết
hiệu lực theo quy định tại
khoản 1 Điều 154 Luật Ban
hành văn bản quy phạm
pháp luật 2015

01/01/2015

01/01/2016
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57/2014/NQHĐND

01/01/2016

83

Về kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản và danh mục
các công trình trọng điểm của tỉnh năm 2015.

Nghị quyết

73/2014/NQHĐND

08/12/2014

Về Quy định mức chi thực hiện Dự án hỗ trợ phát
triển sản xuất thuộc Chương trình 135 trên địa bàn
tỉnh Bình Thuận năm 2014 và năm 2015.

Nghị quyết

77/2014/NQHĐND

08/12/2014

Về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2015.

67/2014/NQHĐND

27

28

29

Nghị quyết

80/2015/NQHĐND

27/7/2015

V/v sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết
số 37/2013/NQ-HĐND ngày 22/7/2013 quy định
mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng Phí
sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện đối với xe
mô tô trên địa bàn tỉnh.

30

Nghị quyết

81/2015/NQHĐND

27/7/2015

Về nhiệm vụ kinh tế - xã hội 06 tháng cuối năm
2015.

Nghị quyết

82/2015/NQHĐND

09/12/2015

Về định mức chi hoạt động cho các đơn vị cấp tỉnh
và định mức phân bổ chi ngân sách cấp dưới năm
2016

31

01/01/2016

01/01/2016

01/01/2016

05/6/2016
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08/12/2014

Nghị quyết

26

Đã thực hiện xong và hết
hiệu lực theo quy định tại
khoản 1 Điều 154 Luật Ban
hành văn bản quy phạm
pháp luật 2015
Đã thực hiện xong và hết
hiệu lực theo quy định tại
khoản 1 Điều 154 Luật Ban
hành văn bản quy phạm
pháp luật 2015
Đã thực hiện xong và hết
hiệu lực theo quy định tại
khoản 1 Điều 154 Luật Ban
hành văn bản quy phạm
pháp luật 2015
Thông tư số 78/2016/TTBTC
đã
bãi
bỏ quy định thu phí đường
bộ
đối
với
xe mô tô
Đã thực hiện xong và hết
hiệu lực theo quy định tại
khoản 1 Điều 154 Luật Ban
hành văn bản quy phạm
pháp luật 2015

01/01/2016

31/12/2016

84

Nghị quyết

83/2015/NQHĐND

09/12/2015

33

Nghị quyết

84/2015/NQHĐND

14/12/2015

34

Nghị quyết

87/2015/NQHĐND

14/12/2015

35

Nghị quyết

92/2015/NQHĐND

14/12/2015

36

Nghị quyết

02/2016/NQHĐND

15/7/2016

37

Nghị quyết

08/2016/NQHĐND

15/7/2016

01/01/2017

01/01/2015

01/01/2017

01/01/2017

28/7/2017
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Đã thực hiện xong và hết
Về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, hiệu lực theo quy định tại
chi ngân sách địa phương, phương án phân bổ ngân khoản 1 Điều 154 Luật Ban
sách tỉnh năm 2016
hành văn bản quy phạm
pháp luật 2015
Đã thực hiện xong và hết
hiệu lực theo quy định tại
Về phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương
khoản 1 Điều 154 Luật Ban
năm 2014 của tỉnh Bình Thuận
hành văn bản quy phạm
pháp luật 2015
V/v sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 101/2010/NQĐã thực hiện xong và hết
HĐND ngày 03/12/2010 của HĐND tỉnh v/v phân
hiệu lực theo quy định tại
cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ % phân chia
khoản 1 Điều 154 Luật Ban
nguồn thu giữa ngân sách các cấp chính quyền địa
hành văn bản quy phạm
phương trên địa bàn tỉnh Bình Thuận giai đoạn
pháp luật 2015
2011-2016.
Đã thực hiện xong và hết
hiệu lực theo quy định tại
Về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2016 khoản 1 Điều 154 Luật Ban
hành văn bản quy phạm
pháp luật 2015
Quy định mức thu phí bảo vệ môi trường đối với Thay thế bởi Nghị quyết số
khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh
26/2017/NQ-HĐND
Đã thực hiện xong và hết
hiệu lực theo quy định tại
về nhiệm vụ kinh tế-xã hội 06 tháng cuối năm
khoản 1 Điều 154 Luật Ban
2016.
hành văn bản quy phạm
pháp luật 2015

01/01/2017

85

Nghị quyết

09/2016/NQHĐND

06/12/2016

39

Nghị quyết

17/2016/NQHĐND

12/12/2016

40

Nghị quyết

27/2017/NQHĐND

08/12/2017

41

Quyết định

781/QĐ/UBBT

29/5/1995

42

Quyết định

866/QĐ/UBBT

06/10/1995

43

Quyết định

37/1998/QĐCTUB-BT

11/7/1998

44

Quyết định

41/1998/QĐCTUB-BT

25/7/1998

01/01/2018

31/7/2018

01/01/2019

01/02/2019

01/02/2019
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Đã thực hiện xong và hết
Về định mức chi hoạt động cho các đơn vị cấp tỉnh hiệu lực theo quy định tại
và định mức phân bổ chi ngân sách cấp dưới năm khoản 1 Điều 154 Luật Ban
2017.
hành văn bản quy phạm
pháp luật 2015
Về phân cấp thẩm quyền quyết định trong quản lý,
Thay thế bởi Nghị quyết số
sử dụng tài sản nhà nước tại các cơ quan, tổ chức,
63/2018/NQ-HĐND ngày
đơn vị thuộc phạm vi quản lý của UBND tỉnh Bình
20/7/2018
Thuận
Đã thực hiện xong và hết
Về định mức chi hoạt động cho các đơn vị cấp tỉnh hiệu lực theo quy định tại
và định mức phân bổ dự toán chi ngân sách cấp khoản 1 Điều 154 Luật Ban
dưới năm 2018
hành văn bản quy phạm
pháp luật 2015
Về việc quy định mức giá tối thiểu cho thuê nhà áp
Bãi bỏ tại Quyết định số
dụng cho người nước ngoài, người Việt Nam định
01/2019/QĐ-UBND ngày
cư ở nước ngoài lưu trú tại Bình Thuận có nhu cầu
10/01/2019 của UBND tỉnh
thuê nhà.
Bãi bỏ tại Quyết định số
Ban hành Quy định về mua bán và kinh doanh nhà
01/2019/QĐ-UBND ngày
ở tỉnh Bình Thuận
10/01/2019 của UBND tỉnh
Ban hành quy định giảm tiền mua nhà ở cho một Bãi bỏ tại Quyết định số
số đối tượng khi mua nhà ở đang thuê thuộc sở hữu 01/2019/QĐ-UBND ngày
nhà nước
10/01/2019 của UBND tỉnh
Về việc Ban hành giấy chứng nhận hộ đói nghèo Bãi bỏ tại Quyết định số
và Bản quy định việc cấp phát, sử dụng thu hồi 156/QĐ-UBND
ngày
Giấy chứng nhận hộ đói nghèo
14/01/2013

01/02/2019

14/01/2014

86

45

46

Quyết định

63/1998/QĐCTUB-BT

Quyết định

40/1999/QĐ/
CT.UBBT

04/9/1998

18/6/1999

Quyết định

65/1999/QĐCTUB-BT

06/9/1999

48

Quyết định

76/1999/QĐCTUB-BT

01/10/1999

49

Quyết định

90/1999/QĐUBBT

04/11/1999

50

Quyết định

94/1999/QĐCTUB-BT

08/11/1999

51

Quyết định

101/1999/Q
Đ-CTUB-BT

08/12/1999

52

Quyết định

01/2000/QĐCTUBBT

05/1/2000

Bãi bỏ tại Quyết định số
2783/QĐ-UBND
ngày
07/11/2013

07/11/2013

Bãi bỏ tại Quyết định số
156/QĐ-UBND
ngày
14/01/2013

14/01/2014

Bãi bỏ bởi Quyết định số
Đổi tên và Quy định chức năng nhiệm vụ, quyền
3288/QĐ-UBND
ngày
hạn, tổ chức bộ máy của Bệnh viện Y học dân tộc
08/10/2014 của UBND
Bình Thuận
tỉnh.
Về việc tiếp nhận và tổ chức lại Cục quản lý vốn
Bãi bỏ tại Quyết định số
và tài sản nhà nước tại doanh nghiệp tỉnh Bình
600/QĐ-UBND
ngày
Thuận thành Phòng Tài chính doanh nghiệp thuộc
24/02/2014
Sở Tài chính.
Bãi bỏ tại Quyết định số
Về việc thành lập quỹ hỗ trợ sắp xếp và cổ phần
3624/QĐ-UBND
ngày
hóa doanh nghiệp nhà nước tỉnh Bình Thuận.
04/11/2014
Về việc Quy định mức thu, phân phối và sử dụng Bãi bỏ tại Quyết định số
tiền thu từ dịch vụ điều trị bệnh bằng máy châm 3408/QĐ-UBND
ngày
cứu laser bán dẫn của Hội chữ thập đỏ tỉnh
30/11/2015
Bãi bỏ tại Quyết định số
Về việc Ban hành Quy chế hoạt động của Ban chỉ
2783/QĐ-UBND
ngày
đạo cứu trợ xã hội tỉnh
07/11/2013
Về việc quy định mức thu học phí các nghề thuộc
Bãi bỏ tại Quyết định số
hệ đào tạo ngắn hạn, hệ liên kết đào tạo dài hạn,
01/2019/QĐ-UBND ngày
chế độ miễn giảm học phí và lệ phí tuyển lao động
10/01/2019 của UBND tỉnh
đi làm việc ở tỉnh ngoài, chế độ quản lý, phân phối

01/10/2014

24/02/2014

04/11/2014

30/11/2015

CÔNG BÁO/Số 09+10/Ngày 08-3-2019

47

Quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức
bộ máy và mối quan hệ công tác của Ban vì sự tiến
bộ của Phụ nữ tỉnh Bình Thuận
Quy chế về chức năng, nhiệm vụ, chế độ làm việc
của ban điều hành Dự án trồng rừng và ban quản
lý dự án trồng rừng các cấp tỉnh Bình Thuận (thuộc
dự án 5 triệu ha rừng)

07/11/2013

01/02/2019

87

Quyết định

54

Quyết định

25/2001/QĐCT.UBBT

19/4/2001

55

Quyết định

46/2001/QĐCT.UBBT

13/8/2001

Quyết định

71/2001/QĐCT.UBBT

07/11/2011

57

Quyết định

21/2002/
QĐCT.UBBT

08/3/2002

58

Quyết định

36/2002/QĐCT.UBBT

22/5/2002

59

Quyết định

38/2002/QĐCT.UBBT

24/5/2002

60

Quyết định

41/2002/QĐCT.UBBT

06/12/2002

56

21/01/2000

Quyết định phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển
khu du lịch Hàm Tân.
Về việc điều chỉnh tiền thuê đất, mức thu phí sử
dụng hạ tầng đối với dự án đầu tư vào KCN Phan
Thiết.
Quy định về phân cấp thẩm định kết quả đấu thầu
hoặc chào giá cạnh tranh mua sắm tài sản khi sử
dụng nguồn vốn NSNN.
Ban hành hệ số vị trí giá đất khu công nghiệp Phan
Thiết.
Về một số chế độ ưu đãi đối với đội viên tham gia
dự án "y, bác sĩ trẻ tình nguyện tham gia phát triển
nông thôn miền núi"
Về điều chỉnh chỉ tiêu đối tượng y, bác sỹ tham gia
dự án "y, bác sĩ trẻ tình nguyện tham gia phát triển
nông thôn miền núi"

Bãi bỏ tại Quyết định số
01/2019/QĐ-UBND ngày
10/01/2019 của UBND tỉnh
Bãi bỏ tại Quyết định số
600/QĐ-UBND
ngày
24/02/2014
Bãi bỏ tại Quyết định số
3408/QĐ-UBND
ngày
30/11/2015
Bãi bỏ tại Quyết định số
600/QĐ-UBND
ngày
24/02/2014
Bãi bỏ tại Quyết định số
600/QĐ-UBND
ngày
24/02/2014
Bãi bỏ tại Quyết định số
600/QĐ-UBND
ngày
24/02/2014
Bãi bỏ tại Quyết định số
600/QĐ-UBND
ngày
24/02/2014
Bãi bỏ tại Quyết định số
600/QĐ-UBND
ngày
24/02/2014

01/02/2019

24/02/2014

30/11/2015

24/02/2014

24/02/2014

24/02/2014

24/02/2014
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08/2000/QĐCTUBBT

và sử dụng các nguồn thu của Trung tâm dịch vụ
việc làm Bình Thuận.
Về việc chế độ đối với học sinh và huấn luyện viên,
hướng dẫn viên Trường Nghiệp vụ Thể dục thể
thao tỉnh Bình Thuận.
Sửa đổi mức thu và phân phối nguồn thu từ hoạt
động biểu diễn nghệ thuật tại nhà hát Trung tâm
văn hóa thông tin.

24/02/2014

88

Quyết định

62

Quyết định

43/2002/
QĐ-UBBT

21/6/2002

63

Quyết định

54/2002/QĐCT.UBBT

27/8/2002

64

Quyết định

59/2002/QĐUBBT

20/9/2002

65

Quyết định

29/2003/QĐUBBT

09/5/2003

66

Quyết định

31/2003/QĐUBBT

13/5/2003

67

Quyết định

39/2003/QĐUBBT

29/5/2003

68

Quyết định

79/2003/QĐUBBT

03/12/2003

69

Quyết định

85/2003/QĐUBBT

22/12/2003

06/12/2004

Bãi bỏ tại Quyết định số
Ban hành chiến lược dân số Bình Thuận đến năm
600/QĐ-UBND
ngày
2010.
24/02/2014
Bãi bỏ tại Quyết định số
Phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển Khu du
3408/QĐ-UBND
ngày
lịch Tiến Thành (Phan Thiết) - Hàm Thuận Nam.
30/11/2015
Bãi bỏ tại Quyết định số
Về việc ban hành kế hoạch cải cách hành chính của
600/QĐ-UBND
ngày
tỉnh giai đoạn 2002-2005.
24/02/2014
Bãi bỏ tại Quyết định số
Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban điều hành
01/2019/QĐ-UBND ngày
thực hiện Đề án phát triển khu kinh tế đảo Phú Quý
10/01/2019 của UBND tỉnh
Về việc quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử Thay thế bởi Quyết định số
dụng phí đo đạc bản đồ địa chính và lập hồ sơ địa 39/2014/QĐ-UBND ngày
chính.
03/9/2014.
Bãi bỏ tại Quyết định số
Về việc Ban hành bản quy định về tổ chức và hoạt
600/QĐ-UBND
ngày
động của Nhà văn hóa xã, phường, thị trấn
24/02/2014
Bãi bỏ tại Quyết định số
Quyết định phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển
3408/QĐ-UBND
ngày
khu du lịch Bắc Bình.
30/11/2015
Bãi bỏ tại Quyết định số
Ban hành quy định khen thưởng đối với đối tượng
600/QĐ-UBND
ngày
nộp thuế
24/02/2014
Về việc Quy định thời hạn phê chuẩn quyết toán Bãi bỏ tại Quyết định số
ngân sách các huyện, thành phố và thời hạn phê 18/2018/QĐ-UBND ngày
chuẩn quyết toán ngân sách các xã, phường thị trấn 21/3/2018 của UBND tỉnh

24/02/2014

30/11/2015

24/02/2014

01/02/2019

13/9/2014

24/02/2014

30/11/2015
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42/2002/QĐCT.UBBT

24/02/2014

10/4/2018

89

Quyết định

71

Quyết định

44/2004/QĐUBBT

04/6/2004

72

Quyết định

53/2004/QĐUBBT

05/7/2004

73

Quyết định

62/2004/QĐUBBT

17/8/2004

74

Quyết định

69/2004/QĐUBBT

13/9/2004

75

Quyết định

72/2004/QĐUBBT

29/9/2004

76

Quyết định

74/2004/QĐUBBT

01/10/2004

77

Quyết định

35/2005/QĐUBND

19/5/2005

20/5/2004

Điều chỉnh hệ số giá đất của vị trí 4 tại KCN Phan Bãi bỏ tại Quyết định số
Thiết tại Quyết định số 36/2002/QĐ-UBBT ngày 600/QĐ-UBND
ngày
22/5/2002
24/02/2014
Bãi bỏ tại Quyết định số
Ban hành Quy chế tổ chức và thực hiện đấu giá
600/QĐ-UBND
ngày
QSDĐ khu dân cư Đông Xuân An.
24/02/2014
Bãi bỏ tại Quyết định số
Phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển Khu du
1788/QĐ-UBND
ngày
lịch Hàm Thuận Đa Mi
28/5/2014
Về việc điều chỉnh, bổ sung Quyết định số
Bãi bỏ tại Quyết định số
44/2004/QĐ-UBBT ngày 04/6/2004 của UBND
600/QĐ-UBND
ngày
tỉnh Về việc ban hành quy chế tổ chức và đấu giá
24/02/2014
QSD đất khu dân cư Đông Xuân An.
Về việc Quy định mức thu, phương thức quản lý
Bãi bỏ tại Quyết định số
và sử dụng học phí các lớp đào tạo liên kết và các
01/2019/QĐ-UBND ngày
lớp ngắn hạn theo phương thức không chính quy
10/01/2019 của UBND tỉnh
tại các cơ sở Giáo dục Đào tạo trong tỉnh
Về việc Ban hành Quy định về quản lý giá hàng Bãi bỏ tại Quyết định số
hóa, dịch vụ do UBND tỉnh Bình Thuận đặt hàng 3624/QĐ-UBND
ngày
thanh toán bằng nguồn Ngân sách tỉnh Bình Thuận 04/11/2014
Bãi bỏ tại Quyết định số
Về việc Quy định một số chế độ chi cho giáo viên
01/2019/QĐ-UBND ngày
Trường Cao đẳng Sư phạm tỉnh
10/01/2019 của UBND tỉnh
Về việc: Quy định về nghĩa vụ, trách nhiệm của tổ
Bãi bỏ tại Quyết định số
chức, cá nhân hoạt động khai thác tài nguyên
01/2019/QĐ-UBND ngày
khoáng sản và quản lý sử dụng nguồn thu khoáng
10/01/2019 của UBND tỉnh
sản.

24/02/2014

24/02/2014

28/5/2014

24/02/2014

01/02/2019

04/11/2014

01/02/2019
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41/2004/QĐUBBT

01/02/2019

90

Quyết định

79

Quyết định

49/2005/QĐUBND

12/8/2005

80

Quyết định

74/2005/QĐUBND

14/11/2005

81

Quyết định

83/2005/QĐUBND

08/12/2005

82

Quyết định

88/2005/QĐUBND

22/12/2005

83

Quyết định

05/2006/QĐUBND

11/01/2006

84

Quyết định

14/2006/QĐUBND

25/01/2006

85

Quyết định

75/2006/QĐUBND

18/9/2006

05/8/2005

Bãi bỏ tại Quyết định số
Về việc bãi bỏ Quyết định số 51/2002/QĐ-UBBT
3408/QĐ-UBND
ngày
ngày 19/8/2002 của UBND tỉnh.
30/11/2015
Về việc quy định mức chi phí dự thi, dự tuyển vào
Bãi bỏ tại Quyết định số
các trường Cao đẳng, Trung học chuyên nghiệp,
01/2019/QĐ-UBND ngày
dạy nghề, trường phổ thông trung học chuyên Trần
10/01/2019 của UBND tỉnh
Hưng Đạo trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.
Bãi bỏ tại Quyết định số
Về việc ban hành Quy định “Giải thưởng Doanh
600/QĐ-UBND
ngày
nhân Bình Thuận ”
24/02/2014
Bãi bỏ tại Quyết định số
Về việc Quy định thành lập và hoạt động của Quỹ
3979/QĐ-UBND
ngày
phòng, chống lụt, bão tỉnh Bình Thuận
10/12/2014
Bãi bỏ tại Quyết định số
Về việc Quy định tỷ lệ phân phối sử dụng nguồn
01/2019/QĐ-UBND ngày
thu để chi phí cho công tác đền bù giải tỏa.
10/01/2019 của UBND tỉnh
Về việc ban hành Quy định về quản lý xe công Bãi bỏ tại Quyết định số
nông tham gia giao thông trên địa bàn tỉnh Bình 600/QĐ-UBND
ngày
Thuận.
24/02/2014
Về việc điều chỉnh Quyết định số 05/2006/QĐBãi bỏ tại Quyết định số
UBND ngày 11/01/2006 của UBND tỉnh về việc
600/QĐ-UBND
ngày
ban hành quy định về quản lý xe công nông tham
24/02/2014
gia giao thông trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.
Về việc bãi bỏ Quyết định số 49/2006/QĐ-UBND
Bãi bỏ tại Quyết định số
ngày 20/6/2006 của UBND tỉnh về việc ban hành
600/QĐ-UBND
ngày
Quy chế nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán
24/02/2014
bộ, công chức, viên chức lập thành tích xuất sắc

30/11/2015

01/02/2019

24/02/2014

12/10/2014

01/02/2019

24/02/2014

24/02/2014
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48/2005/QĐUBND

24/02/2014

91

Quyết định

89/2006/QĐUBND

21/11/2006

87

Quyết định

91/2006/QĐUBND

23/11/2006

88

Quyết định

93/2006/QĐUBND

30/11/2006

89

Quyết định

14/2007/QĐUBND

08/3/2007

90

Quyết định

18/2007/QĐUBND

17/4/2007

91

Quyết định

23/2007/QĐUBND

11/5/2007

92

Quyết định

37/2007/QĐUBND

16/7/2007

93

Quyết định

56/2007/QĐUBND

01/10/2007

30/11/2015

27/12/2014

15/12/2014

04/11/2014

08/4/2014

10/4/2018
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24/3/2016

04/01/2015

92

trong thực hiện nhiệm vụ trên địa bàn tỉnh Bình
Thuận.
Về việc Quy định mức thu, quản lý, sử dụng các Bãi bỏ tại Quyết định số
lớp đào tạo tập trung chính quy hệ B của Trường 3408/QĐ-UBND
ngày
Trung học Y tế Bình Thuận.
30/11/2015
Thay thế tại Quyết định số
Về việc ban hành Quy định về Quản lý tài nguyên
54/2014/QĐ-UBND ngày
nước trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.
17/12/2014
Về việc ban hành Quy định hạn mức giao đất; hạn
Thay thế bởi Quyết định số
mức công nhận đất ở đối với trường hợp thửa đất
52/2014/QĐ-UBND ngày
ở có vườn, ao cho hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn
05/12/2014
tỉnh Bình Thuận.
Về việc ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động Bãi bỏ tại Quyết định số
của Quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ 3624/QĐ-UBND
ngày
và vừa tỉnh Bình Thuận.
04/11/2014
Về việc ban hành Quy định về quy trình giải quyết
Bãi bỏ tại Quyết định số
tranh chấp; khiếu nại, tố cáo về đất đai và giải
1169/QĐ-UBND
ngày
quyết khiếu nại, tố cáo của các cơ quan Nhà nước
08/4/2014
tỉnh Bình Thuận.
Bãi bỏ tại Quyết định số
Về việc ban hành Quy định chế độ thu, nộp và quản
18/2018/QĐ-UBND ngày
lý sử dụng phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất.
21/3/2018 của UBND tỉnh
Về việc ban hành Quy định phân công, phân cấp Thay thế bởi Quyết định số
quản lý, tổ chức bộ máy, biên chế và công chức, 07/2016/QĐ-UBND ngày
viên chức thuộc UBND tỉnh Bình Thuận.
14/3/2016 của UBND tỉnh.
Về việc ban hành Quy định thành lập, quản lý và Thay thế tại Quyết định số
sử dụng Quỹ giải quyết việc làm của tỉnh Bình 57/2014/QĐ-UBND ngày
Thuận.
25/12/2014 của UBND tỉnh

94

95

97

98

99

Quyết định

63/2007/QĐUBND

Quyết định

68/2007/QĐUBND

Quyết định

72/2007/QĐUBND

Quyết định

74/2007/QĐUBND

Quyết định

76/2007/QĐUBND

01/10/2007

02/10/2007

05/11/2007

05/11/2007

13/11/2007

13/11/2007

Thay thế tại Quyết định số
57/2014/QĐ-UBND ngày
25/12/2014 của UBND tỉnh

04/01/2015

Bãi bỏ tại Quyết định số
937/QĐ-UBND
ngày
01/4/2016.

01/4/2016

Bãi bỏ tại Quyết định số
18/2018/QĐ-UBND ngày
21/3/2018 của UBND tỉnh

10/4/2018

Bãi bỏ tại Quyết định số
29/2018/QĐ-UBND ngày
17/8/2018 của UBND tỉnh

30/8/2018

Bãi bỏ tại Quyết định số
05/2017/QĐ-UBND ngày
14/02/2017 của UBND
tỉnh.

01/3/2017

Bãi bỏ tại Quyết định số
3624/QĐ-UBND
ngày
04/11/2014 của UBND tỉnh

04/11/2014
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Quyết định

57/2007/QĐUBND

Về việc ban hành Quy định cơ chế quản lý, điều
hành vốn cho vay Quỹ giải quyết việc làm của tỉnh
Bình Thuận ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã
hội - Chi nhánh Bình Thuận.
Về việc Quy định về quy cách, chất liệu, chủng loại
phương tiện làm việc của cơ quan và cán bộ, công
chức, viên chức nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình
Thuận.
Về việc Quy định chế độ chi thực hiện tạp chí, tờ
tin, tập san, nội san bằng giấy và ấn phẩm truyền
thông khác của các cơ quan hành chính, đơn vị sự
nghiệp công lập.
Về việc Quy định khung mức thu, quản lý và sử
dụng Phí sử dụng lề đường, bến, bãi, mặt nước trên
địa bàn tỉnh Bình Thuận.
Ban hành kế hoạch hành động của ủy ban nhân dân
tỉnh bình thuận thực hiện Nghị quyết số
16/2007/NQ-CP của Chính phủ và Chương trình
hành động số 06-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng
bộ tỉnh (khóa XI) thực hiện Nghị quyết hội nghị
lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa
X) về một số chủ trương, chính sách lớn để nền
kinh tế phát triển nhanh và bền vững khi Việt Nam
là thành viên của tổ chức thương mại thế giới.
Quyết định số 76/2007/QĐ-UBND về việc ban
hành Quy chế phối hợp tổ chức thực hiện nhiệm vụ
thông báo và hỏi đáp về hàng rào kỹ thuật trong
thương mại của tỉnh Bình Thuận.

93

Quyết định

101

Quyết định

08/2008/QĐUBND

07/01/2008

102

Quyết định

09/2008/QĐUBND

07/01/2008

103

Quyết định

10/2008/QĐUBND

07/01/2008

104

Quyết định

11/2008/QĐUBND

07/01/2008

105

Quyết định

12/2008/QĐUBND

07/01/2008

106

Quyết định

25/2008QĐUBND

25/02/2008

19/11/2007

Về việc Quy định chế độ thu, quản lý và sử dụng Bãi bỏ tại Quyết định số
Phí thẩm định kết quả đấu thầu trên địa bàn tỉnh 2100/QĐ-UBND
ngày
Bình Thuận.
13/8/2015 của UBND tỉnh
Thay thế tại Quyết định số
Về việc quy định về chế độ thu, quản lý và sử dụng
62/2015/QĐ-UBND ngày
Lệ phí cấp giấy phép sử dụng nguồn nước trên địa
11/11/2015 của UBND
bàn tỉnh Bình Thuận.
tỉnh.
Thay thế tại Quyết định số
Về việc quy định về chế độ thu, quản lý và sử dụng
62/2015/QĐ-UBND ngày
Lệ phí cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước
11/11/2015 của UBND
trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.
tỉnh.
Về việc ban hành Quy định về chế độ thu, quản lý Thay thế tại Quyết định số
và sử dụng phí thẩm định báo cáo kết quả thăm dò 63/2015/QĐ-UBND ngày
đánh giá trữ lượng nước dưới đất trên địa bàn tỉnh 11/11/2015 của UBND
Bình Thuận.
tỉnh.
Về việc ban hành Quy định về chế độ thu, quản lý Thay thế tại Quyết định số
và sử dụng phí thẩm định hồ sơ, điều kiện hành 63/2015/QĐ-UBND ngày
nghề khoan nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Bình 11/11/2015 của UBND
Thuận.
tỉnh.
Về việc Quy định chế độ thu, quản lý và sử dụng
Thay thế tại Quyết định số
phí thẩm định đề án, báo cáo thăm dò, khai thác,
59/2015/QĐ-UBND ngày
sử dụng nước dưới đất, khai thác sử dụng nước
04/11/2015 của UBND
mặt, xả nước thải vào nguồn nước, công trình thủy
tỉnh.
lợi trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.
Về việc ban hành Quy chế phối hợp quản lý nhà Thay thế bởi quyết định số
nước đối với hoạt động kinh tế tư nhân trên địa bàn 19/2014/QĐ-UBND ngày
tỉnh Bình Thuận.
30/5/2014 của UBND tỉnh.

13/8/2015

21/11/2015

21/11/2015

21/11/2015

21/11/2015

14/11/2015
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77/2007/QĐUBND

09/6/2014

94

Quyết định

32/2008/QĐUBND

109

Quyết định

46/2008/QĐUBND

06/6/2008

110

Quyết định

47/2008/QĐUBND

06/6/2008

111

Quyết định

50/2008/QĐUBND

25/6/2008

112

Quyết định

52/2008/QĐUBND

07/7/2008

113

Quyết định

53/2008/QĐUBND

07/72008

114

Quyết định

56/2008/QĐUBND

16/7/2008

107

108

13/3/2008

28/3/2008

Thay thế bởi Quyết định số
17/2014/QĐ-UBND ngày
15/5/2014 của UBND tỉnh.

25/5/2014

Thay thế bởi Quyết định số
17/2014/QĐ-UBND ngày
15/5/2014 của UBND tỉnh.

25/5/2014

Bãi bỏ bởi Quyết định số
31/2017/QĐ-UBND ngày
18/10/2017 của UBND tỉnh
Bãi bỏ bởi Quyết định số
31/2017/QĐ-UBND ngày
18/10/2017 của UBND tỉnh
Thay thế tại Quyết định số
39/2015/QĐ-UBND ngày
24/8/2015 của UBND tỉnh
Thay thế tại Quyết định số
57/2016/QĐ-UBND ngày
30/12/2016 của UBND tỉnh
Thay thế tại Quyết định số
28/2016/QĐ-UBND ngày
16/8/2016 của UBND tỉnh
Bãi bỏ tại Quyết định số
04/2018/QĐ-UBND ngày
22/01/2018 của UBND tỉnh

01/11/2017

01/11/2017

03/9/2015

15/01/2017

CÔNG BÁO/Số 09+10/Ngày 08-3-2019

Quyết định

26/2008/QĐUBND

Về việc ban hành Quy định phân phối, quản lý và
sử dụng tiền thu phạt vi phạm hành chính trong các
lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt và đường
thủy nội địa trên địa bàn tỉnh Bình Thuận
Ban hành Quy định phân phối, quản lý và sử dụng
tiền thu từ xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh
vực trật tự an toàn giao thông do Chủ tịch, Trưởng
Công an cấp xã xử phạt theo thẩm quyền trên địa
bàn tỉnh Bình Thuận
Về việc ban hành Quy định chế độ thu, nộp và quản
lý sử dụng lệ phí chứng minh nhân dân trên địa bàn
tỉnh Bình Thuận.
Về việc ban hành Quy định chế độ thu, nộp và quản
lý sử dụng lệ phí đăng ký cư trú trên địa bàn tỉnh
Bình Thuận.
Về việc ban hành Quy định phân công, phân cấp
quản lý nhà nước về sản xuất, cung cấp và tiêu thụ
nước sạch trên địa bàn tỉnh Bình Thuận
Về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vu,
quyền hạn, tổ chức bộ máy, mối quan hệ công tác
của Sở Thông tin và Truyền thông Bình Thuận
Về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vu,
quyền hạn, tổ chức bộ máy, mối quan hệ công tác
của Sở Văn hóa, Thể Thao và Du lịch Bình Thuận.
Về việc ban hành Quy chế đấu thầu kinh doanh
khai thác và quản lý chợ trên địa bàn tỉnh Bình
Thuận.

01/9/2016

10/02/2018

95

Quyết định

58/2008/QĐUBND

22/7/2008

116

Quyết định

60/2008/QĐUBND

29/7/2008

117

Quyết định

61/2008/QĐUBND

29/7/2008

118

Quyết định

63/2008/QĐUBND

06/8/2008

119

Quyết định

66/2008/QĐUBND

08/11/2008

120

Quyết định

70/2008/QĐUBND

22/8/2008

121

Quyết định

71/2008/QĐUBND

25/8/2008

122

Quyết định

75/2008/QĐUBND

09/11/2008

11/02/2016

05/11/2015

25/6/2016

23/8/2014

23/01/2016

04/3/2014

04/11/2014
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Thay thế bởi Quyết định số
Về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ,
02/2016/QĐ-UBND ngày
quyền hạn, tổ chức bộ máy, mối quan hệ công tác
01/02/2016 của UBND
của Sở Công thương Bình Thuận
tỉnh.
Về việc Quy định chế độ thu, quản lý và sử dụng Thay thế bởi Quyết định số
Lệ phí cấp giấy phép hoạt động điện lực trên địa 53/2015/QĐ-UBND ngày
bàn tỉnh Bình Thuận.
26/10/2015 của UBND tỉnh
Về việc Quy định chế độ thu, quản lý và sử dụng Thay thế bởi Quyết định số
Phí thẩm định cấp phép sử dụng vật liệu nổ công 17/2016/QĐ-UBND ngày
nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.
15/6/2016 của UBND tỉnh.
Về việc Quy định khung mức thu, quản lý và sử Thay thế bởi Quyết định số
dụng Phí trông, giữ xe đạp, xe môtô, xe gắn máy, 36/2014/QĐ-UBND ngày
ôtô trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.
13/8/2014 của UBND tỉnh.
Thay thế bởi Quyết định số
Về việc Quy định chế độ thu, quản lý và sử dụng
01/2016/QĐ-UBND ngày
Phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi
13/01/2016 của UBND
trường trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.
tỉnh.
Ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin Bãi bỏ tại Quyết định số
cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước 711/QĐ-UBND
ngày
tỉnh Bình Thuận
04/3/2014 của UBND tỉnh
Về việc Quy định chế độ thu, quản lý và sử dụng
Bãi bỏ tại Quyết định số
Phí dự thi, dự tuyển (đối với cơ sở giáo dục, đào
3624/QĐ-UBND
ngày
tạo thuộc địa phương quản lý) trên địa bàn tỉnh
04/11/2014 của UBND tỉnh
Bình Thuận.
Về việc sửa đổi Quy chế phối hợp tổ chức thực Bãi bỏ tại Quyết định số
hiện nhiệm vụ thông báo và hỏi đáp về hàng rào kỹ 3624/QĐ-UBND
ngày
thuật trong thương mại của tỉnh Bình Thuận.
04/11/2014 của UBND tỉnh

04/11/2014

96

Quyết định

124

Quyết định

85/2008/QĐUBND

06/10/2008

125

Quyết định

90/2008/QĐUBND

20/10/2008

126

Quyết định

92/2008/QĐUBND

31/10/2008

127

Quyết định

97/2008/QĐUBND

14/11/2008

128

Quyết định

99/2008/QĐUBND

14/11/2008

129

Quyết định

101/2008/Q
Đ-UBND

24/11/2008

130

Quyết định

07/2009/QĐUBND

21/01/2009

16/9/2008

Về việc Ban hành Quy chế chức năng, nhiệm vụ,
quyền hạn, tổ chức bộ máy, mối quan hệ công tác
của Sở Nông nghiệp và PTNT Bình Thuận
Về việc Ban hành Quy định tiêu chí đánh giá, phân
loại tổ chức hoạt động của UBND xã, phường, thị
trấn hàng năm

Thay thế bởi Quyết định số
35/2016/QĐ-UBND ngày
19/9/2016 của UBND tỉnh.
Bãi bỏ tại Quyết định số
18/2018/QĐ-UBND ngày
21/3/2018 của UBND tỉnh
Thay thế bởi Quyết định số
Về việc Quy định chế độ thu, quản lý và sử dụng
12/2016/QĐ-UBND ngày
Lệ phí hộ tịch trên địa bàn tỉnh Bình Thuận
05/5/2016 của UBND tỉnh.
Về việc Quy định mức thu, chế độ thu, nộp quản
Bãi bỏ tại Quyết định số
lý và sử dụng Phí sử dụng cầu, đường bộ Phú Hài,
15/2017/QĐ-UBND ngày
tuyến đường Phan Thiết - Mũi Né, thành phố Phan
16/5/2017 của UBND tỉnh
Thiết, tỉnh Bình Thuận
Về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ,
Thay thế bởi Quyết định số
quyền hạn, tổ chức bộ máy, mối quan hệ công tác
11/2016/QĐ-UBND ngày
của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Bình
27/4/2016 của UBND tỉnh.
Thuận
Về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, Thay thế bởi Quyết định số
quyền hạn, tổ chức bộ máy, mối quan hệ công tác 40/2015/QĐ-UBND ngày
của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bình Thuận. 27/8/2015 của UBND tỉnh
Về việc ban hành Quy định về quản lý và sử dụng Thay thế bởi Quyết định số
nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) trên địa 45/2014/QĐ-UBND ngày
bàn tỉnh Bình Thuận
21/10/2014 của UBND tỉnh
Về việc ban hành Quy định quản lý nhà nước về Thay thế tại Quyết định số
hoạt động khí tượng thuỷ văn trên địa bàn tỉnh 24/2017/QĐ-UBND của
Bình Thuận
UBND tỉnh

01/10/2016

10/4/2018

15/5/2016

31/5/2017

07/5/2016

06/9/2015

31/10/2014
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79/2008/QĐUBND

01/9/2017

97

Quyết định

13/2009/QĐUBND

04/3/2009

132

Quyết định

18/2009/QĐUBND

25/3/2009

133

Quyết định

20/2009/QĐUBND

25/3/2009

134

Quyết định

24/2009/QĐUBND

17/4/2009

135

Quyết định

25/2009/QĐUBND

07/5/2009

136

Quyết định

26/2009/QĐUBND

08/5/2009

137

Quyết định

29/2009/QĐUBND

22/5/2009

01/3/2017

07/11/2015

28/7/2014

01/3/2017

01/10/2016

19/5/2014
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Bãi bỏ tại Quyết định số
Về việc quy định mức thu và quản lý, sử dụng
05/2017/QĐ-UBND ngày
nguồn thu học phí lớp nghề phổ thông ở các cơ sở
14/02/2017 của UBND
giáo dục đào tạo trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.
tỉnh.
Thay thế bởi Quyết định số
Ban hành Quy định tạm thời về xử lý kỷ luật đối
55/2015/QĐ-UBND ngày
với cán bộ và cán bộ không chuyên trách ở xã,
28/10/2015 của UBND
phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh.
tỉnh.
Thay thế bởi Quyết định số
Về việc quy định về công tác quản lý giá trên địa
28/2014/QĐ-UBND ngày
bàn tỉnh Bình Thuận
18/7/2014.
Bãi bỏ tại Quyết định số
Về việc ban hành Đề án “Đào tạo, bồi dưỡng đội
05/2017/QĐ-UBND ngày
ngũ giáo viên dạy nghề trên địa bàn tỉnh Bình
14/02/2017 của UBND
Thuận đến năm 2020”.
tỉnh.
Về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, Thay thế bởi Quyết định số
quyền hạn, tổ chức bộ máy, mối quan hệ công tác 36/2016/QĐ-UBND ngày
của Sở Xây dựng Bình Thuận
19/9/2016 của UBND tỉnh.
Về việc ban hành Quy định việc tập trung, xử lý
Thay thế bởi Quyết định số
các đối tượng: Người xin ăn, người lang thang
14/2014/QĐ-UBND ngày
sống nơi công cộng và người tâm thần lang thang
09/5/2014.
trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.
Thay thế bởi Quyết định số
Về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ,
02/2017/QĐ-UBND ngày
quyền hạn, tổ chức bộ máy, mối quan hệ công tác
18/01/2017 của UBND
của Sở Y tế Bình Thuận.
tỉnh.

15/2/2017

98

Quyết định

36/2009/QĐUBND

140

Quyết định

45/2009/QĐUBND

28/7/2009

141

Quyết định

57/2009/QĐUBND

27/8/2009

Quyết định

63/2009/QĐUBND

143

Quyết định

71/2009/QĐUBND

28/10/2009

144

Quyết định

73/2009/QĐUBND

03/11/2009

145

Quyết định

75/2009/QĐUBND

03/11/2009

138

139

142

10/6/2009

22/6/2009

18/9/2009

Về việc quy định về chế độ thu, nộp, quản lý và sử
dụng Phí sử dụng cảng cá tại Cảng cá Phan Thiết,
tỉnh Bình Thuận
Ban hành Quy chế giám sát, đánh giá mức độ hài
lòng của nhân dân, tổ chức, doanh nghiệp đối với
bộ phận tiếp nhận và trả kết quả các cấp thuộc tỉnh
Bình Thuận.
Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền
hạn, tổ chức bộ máy, mối quan hệ công tác của
Thanh tra tỉnh Bình Thuận.
Về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ,
quyền hạn, tổ chức bộ máy, mối quan hệ công tác
của Sở Giao thông vận tải tỉnh Bình Thuận.
Ban hành Quy định điều kiện và trình tự, thủ tục
đầu tư xây dựng đường dây trung, hạ thế và trạm
biến áp phục vụ thắp sáng thanh long của các tổ
chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh.
Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền
hạn, tổ chức bộ máy, mối quan hệ công tác của Sở
Tài chính tỉnh Bình Thuận.

Thay thế bởi Quyết định số
08/2014/QĐ-UBND ngày
10/02/2014.

20/02/2014

Bãi bỏ tại Quyết định số
3408/QĐ-UBND
ngày
30/11/2015

30/11/2015

Thay thế bởi Quyết định số
01/2015/QĐ-UBND ngày
06/01/2015 của UBND tỉnh
Thay thế bởi Quyết định số
22/2014/QĐ-UBND ngày
17/6/2014.
Bãi bỏ tại Quyết định số
700/QĐ-UBND
ngày
09/3/2015

Thay thế bởi Quyết định số
44/2016/QĐ-UBND ngày
26/10/2016 của UBND tỉnh
Thay thế bởi Quyết định số
Về việc quy định chế độ thu, quản lý và sử dụng lệ
27/2015/QĐ-UBND ngày
phí cấp biển số nhà trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.
06/7/2015 của UBND tỉnh
Về việc quy định chế độ thu, quản lý và sử dụng lệ Thay thế bởi Quyết định số
phí cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình 29/2015/QĐ-UBND ngày
Thuận.
10/7/2015 của UBND tỉnh

16/01/2015

27/6/2014

09/3/2015

15/11/2016

16/7/2015
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Quyết định

32/2009/QĐUBND

20/7/2015

99

Quyết định

147

Quyết định

81/2009/QĐUBND

25/12/2009

148

Quyết định

02/2010/QĐUBND

07/01/2010

149

Quyết định

03/2010/QĐUBND

12/01/2010

150

Quyết định

07/2010/QĐUBND

26/01/2010

151

Quyết định

08/2010/QĐUBND

03/02/2010

152

Quyết định

11/2010/QĐUBND

15/3/2010

153

Quyết định

13/2010/QĐUBND

17/3/2010

30/11/2009

Về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, Thay thế bởi Quyết định số
quyền hạn, tổ chức bộ máy, mối quan hệ công tác 41/2016/QĐ-UBND ngày
của Sở Kế hoạch và Đầu tư Bình Thuận.
17/10/2016
Thay thế bởi Quyết định số
Về việc quy định chế độ thu, quản lý và sử dụng 46/2015/QĐ-UBND ngày
phí thư viện trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.
07/10/2015 của UBND
tỉnh.
Thay thế bởi Quyết định số
Về việc ban hành Đơn giá đo đạc lập bản đồ, hồ sơ
18/2015/QĐ-UBND ngày
địa chính trên địa bàn tỉnh Bình Thuận
05/6/2015 của UBND tỉnh
Về một số chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất, Bãi bỏ tại Quyết định số
chế biến, tiêu thụ rau, quả an toàn trên địa bàn tỉnh 3624/QĐ-UBND
ngày
Bình Thuận đến năm 2015
04/11/2014
Bãi bỏ tại Quyết định số
Về đăng ký cam kết thực hiện dự án đầu tư nguồn
1307/QĐ-UBND
ngày
vốn ngoài ngân sách trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.
12/5/2016
Thay thế bởi Quyết định số
Về việc ban hành “Quy chế quản lý vật liệu nổ
28/2015/QĐ-UBND ngày
công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Thuận”
10/7/2015 của UBND tỉnh.
Ban hành quy định về quy mô và vị trí để xây dựng Thay thế bởi Quyết định số
cơ sở chăn nuôi gia súc, gia cầm tập trung trên địa 31/2018/QĐ-UBND ngày
bàn tỉnh Bình Thuận
27/8/2018 của UBND tỉnh
Ban hành Quy định về trình tự, thủ tục, trách nhiệm
của nhà đầu tư và cơ quan quản lý Nhà nước trong Thay thế bởi Quyết định số
việc giải quyết hồ sơ dự án đầu tư bằng nguồn vốn 07/2017/QĐ-UBND ngày
không thuộc ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh 22/02/2017 của UBND tỉnh
Bình Thuận.

01/11/2016

17/10/2015

15/6/2015

04/11/2014

20/7/2015

10/9/2018
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77/2009/QĐUBND

06/3/2017

100

Quyết định

19/2010/QĐUBND

156

Quyết định

20/2010/QĐUBND

14/5/2010

157

Quyết định

23/2010/QĐUBND

27/5/2010

Quyết định

28/2010/QĐUBND

Quyết định

32/2010/QĐUBND

Quyết định

34/2010/QĐUBND

154

155

158

159

160

23/3/2010

14/5/2010

22/6/2010

30/7/2010

09/8/2010

Thay thế bởi Quyết định số
25/2014/QĐ-UBND ngày
24/6/2014.

04/7/2014

Thay thế bởi Quyết định số
08/2014/QĐ-UBND ngày
10/02/2014.

20/02/2014

Thay thế bởi Quyết định số
56/2014/QĐ-UBND ngày
18/12/2014.
Thay thế bởi Quyết định số
06/2014/QĐ-UBND ngày
24/01/2014.

28/12/2014

03/02/2014

Thay thế bởi Quyết định số
08/2015/QĐ-UBND ngày
02/03/2015 của UBND tỉnh

12/3/2015

Bãi bỏ tại Quyết định số
2100/QĐ-UBND
ngày
13/8/2015

13/8/2015

Bãi bỏ tại Quyết định số
11/2017/QĐ-UBND ngày
24/3/2017 của UBND tỉnh

20/4/2017

101

Về việc mức chi đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng đối
với một số đối tượng do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
các cấp thực hiện trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.
Về việc sửa đổi, bổ sung quy định về chế độ thu,
nộp và quản lý sử dụng phí sử dụng cảng cá tại
cảng cá Phan Thiết ban hành kèm theo QĐ số
32/2009/QĐ-UBND ngày 10/6/2009 của UBND
tỉnh Bình Thuận.
Về việc ban hành mức chi cho các hoạt động thể
dục-thể thao, tập quân sự tập trung ngành giáo dục
và đào tạo tỉnh Bình Thuận.
Về việc quy định chế độ thu, quản lý và sử dụng
phí bến bãi tại các bến xe trực thuộc bến xe Bình
Thuận.
Ban hành quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định
cư khi nhà nước thu hồi đất và quy trình phối hợp
với chủ đầu tư trong việc thỏa thuận với người sử
dụng đất để thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh
Bình Thuận
Về việc sửa đổi mức thu phí thẩm định kết quả lựa
chọn nhà thầu quy định tại Quyết định số
77/2007/QĐ-UBND ngày 19/11/2007 của UBND
tỉnh Bình Thuận quy định chế độ thu, quản lý, sử
dụng phí thẩm định kết quả đấu thầu trên
Về việc ban hành quy định về triển khai thực hiện
phân cấp thẩm quyền quản lý, sử dụng tài sản nhà
nước tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm
vi quản lý của UBND tỉnh Bình Thuận.
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Quyết định

14/2010/QĐUBND

161

Quyết định

41/2010/QĐUBND

15/9/2010

Quyết định

42/2010/QĐUBND

22/9/2010

163

Quyết định

44/2010/QĐUBND

14/10/2010

164

Quyết định

48/2010/QĐUBND

25/11/2010

165

Quyết định

50/2010/QĐUBND

12/10/2010

166

Quyết định

53/2010/QĐUBND

23/12/2010

167

Quyết định

55/2010/QĐUBND

29/12/2010

Thay thế bởi Quyết định số
05/2016/QĐ-UBND ngày
01/02/2016 của UBND
tỉnh.

Hết hiệu lực theo quy định
tại khoản 1 Điều 154 Luật
Ban hành văn bản quy
phạm pháp luật 2015
Bãi bỏ tại Quyết định số
Về việc quy định chế độ thu, quản lý và sử dụng
2100/QĐ-UBND
ngày
phí đấu thầu trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.
13/8/2015
Về việc quy định chế độ công tác phí, chế độ chi
Bãi bỏ tại Quyết định số
tổ chức hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và
18/2018/QĐ-UBND ngày
đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Bình
21/3/2018 của UBND tỉnh
Thuận.
Về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, Thay thế bởi Quyết định số
quyền hạn, tổ chức bộ máy, biên chế và mối quan 14/2015/QĐ-UBND ngày
hệ công tác của Sở Tư pháp Bình Thuận.
21/4/2015 của UBND tỉnh.
Đã thực hiện xong và hết
Về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần
hiệu lực theo quy định tại
trăm (%) phân chia các khoản thu giữa ngân sách
khoản 1 Điều 154 Luật Ban
các cấp chính quyền địa phương trên địa bàn tỉnh
hành văn bản quy phạm
Bình Thuận giai đoạn 2011-2015.
pháp luật 2015
Về việc giao chỉ tiêu kinh tế- xã hội và đầu tư phát Bãi bỏ tại Quyết định số
triển thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước năm 600/QĐ-UBND
ngày
2011.
24/02/2014

11/02/2016

31/12/2016

13/8/2015

10/4/2018

01/5/2015

01/01/2016
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Về việc Quy định chính sách đầu tư ứng trước, trợ
cước vận chuyển giống, vật tư để hỗ trợ phát triển
sản xuất cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số thuộc
các xã thuần vùng cao và các thôn dân tộc thiểu số
xen ghép trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.
Về việc ban hành chính sách hỗ trợ di dời các cơ
sở sản xuất công nghiệp- tiểu thủ công nghiệp vào
các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Thuận
đến năm 2015.

24/02/2014

102

168

Quyết định

02/2011/QĐUBND

169

Quyết định

04/2011/QĐUBND

21/02/2011

Về việc miễn phí xây dựng.

08/3/2011

Về việc ban hành quy chế tổ chức tiếp công dân.

Quyết định

05/2011/QĐUBND

09/01/2011

171

Quyết định

06/2011/QĐUBND

07/4/2011

172

Quyết định

07/2011/QĐUBND

27/4/2011

173

Quyết định

09/2011/QĐUBND

18/5/2011

174

Quyết định

10/2011/QĐUBND

06/01/2011

175

Quyết định

11/2011/QĐUBND

28/6/2011

04/11/2014

14/2/2016

31/5/2017

19/5/2014

18/6/2016

12/3/2015

12/8/2016

103

Về việc ban hành quy định lập dự toán, chi sử dụng
và quyết toán kinh phí tổ chức thực hiện bồi
thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi
đất trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.
Ban hành quy định về chính sách hỗ trợ đổi mới
công nghệ, thiết bị đối với các doanh nghiệp sản
xuất các sản phẩm lợi thế của tỉnh Bình Thuận.
Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết
định số 26/2009/QĐ-UBND ngày 08/5/2009 của
UBND tỉnh Bình Thuận.
Về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ,
quyền hạn, tổ chức bộ máy, biên chế và mối quan
hệ công tác của Ban Dân tộc tỉnh Bình Thuận.
Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định
ban hành kèm theo Quyết định số 28/2010/QĐUBND ngày 22/6/2010 của UBND tỉnh.
Về việc quy định mức thu học phí; thực hiện miễn,
giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập đối với giáo
Bãi bỏ bởi Quyết định số
dục mầm non, giáo dục phổ thông, GD thường
26/2016/QĐ-UBND ngày
xuyên THPT, giáo dục nghề nghiệp và GD đại học
02/8/2016 của UBND tỉnh
công lập trên địa bàn tỉnh Bình Thuận từ năm học
2020-2011 đến năm học 2014-2015.

10/4/2018
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Bãi bỏ tại Quyết định số
18/2018/QĐ-UBND ngày
21/3/2018 của UBND tỉnh
Bãi bỏ tại Quyết định số
3624/QĐ-UBND
ngày
04/11/2014
Thay thế bởi Quyết định số
06/2016/QĐ-UBND ngày
04/02/2016 của UBND
tỉnh.
Bãi bỏ bởi Quyết định số
16/2017/QĐ-UBND ngày
16/5/2017 của UBND tỉnh
Thay thế bởi Quyết định số
14/2014/QĐ-UBND ngày
09/5/2014.
Thay thế bởi Quyết định số
16/2016/QĐ-UBND ngày
08/6/2016 của UBND tỉnh.
Thay thế bởi Quyết định số
08/2015/QĐ-UBND ngày
02/03/2015 của UBND tỉnh

Quyết định

12/2011/QĐUBND

01/7/2011

177

Quyết định

14/2011/QĐUBND

08/7/2011

178

Quyết định

16/2011/QĐUBND

19/7/2011

179

Quyết định

17/2011/QĐUBND

25/7/2011

180

Quyết định

18/2011/QĐUBND

25/7/2011

181

Quyết định

19/2011/QĐUBND

29/7/2011

28/7/2014

04/01/2016

26/4/2015

01/3/2017

06/11/2017
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Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết
Thay thế bởi Quyết định số
định số 20/2009/QĐ-UBND ngày 25/3/2009 của
28/2014/QĐ-UBND ngày
UBND tỉnh về việc quy định công tác quản lý giá
18/7/2014.
trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.
Thay thế bởi Quyết định số
Ban hành Quy chế quản lý và sử dụng chỉ dẫn địa 76/2015/QĐ-UBND ngày
lý Bình Thuận dùng cho sản phẩm quả thanh long. 25/12/2015 của UBND
tỉnh.
Về việc ban hành quy định một số định mức chi Thay thế bởi Quyết định số
phục vụ hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp 13/2015/QĐ-UBND ngày
trong tỉnh Bình Thuận nhiệm kỳ 2011-2016.
16/4/2015 của UBND tỉnh
Bãi bỏ tại Quyết định số
Về việc quy định mức huy động, quản lý và sử
05/2017/QĐ-UBND ngày
dụng quỹ quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh
14/02/2017 của UBND
Bình Thuận.
tỉnh.
Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết
định số 34/2010/QĐ-UBND ngày 09/8/2010 của
UBND tỉnh về việc ban hành quy định về triển khai Bãi bỏ tại Quyết định số
thực hiện phân cấp thẩm quyền quản lý, sử dụng 33/2017/QĐ-UBND ngày
tài sản nhà nước tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị 20/10/2017 của UBND tỉnh
thuộc phạm vi quản lý của UBND tỉnh Bình
Thuận.
Đã thực hiện xong và hết
hiệu lực theo quy định tại
Về việc phê duyệt Chương trình giảm nghèo tỉnh
khoản 1 Điều 154 Luật Ban
Bình Thuận giai đoạn 2011 - 2015
hành văn bản quy phạm
pháp luật 2015

01/01/2016

104

Quyết định

20/2011/QĐUBND

18/8/2011

183

Quyết định

22/2011/QĐUBND

19/8/2011

184

Quyết định

25/2011/QĐUBND

14/9/2011

185

Quyết định

27/2011/QĐUBND

10/03/2011

186

Quyết định

28/2011/QĐUBND

18/10/2011

187

Quyết định

29/2011/QĐUBND

18/10/2011

188

Quyết định

30/2011/QĐUBND

21/10/2011

01/3/2017

10/4/2018

05/6/2015

30/8/2018

01/10/2016

08/12/2014
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Bãi bỏ tại Quyết định số
Quy định trình tự, thủ tục tự kiểm tra và xử lý văn
05/2017/QĐ-UBND ngày
bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Bình
14/02/2017 của UBND
Thuận
tỉnh.
Bãi bỏ tại Quyết định số
Về việc quy định về chế độ, chính sách đối với lực
18/2018/QĐ-UBND ngày
lượng Dân quân tự vệ
21/3/2018 của UBND tỉnh
Về việc quy định cụ thể chế độ ưu đãi thực hiện
chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các Thay thế bởi Quyết định số
hoạt động trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo, dạy 17/2015/QĐ-UBND ngày
nghề, y tế, văn hóa, thể dục - thể thao và môi 26/5/2015 của UBND tỉnh.
trường trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.
Về việc quy định chế độ thu, quản lý và sử dụng lệ
Bãi bỏ tại Quyết định số
phí cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền
29/2018/QĐ-UBND ngày
sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất trên địa bàn
17/8/2018 của UBND tỉnh
tỉnh Bình Thuận
Về việc ban hành quy chế quản lý tổ chức xét tôn Thay thế bởi Quyết định số
vinh danh hiệu và trao giải thưởng cho doanh nhân, 34/2016/QĐ-UBND ngày
doanh nghiệp tiêu biểu tỉnh BT
16/9/2016 của UBND tỉnh.
Thay thế bởi Quyết định số
Về việc ban hành quy chế thi đua, khen thưởng.
50/2014/QĐ-UBND ngày
28/11/2014.
Về việc ban hành Quy chế về trách nhiệm và quan
hệ phối hợp hoạt động giữa các cơ quan quản lý Thay thế bởi Quyết định số
nhà nước trong công tác đấu tranh phòng, chống 19/2018/QĐ-UBND ngày
buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại trên địa 21/3/2018 của UBND tỉnh.
bàn tỉnh Bình Thuận.

10/4/2018

105

Quyết định

190

Quyết định

34/2011/QĐUBND

09/11/2011

191

Quyết định

39/2011/QĐUBND

30/12/2011

192

Quyết định

40/2011/QĐUBND

30/12/2011

193

Quyết định

03/2012/QĐUBND

20/01/2012

04/11/2011

194

Quyết định

05/2012/QĐUBND

06/3/2012

195

Quyết định

07/2012/QĐUBND

28/3/2012

Về việc ban hành Quy chế xây dựng, quản lý và
thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại tỉnh
Bình Thuận.
Về việc ban hành Quy định hoạt động tư vấn, phản
biện và giám định xã hội của Liên hiệp các Hội
khoa học và kỹ thuật tỉnh Bình Thuận.
Về việc điều chỉnh, bổ sung việc phân cấp nguồn
thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia
các khoản thu giữa ngân sách các cấp chính quyền
địa phương trên địa bàn tỉnh Bình Thuận giai đoạn
2011-2015
Về việc giao chỉ tiêu kinh tế-xã hội và đầu tư xây
dựng cơ bản thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước
năm 2012
Ban hành quy chế xây dựng văn bản QPPL của
HĐND, UBND trên địa bàn tỉnh bình thuận.

Thay thế bởi Quyết định số
14/2016/QĐ-UBND ngày
01/6/2016 của UBND tỉnh.
Thay thế bởi Quyết định số
49/2014/QĐ-UBND ngày
29/10/2014.
Đã thực hiện xong và hết
hiệu lực theo quy định tại
khoản 1 Điều 154 Luật Ban
hành văn bản quy phạm
pháp luật 2015
Bãi bỏ tại Quyết định số
600/QĐ-UBND
ngày
24/02/2014
Bãi bỏ tại Quyết định số
05/2017/QĐ-UBND ngày
14/02/2017 của UBND
tỉnh.
Thay thế bởi Quyết định số
51/2015/QĐ-UBND ngày
20/10/2015 của UBND
tỉnh.

Về việc ban hành quy định mức thu, chế độ thu,
nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép kinh
doanh vận tải bằng xe ô tô trên địa bàn tỉnh Bình
Thuận.
Về việc sửa đổi một số điều của quy định về chế
độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí thẩm định cấp Bãi bỏ tại Quyết định số
quyền sử dụng đất ban hành kèm theo Quyết định 18/2018/QĐ-UBND ngày
số 23/2007/QĐ-UBND ngày 11/5/2007 của 21/3/2018 của UBND tỉnh
UBND tỉnh.

11/6/2016

08/11/2014

01/01/2016

24/02/2014

01/3/2017

30/10/2015

CÔNG BÁO/Số 09+10/Ngày 08-3-2019

189

33/2011/QĐUBND

10/4/2018

106

Quyết định

197

Quyết định

09/2012/QĐUBND

09/4/2012

198

Quyết định

10/2012/QĐUBND

10/4/2012

199

Quyết định

12/2012/QĐUBND

24/4/2012

200

Quyết định

16/2012/QĐUBND

29/5/2012

201

Quyết định

23/2012/QĐUBND

26/6/2012

202

Quyết định

25/2012/QĐUBND

29/6/2012

203

Quyết định

26/2012/QĐUBND

29/6/2012

03/4/2012

Về việc ban hành quy chế quản lý và sử dụng chỉ Thay thế bởi Quyết định số
dẫn địa lý "Phan Thiết" dùng cho sản phẩm nước 37/2015/QĐ-UBND ngày
mắm.
14/8/2015 của UBND tỉnh.
Thay thế bởi Quyết định số
Về đơn giá thuê đất, thuê mặt nước trên địa bàn
61/2014/QĐ-UBND ngày
tỉnh Bình Thuận.
29/12/2014.
Về việc ban hành quy định chế độ, chính sách thăm
Thay thế bởi Quyết định số
bệnh, trợ cấp ốm đau, khám sức khỏe; viếng cán
42/2014/QĐ-UBND ngày
bộ từ trần và tặng quà nhân dịp lễ, tết cho cán bộ
30/9/2014.
tỉnh Bình Thuận.
Thay thế bởi Quyết định số
Ban hành quy chế làm việc của UBND tỉnh Bình 42/2016/QĐ-UBND ngày
Thuận nhiệm kỳ 2011-2016.
18/10/2016 của UBND
tỉnh.
Về việc ban hành quy định về trình tự, thủ tục hỗ
Bãi bỏ tại Quyết định số
trợ lãi vay, chi phí đầu tư hạ tầng, ưu đãi đơn giá
4237/QĐ-UBND
ngày
thuê nhà và hoàn trả kinh phí ứng trước để bồi
30/12/2014.
thường dự án xã hội hóa trên địa tỉnh Bình Thuận.
Về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, Thay thế bởi Quyết định số
quyền hạn, tổ chức bộ máy, mối quan hệ công tác 22/2015/QĐ-UBND ngày
của Sở Tài nguyên và Môi trường Bình Thuận.
10/6/2015 của UBND tỉnh.
Thay thế bởi Quyết định số
Ban hành quy định tiêu chuẩn Chánh Thanh tra 44/2018/QĐ-UBND ngày
huyện, thành phố, thị xã thuộc tỉnh.
09/11/2015 của UBND
tỉnh.
Ban hành quy định tiêu chuẩn Chánh Thanh tra sở, Thay thế bởi Quyết định số
ban, ngành thuộc UBND tỉnh.
44/2018/QĐ-UBND ngày

24/8/2015

08/01/2015

10/10/2014

01/11/2016

30/12/2014

20/6/2015
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08/2012/QĐUBND

01/12/2018

01/12/2018

107

09/11/2015
tỉnh.

204

206

207

208

Quyết định

29/2012/QĐUBND

Quyết định

30/2012/QĐUBND

Quyết định

35/2012/QĐUBND

Quyết định

40/2012/QĐUBND

18/7/2012

27/7/2012

31/7/2012

10/9/2012

27/9/2012

UBND

Thay thế bởi Quyết định số
07/2017/QĐ-UBND ngày
22/02/2017 của UBND tỉnh

06/3/2017

Bãi bỏ tại Quyết định số
11/2017/QĐ-UBND ngày
24/3/2017 của UBND tỉnh

20/4/2017

Bãi bỏ tại Quyết định số
1307/QĐ-UBND
ngày
12/5/2016
Bãi bỏ tại Quyết định số
18/2018/QĐ-UBND ngày
21/3/2018 của UBND tỉnh

10/4/2018

Bãi bỏ tại Quyết định số
3624/QĐ-UBND
ngày
04/11/2014

04/11/2014

CÔNG BÁO/Số 09+10/Ngày 08-3-2019

205

Quyết định

28/2012/QĐUBND

Về việc sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của
Quy định ban hành kèm theo Quyết định số
13/2010/QĐ-UBND ngày 17/3/2010 của Ủy ban
nhân dân tỉnh Bình Thuận về trình tự, thủ tục, trách
nhiệm của nhà đầu tư và cơ quan quản lý Nhà nước
trong việc giải quy
Ban hành quy chế phối hợp thực hiện cơ chế một
cửa liên thông trong cấp giấy chứng nhận đăng ký
doanh nghiệp, giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh
doanh, giấy đăng ký kinh doanh hợp tác xã và giấy
chứng nhận đủ điều kiện, giấy phép kinh doanh đối
với một số ngành, nghề kinh doanh có điều kiện
trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.
Về sửa đổi, bổ sung một số điều tại Quyết định số
07/2010/QĐ-UBND ngày 26/01/2010 của UBND
tỉnh về đăng ký cam kết thực hiện dự án đầu tư
nguồn vốn ngoài ngân sách trên địa bàn tỉnh bình
Thuận.
Về việc quy định về phí bảo vệ môi trường đối với
hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh
Bình Thuận
Ban hành quy định trình tự lập, thẩm định, phê
duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh
tế - xã hội và quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực,
sản phẩm chủ yếu cấp tỉnh.

của

108

Quyết định

45/2012/QĐUBND

Quyết định

46/2012/QĐUBND

212

Quyết định

47/2012/QĐUBND

02/11/2012

213

Quyết định

48/2012/QĐUBND

20/11/2012

214

Quyết định

50/2012/QĐUBND

21/11/2012

215

Quyết định

51/2012/QĐUBND

05/12/2012

216

Quyết định

52/2012/QĐUBND

06/12/2012

209

210

211

25/10/2012

29/10/2012

31/10/2012

Về việc quy định chế độ thu, quản lý và sử dụng lệ
phí cấp bản sao, lệ phí chứng thực trên địa bàn tỉnh
Bình Thuận.
Ban hành Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái
định cư đối với đất và tài sản trên đất do hạn chế
khả năng sử dụng thuộc hành lang an toàn lưới điện
cao áp trên địa bàn tỉnh.
Về việc ban hành Quy định về quy trình phối hợp,
luân chuyển hồ sơ xác định và thu, nộp nghĩa vụ
tài chính về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, thuê mặt
nước trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.

Bãi bỏ tại Quyết định số
05/2017/QĐ-UBND ngày
14/02/2017 của UBND tỉnh.

01/3/2017

Thay thế bởi Quyết định số
08/2015/QĐ-UBND ngày
02/03/2015 của UBND tỉnh

12/3/2015

Bãi bỏ tại Quyết định số
2636/QĐ-UBND
ngày
11/8/2014

08/11/2014

Thay thế bởi Quyết định số
Về việc ban hành Bảng giá tính lệ phí trước bạ tài
18/2014/QĐ-UBND ngày
sản trên địa bàn tỉnh
26/5/2014.
Về việc ban hành quy định diện tích đất tối thiểu Thay thế bởi Quyết định số
và quy trình thực hiện thủ tục tách thửa, hợp thửa 55/2014/QĐ-UBND ngày
đất trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.
18/12/2014.
Ban hành quy định quản lý, bảo vệ tài nguyên Thay thế bởi Quyết định số
khoáng sản và quản lý hoạt động khoáng sản trên 41/2015/QĐ-UBND ngày
địa bàn tỉnh Bình Thuận.
08/9/2015 của UBND tỉnh.
Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế
Thay thế bởi Quyết định số
thi đua, khen thưởng ban hành kèm theo Quyết
50/2014/QĐ-UBND ngày
định số 29/2011/QĐ-UBND ngày 18/11/2011 của
28/11/2014.
UBND tỉnh.
Ban hành Quy định về phương thức đầu tư xây Bãi bỏ tại Quyết định số
dựng chợ mới, nâng cấp, cải tạo chợ hạng 2, hạng 17/2017/QĐ-UBND ngày
3 trên địa bàn tỉnh.
22/5/2017 của UBND tỉnh

05/6/2014

28/12/2014

18/9/2015
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44/2012/QĐUBND

08/12/2014

05/6/2017

109

Quyết định

218

Quyết định

55/2012/QĐUBND

13/12/2012

219

Quyết định

56/2012/QĐUBND

19/12/2012

220

Quyết định

57/2012/QĐUBND

19/12/2012

221

Quyết định

59/2012/QĐUBND

25/12/2012

222

Quyết định

60/2012/QĐUBND

27/12/2012

223

Quyết định

61/2012/QĐUBND

28/12/2012

224

Quyết định

03/2013/QĐUBND

11/01/2013

07/12/2012

Thay thế bởi Quyết định số
Về việc quy định mức thu và quản lý, sử dụng Phí
29/2014/QĐ-UBND ngày
vệ sinh trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.
23/7/2014.
Về việc quy định chế độ thu, quản lý và sử dụng Thay thế bởi Quyết định số
phí tham quan danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử, 22/2016/QĐ-UBND ngày
công trình văn hóa trên địa bàn tỉnh.
22/7/2016 của UBND tỉnh.
Về việc quy định định mức chi ngân sách cho các Bãi bỏ tại Quyết định số
đơn vị trực thuộc tỉnh và định mức phân bổ chi 3408/QĐ-UBND
ngày
ngân sách cấp dưới năm 2013.
30/11/2015
Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền Thay thế bởi Quyết định số
hạn, cơ cấu tổ chức và mối quan hệ công tác của 43/2016/QĐ-UBND ngày
Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Thuận.
18/10/2016 của UBND tỉnh.
Ban hành giá thu một số dịch vụ khám bệnh, chữa Thay thế bởi Quyết định số
bệnh tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà 53/2014/QĐ-UBND ngày
nước trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.
16/12/2014.
Bổ sung đối tượng thực hiện chế độ, chính sách
thăm bệnh, trợ cấp ốm đau, khám sức khỏe; viếng Thay thế bởi Quyết định số
cán bộ từ trần và tặng quà nhân dịp lễ, tế cho cán 42/2014/QĐ-UBND ngày
bộ tỉnh Bình Thuận tại Quyết định số 10/2012/QĐ- 30/9/2014.
UBND ngày 10/4/2012 của UBND tỉnh.
Ban hành quy định quản lý và tổ chức thực hiện Thay thế bởi Quyết định số
nhiệm vụ khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh 42/2015/QĐ-UBND ngày
Bình Thuận
10/9/2015 của UBND tỉnh.
Về việc ban hành Quy định nguyên tắc và đơn giá
Thay thế bởi Quyết định số
bồi thường thiệt hại về tài sản khi Nhà nước thu
07/2014/QĐ-UBND ngày
hồi đất để xây dựng các công trình trên địa bàn tỉnh
25/01/2014.
Bình Thuận.

01/8/2016

30/11/2015

01/11/2016

26/12/2014

10/10/2014

20/9/2015

04/02/2014
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(Còn tiếp ở Công báo số sau)

02/8/2014
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53/2012/QĐUBND

