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PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN
ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH THUẬN
Số: 12/2021/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Bình Thuận, ngày 20 tháng 4 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH
Bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận
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 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật
Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật ban hành văn bản quy phạm
pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020;
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 Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính
phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của 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;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 180/TTr-STP ngày 16
tháng 3 năm 2021.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Bãi bỏ toàn bộ các văn bản quy phạm pháp luật
Bãi bỏ toàn bộ các văn bản quy phạm pháp luật sau đây:
1. Quyết định số 91/2008/QĐ-UBND ngày 31/10/2008 ban hành quy định khung
mức thu, quản lý và sử dụng Phí chợ trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.
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2. Quyết định số 19/2009/QĐ-UBND ngày 25/03/2009 ban hành quy định về
chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng Phí sử dụng Cảng cá La Gi - thị xã La Gi và Cảng
cá Phan Rí Cửa - huyện Tuy Phong.
3. Quyết định số 30/2010/QĐ-UBND ngày 12/7/2010 về việc sửa đổi, bổ sung
quy định về chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng Phí sử dụng Cảng cá La Gi - thị xã La
Gi 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.
4. Quyết định số 53/2009/QĐ-UBND ngày 20/8/2009 quy định chế độ thu, nộp,
quản lý và sử dụng Phí sử dụng Cảng cá tại Cảng Phú Quý, tỉnh Bình Thuận.
5. Quyết định số 08/2014/QĐ-UBND ngày 10/02/2014 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.
6. Quyết định số 47/2015/QĐ-UBND ngày 12/10/2015 quy định 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 thuộc hộ gia đình làm nông nghiệp,
lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp có mức sống trung bình trên địa bàn tỉnh Bình
Thuận.
7. Quyết định số 60/2013/QĐ-UBND ngày 12/12/2013 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.
8. Quyết định số 29/2013/QĐ-UBND ngày 20/6/2013 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 Bình
Thuận.
9. Quyết định số 49/2015/QĐ-UBND ngày 19/10/2015 quy định chế độ đóng
góp, miễn, giảm, hỗ trợ và các khoản chi phí đối với người nghiện ma túy chữa trị, cai
nghiện bắt buộc và tự nguyện tại Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội,
tại cộng đồng và gia đình trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.
10. Quyết định số 40/2013/QĐ-UBND ngày 10/9/2013 điều chỉnh, sửa đổi điểm
b khoản 1 Điều 1 Quyết định số 20/2008/QĐ-UBND 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.
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11. Quyết định số 38/2013/QĐ-UBND ngày 21/8/2013 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.
12. Quyết định số 32/2015/QĐ-UBND ngày 21/7/2015 về việc ban hành Quy
định về công nhận và quản lý nghề truyền thống, làng nghề, làng nghề truyền thống
trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.
13. Quyết định số 65/2013/QĐ-UBND ngày 20/12/2013 về Quy định mức chi
và quản lý, sử dụng kinh phí bảo đảm công tác cải cách hành chính Nhà nước.
14. Chỉ thị số 11/2000/CT-CTUBND ngày 28/3/2000 về 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 động bổ sung cho lực lượng thường trực của Quân đội.
15. Chỉ thị số 01/2015/CT-UBND ngày 12/8/2015 về tăng cường quản lý chất
lượng sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.
Điều 2. Điều khoản thi hành
1. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 10 tháng 5 năm 2021.
2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các cơ quan thuộc Ủy
ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các cơ
quan, tổ chức có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lê Tuấn Phong

