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UY BAN NHAN DAN
TINH BA R!A-VUNG TAU
So: 2.Z44 /QD-UBND

CONG HOA XA HO! CHU NGHiA VIT NAM
Doe lap — Ttr do — Hanh phüc
Ba Rja - Vüng Tàu, ngày O9 tháng8 nám 2017

QUYET DNH
Cong b b sung Danh mic van ban quy phm pháp Iut do
Hi dng nhân dan, Uy ban nhãn dan tinh Ba Rja — Wing Tàu
ban hành ht hiêu lrc, ngu'ng hiu hrc toãn b
trong các k cong b ttr nam 2014 dn nãm 2016

CHU TCII Uc BAN NHAN DAN T!NH BA RIA - VUNG TAU
Can ci'r Lut T chüc chInh quyn dja phixang ngây 19 tháng 6 nAm 2015;
Can cir Nghj dlnh s 3 4/2 016/ND-Cp ngày 14 tháng 5
näm 2016 cüa ChInh
phü quy cljnh chi tiét môt so diêu và bin pháp thi hânh Lut ban hânh vAn ban
quy phm pháp 1ut;
Xét d nghj cUa Giám dc S Tr pháp tti Ti trInh s 1368/TTr-STP ngày
26/7/2017 ye viêc ban hành Quyet dinh
Cong b danh mic vAn bAn quy phm
pháp 1ut do Hôi dông nhân dan, Uy ban nhân dan tInh Ba Ria — Vüng Tàu ban
hành hét hiu 1rc, ngixng hiu lrc toàn bQ trong các k' cong bô tir nAm 2014 den
nAm 2016,

QUYET DINH:
Diu 1. Cong b b sung Danh miic vAn bAn quy phm pháp luat do Hi
dông nhân dan, Uy ban nhAn dan tinh BA Rja — Ving Tàu ban hành hêt hiu 1rc,
ngi.rng hiu lirc toàn b trong các k' cOng bô tr nAm 2014 den nAm 2016 (Kern
theo danh muc).
Diu 2. Quyt djnh nAy có hiu 1irc thi hAnh k tir ngAy k.
Diu 3. Chánh VAn phông Uy ban nhân dan tinh; Giám dc cac S, Ban,
ngAnh; Chü tjch Uy ban nhân dan cAc huyn, thành phô; ChU tch Uy ban nhân
dan các xã, phu&ng, thj trân chju trách nhiêm thi hAnh Quyêt djnh nay.!.
N0in/,ân:
- Nhtr Diu 3 (dé thrc hin);
-BOTirpháp;
- CT, Các PCT UBND tinh;
- Báo Ba Rja — Vüng Tãu;
- Trung tam Cong báo — Tin h9c tinh;
- Ltru: VT, STP (02).

KT: CHU TICH
flu TICH

V

Ngus4n Thanh Tinh

DANH MUC (BÔ SUNG)

Vn bàn quy pham pháp Iut do HÔi d'ong nhân dan, CJy ban nhân

tnh Ba Ria — Vüng Tàu
ban hành het hiu Iu'c, ngirng hiu Iirc toàn bô trong các k cong bö t nam 2014 den näm 2016
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L do het Hiêu Iu'c

NAM 2008
1Ngh quyt

28/2008/NQ-HDND

09/12/2016

B! bài bô bii Quyt dinh s6

Vevi:cphe chuan rnucthu le phi cap ban sao, Ic phi

19/12/2016

73/2016/NQ-HDND ngày
09/12/2016

2 Quyet clinh

14/2008/QD-UBND

31/03/ 2008

Ve viec ban hanh Dieu Ie giai thu'ng bao chi tinh Ba Ria —
vung au

Bi thay th b&i Quyt cT!nh
27/06/2014

26/2014/QD-UBND ngày
17/06/2014

NAM 2009
•

3 Nghu quyet

06/2009/NO-HOND

23/07/2009

''

S

Theo Luàt phi và Iê phi (thay

'S

Ve viec thu phi tham thnh bao cao danh gia tac clong moi
1/1/2017

trung trên dia bàn tinh Ba Ria -Ving Tàu

the bcii Nghi quyet so
60/2016/NQ-HDND)

Ban hành quy dinh giá hoa màu cay trái, diem nghiêp,
4 Quyt ctrnh

23/2009/QD-UBND

8/4/2009

B! thay the bcyu Quyet dinh

nuoi trong thuy san phuc vu cong tac boi thu'o'ng giau
•

,

5

,

.

.

,,

,

phong mat bang khi Nha nuac thu hoi dat tren dia ban

27/02/2014

08/2014/OD-UBND ngày
17/02/2014

tnh Ba Ria —Ving Tàu
NAM 2010
V vic quy dinh mCrc trci cp khó khàn cho ngithi huing
tr cp mat sCrc lao dông hang tháng khOng thuôc d6i
5 Quyt dinh

31/2010/QD-UBND

16/08/2010

B thay th b&i Quyt dinh

tu'crng quy dunh tai Oiu 1, Quyt dinh s6 91/2000/QD-TTg

20/01/2014

ngày04tháng8 nàm 2000 ciia ThC tithngChInh phi trên

01/2014/QD-IJBND ngày
10/01/2014

dia bàn tinh Ba Rja-VüngTàu
NAM2O11
S.

6 Nghi quyet

20/2011/NO-HOND

22/07/2011

,

,

,.

Quydinh ye mu'cthu, nop quan lyva sudungQuyquoc
•

•

•

S

phong - an ninh tren dia ban tinh Ba Ria - Vung Tau.

B! Ba! bó b&i Nghi quyh s6
19/12/2016 79/2016/NQ-HDND ngày
09/12/2016

Quy dinh môt sö cha do, dinh mCrc chi cho hoat dng ciia
7 Nghi quy&

25/2011/NQ-HDND

22/07/2011 Hôi dng nhàn dan các

cap

trên dia bàn tinh Ba Ria - VOng

Tàu

B! thay th b&i Ngh quyt s6
19/12/2016

81/2016/NQ-HDND ngày
09/12/2016
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S6
thCr Loai van ban

S K hiêu

tu'

Ngày ban

TrIch yu

hành
V viêc ph chun d

8 Nghu quyt

9 Quyt dinh

43/2011/NO-HOND

58/2011/0D-UBND

8/12/2011

21/09/2011

Ngàyhêt
hiéu ltrc

n phát trin ngun nhân Icrc th

thao thành tIch cao tinh Ba Ria-Ving Thu gial don 20112015
Ban hành quy chg v quàn lj cong tác thi clua, khen
thu&ng trên dia bàn tnh Ba Ra - Vüng Tàu

L' do hgt Hiêu Iitc

Bi ht hiéu krc b&i Nghi quyt
21/12/2015

44/2015/NQ-HDND ngày
11/12/2015
Bi thay th b&i Quyt dinh

30/11/2014

57/2014/OD-UBND ngày
20/11/2014

NAM 2012
V viêc phê chugn mCtc thu phi cIâu già, phi tham gia du
10 Nghi quyt

23/2012/NQ-HDND

07/12/2012

già tài san và phi tham gia du già quyn str dung dt trên

31/12/2016

Theo Lut phi và Iê phi

dia bàn tnh Ba Ria - ViThg Tàu
Sira di, b6 sung môt s6 diu cia Nghi quyt s6
25/2011/NO-HDND ngày 22 tháng 7 nàm 2011 ciia Hi
11 Nghi quy&

26/2012/NO-HOND

7/12/2012

cTng nhân dan tinh quy dinh mt s ch c1, dinh mCrc chi

BI thay th b&i Ngh quyh só
19/12/2016 81/2016/NQ-HDND ngày
09/12/2016

cho hoat dông cüa Hôi dng nhàn dan càc cp trên da
bàn tinh Ba Ria -VüngTàu

ye viêc st'ra di, b6 sung mt s6 nôi dung ciia Quyt dinh
12 Quyt dinh

29/2012/00-U BND

3/10/2012

s6 23/2009/00-U BND ngày 08 tháng 4 n5m 2009 ci'ia Uy

Bi thay th bii Quyt dinh
27/02/2014

ban nhàn dan tinh Ba Ria—VcingTau

17/02/2014

Sii'a di, b6 sung môt s6 diu ciia quy ch v quan I cOng
13 0uyt dinh

31/2012/00-UBND

17/10/2012

tàc thi dua, khen thithng trên da bàn tnh Ba Ra-VOng
Tàu ban hành kern theo quyt dinh sö 58/2011/QD-UBND

08/2014/QD-UBND ngày

BI thay thg b
30/11/2014

Quyt dinh

57/2014/QD-UBND ngày
20/11/2014

ngày 21/9/2011 ci'ia UBND tinh
NAM 2013
0uy dinh mü'c thu phi dâu giá, phI tham gia dâu giá tài san
14 Quyt clinh

06/2013/QD-UBND

24/01/2013

và phi tham gia du giá quyCn st't dung c1t trên cl!a bàn

31/12/2016

Theo Lut phi vâ I phi

tnh Ba Ra - Vüng Tàu
VC viêc sra di, b6 sung 0uyt dinh só 41/2011/00UBND ngày 23 thàng 8 n5m 2011 cta Uy ban nhàn dan
15 Quyt dinh

39/2013/QD-UBND

13/09/2013

tinh Ba Ra-Ving Tàu ban hành quy ch tip nMn, x& l'

Bi thay thg b&i 0uyt dinh s
14/12/2014

phàn ành, kin ngh ciia cá nhàn, t6 chtrc vC 0uy dinh

60/2014/00-UBND ngày
04/12/2014

hành chinh trên da bàn tinh Ba Ria-Vng Tàu
NAM 2014
16 Ch th

21/2014/CT-UBND

08/10/2014

ye viêc tuyn chon và gOi cong dan nhp ngci nam 2015
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31/12/2015

Ht Hiêu Iu'c theo Th&i gian

Sd
thtr Loal van bàn
tu

17 Nghi quyt

So Ky hiéu

09/2014/NQ-HDND

Ngày ban
hành

Inch yêu

Thông qua danh muc càc dy' an, cong trinh chuyn muc
dIch sr dung
17/07/2014 dgt tü' dat tr?Jng k1a, dt ri'tng phàng ho và dat rrng dàc
dung d thv'c hiên trong nàni 2014 trén dia bàn tinh Ba
Ria — Ving Tàu
V ch do h trçi c1c thà dói vó'i cOng chcrc, viên chCrc,
17/07/2014 nhân VIfl Cong tác tai Ban bào ye chàm soc sCrc khàe can
bô tinh Ba Ria-ViJng Tàu

18 Nghi quyt

21/2014/NQ-HDND

19 Nghi quyat

28/2014/NQ-HDND

18/12/2014

20 Ngh quyat

29/2014/NQ-HDND

18/12/2014

21 Nghi quyat

31/2014/NU-HOND

18/12/2014

V phu'ang hu'crng, nhiêm vu phàt trian kinh t - xã hôi,
qu6c phông - an ninh nm 2015 cia dnh Ba Ria - Ving Thu
Phê chun phirong an phàn bó ngân sách nàm 2015
Phê chun k hoach v6n du tu' xày dirng co bàn nàm
2015 ngun v6n ngàn sách nhà nu'&c

Ngâyhé't
hiêu Iurc

L do hêt Hiu Iy'c

31/12/2014

Hgt Hiêu hu'c theo Th&i gian

31/12/2016

Hat Hiêu Iv'c theo Thii gian

31/12/2015

Hat Hiêu krc thea Th&i gian

31/12/2015

Hat Hiêu hu'c thea Th&i gian

31/12/2015

Hat Hiêu hu'c theo Thô'i gian

31/12/2015

Hat HiCu Iitc theo Thri gian

31/12/2015

Hat Hiêu ut theo Thai gian

31/12/2015

Hat Hiêu krc theo Thai gian

31/12/2015

Hat Hiêu ly'c thea Thbi gian

V viêc thông qua danh muc dv' an thu hi dat da thu'c
22 Ngh quyat

33/2014/NQ-HfND

18/12/2014

hiên các dir an cTu tu' và danh muc càc di' an, cong trinh
cn cap nhat vào k hoch si'r dung dat d thu'c hiên trong
nàm 2015 trên dia bàn tnh Ba Ria-Vüng Tàu.
V viêc thông qua danh muc các dv' an, cong trinh chuyén
muc dIch

23 Ngh quyat

34/2014/NQ-HDND

18/12/2014 s& dung dat tü' dt trng lüa, dat rirng phàng ho và dat
rirng dac dung d thu'c hiên trong n5m 2015 trén dia bàn

24 Nghi quyat

37/2014/NQ-HDND

18/12/2014

25 Nghi quyat

39/2014/NO-HOND

18/12/2014

26 Nghi quyat

43/2014/NQ-HDND

tnh Ba Ria-Viing Tàu
Phê chugn diu chnh £

an tài dinh cv' tnh Ba Ria - Vüng

Tàu gial doan nàm 2010-2015
V viêc h tro' kinh phi cho can bô, cong chrc, viên chü'c

di lam viêc tt1 thành phó Vcing tàu dan try s& tal thành
ph Ba Ria
V vic phê duyt cha do tro' cap khuyan khIch doE vó'i
môt sO dOi tu'çrng cOng chCrc, viên chCi'c, nhàn viên cong
18/12/2014
tãc trong càc ngành giáo duc, y ta, kiam lam, v5n hóa trên
dia bàn huyên Con Oào
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Bi bi bà b&i Quyat dnh sO
19/12/2016 75/2016/NQ-HDND ngày
09/12/2016

So
thCr Ioai van bàn

6

K hiêu

tu'

Ngày ban
hành

TrIch yu

Ngàyhê't
hiêu Iirc

L do het Hiêu Iirc

27 Ngh quyt

46/2014/NO-HUND

18/12/2014

v viêc phê chun chInh sách h trçr phu thuât tim cho
tré em bi bênh tim bm sinh thuôc ho gia dlnh nghèo
chugn tinh trên dja bàn tinh Ba Rja-Viing Tàu

31/12/2016

Hgt Hiêu crc theo Thà'i gian

28 Quyt dnh

07/2014/QD-UBND

07/02/2014

V viec quy dlnh mirc sira chCra nhà r cho nguô'i cao tuói
có hoàn cành khó khàn trên dia bàn tinh Ba Ria - Vng Tàu

31/12/2015

Hgt Hiêu Iirc theo Thri gian

29 Quyt dlnh

35/2014/QfJ-UBND

12/08/2014

31/12/2015

Hgt Hièu Irc theo Thii gian

30 QuyOt dinh

56/2014/QD-UBND

19/11/2014

31/12/2015

Hgt Hiu lrc theo Thô'i gian

31/12/2015

Hgt Hiêu tic theo Thri gian

31/12/2015

HOt Hiêu tic theo Th&i gian

31/12/2016

HOt Hiêu hu'c theo Thai gian

31/12/2016
31/12/2016

HOt Hiêu tic theo Thi gian

31/12/2016

HOt Hiêu tic theo Th&i gian

31/12/2016

HOt Hiêu hu'c theo ThO gian

Quy dinh min, giàm hoc phi, h trc chi phi hçc tp Va
mü'c thu hoc phi d6i vài các co' s& giào duc thuc h thong
giào duc qu6c dan tr nàm hoc 2014-2015
V viêc quy clinh mCrc st'ra chCra nhà cho ha có ngithi
khuyt tt nng, nghèo hoc có hoàn cành khO khan trên
dia bàn tinh Ba Ra - Vng Tàu

NAM 2015

31 Ngh quyt

07/2015/NQ-HDND

16/07/2015

32 Nghi quyt

08/2015/NQ-HDND

16/07/2015

33 Nghi quyOt

28/2015/NQ-HfJND

11/12/2015

34 Nghj quyOt
35 Nghj quyOt

30/2015/NQ-HDND
31/2015/NQ-HOND

11/12/2015
11/12/2015

36 Ngh quyOt

33/2015/NQ-HDND

11/12/2015

37 Ngh quyOt

34/2015/NQ-HDND

11/12/2015

B6 sung danh muc các dii' an, cong trinh chuyn muc dich
srdungdâtth'dttr?ngIüa,cttrü'ng phOng hôvà dt
rü'ng dc dung cig thi,rc hiên trong 6 thàng cu5i n5m 2015
trên dia bàn tnh
B sung danh muc thu h?1 cTt d thu'c hiên các dii' an du
tu' và danh muc các dii' an, cong trinh cn cp nht vào k
hoach sr dung dt dO thu'c hin trong 6 tháng cu6i nàm
2015 trên dia bàn tnh Ba Ria-Vng Tàu
V phu'o'ng hu'àng, nhièm vu phát triOn kinh tO - x hOi,
qu6c phOng - an ninh nam 2016 tnh Ba Ra - Viing Tàu
Phê duyt kO hoach du tu' cong näm 2016
Phê chugn phu'ang an phôn b ngân sách nàm 2016
Thông qua diên tich chuyOn mvc dich sir dung dt tü' dat
trng Cia, dat rirng phbng h và dat rrng dàc dung dO
thu'c hiên trong nàm 2016 trên dia bàn tnh Ba Ria - VUng
Ta u.
Thông qua diên tich thu hi dat dO thu'c hiên các dii' an
du tu' Trong nam 2016 trên dia bàn tnh Ba RIa — Vüng
Ta u
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HOt Hiéu hu'c theo Thji gian

th& Loai van bn

56 K hiêu

ttr
38 Nghi quyt

38/2015/NO-HOND

Ngày ban

TrIch yu

hành

11/12/2015

Phê duyêt mü'c thu phi ti càc chct trên dia bàn tinh Ba Ria
- Ving Tàu

Ngàyht
hiêu krc

31/12/2016

V vic quy dtnh mLrc thu, nóp, quàn ly và 51r dung phi
39 Nghi quyt

40 Nghi quyt

40/2015/NQ-HDND

41/2015/NO-HOND

11/12/2015

11/12/2015

thm dinh h so', lê phi cp Giây phép hoat dông tài

49/2015/NO-HOND

11/12/2015

Theo Lut phi và Lê phi
(chuyén sang cY ch giá)
Theo Luât phi và lê phi (thay

31/12/2016

th b&i Nghi quyh só

nguyen nu'&c trên dia bàn tnh Ba Ria — Vüng Tàu

58/2016/NQ-HDND)

V vic quy clinh mü'c thu, nôp, quàn ly và s& dung lê phi

Theo Lut phi và lê phi (thay

cp Giy phép lao dông cho ngu'&i nu'ó'c ngoài lam vic

31/12/2016

trên clia bàn tnh Ba RIa — Vüng Tàu
Chirang trinh xày du'ng, ban hành van bàn quy pham pháp
41 Nghi quyt

L do hêt Hiu Itc

lut ca Hôi Thng nhân dan tinh Ba Ria - Viing Tàu nam

thg b&i Nghi quyt só
63/2016/NO.-HDND)

31/12/2016

Ht Hiêu lu'c theo Thà'i gian

2016
42 Quyt dinh

07/2015/QD-UBND

10/2/2015

V vic ban hành Bang giá tinh thug tài nguyen khoáng
san trén dia bàn tnh Ba Ria - Vüng Tàu

B thay th b&i Quyt dnh
01/01/2017

36/2016/QD-UBND ngày
20/12/2016

V viêc ban hành chInh sàch h tro' phu thut tim cho tré
43 Quyt dinh

11/2015/QD-IJBND

27/02/2015

em bi bnh tim brn sinh trén da bàn tnh Ba Ra-Ving

31/12/2016

Ht Hiêu krc theo Thà'i gian

31/12/2016

Ht Hiu krc theo Th&i gian

31/12/2016

Ht Hiêu krc theo Thai gian

19/12/2016

76/2016/NO-HOND ngày

Ta u
NAM 2016
V nhiêm vu trong tam phàt trin kinh t - x hôi, qu6c
44 Ngh quyt

37/2016/NQ-HDND

04/08/2016

phóng - an ninh 6 tháng cuói nàm 2016 ciiia tinh Ba Ria Ving Tàu
Bó sung diên tich thu hi dat; diên tIch chuyn muc dich

45 Ngh quyt

40/2016/NQ-HDND

04/08/2016

sr dung dt t& dat tthng 1iia, dat rü'ng phàng ho và dat
rrng dc dung d thLrc hiên trong nàm 2016 trén clia bàn
tTnh Ba Ra - Vüng Tàu

46 Nghi quyt

44/2016/NQ-HDND

4/8/2016

V vic quyt dnh mt'c thu, np, quàn l và sr dung l
phi ho tich trén dia bàn tinh Ba RIa - VIng Tàu

Trang 5/5

BI thay thg b&i Nghi quyh s
09/12/2016

