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Trích yếu nội dung văn bản

Số/ngày
tháng đăng
Công báo

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN
Phần Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật
69/2019/NQ25/7/2019
HĐND

70/2019/NQ25/7/2019
HĐND
71/2019/NQ25/7/2019
HĐND
72/2019/NQ25/7/2019
HĐND

Quy định mức đóng góp, chế độ hỗ trợ đối với người
nghiện ma túy cai nghiện tại Cơ sở điều trị nghiện
ma túy của tỉnh; tại gia đình và cộng đồng trên địa
bàn tỉnh
Quy định chế độ trợ cấp đặc thù đối với công chức,
viên chức và người lao động làm việc tại Cơ sở điều
trị nghiện ma túy của tỉnh
Quy định một số mức chi đào tạo, bồi dưỡng cán
bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh
Quy định tỷ lệ phân bổ, nội dung chi và mức chi bảo
đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh

25+26
19/8/2019

25+26
19/8/2019

Ghi chú

CÔNG BÁO/Số 01+02/Ngày 13-01-2020

Số, ký hiệu

Ngày
ban hành

25+26
19/8/2019
25+26
19/8/2019

118

73/2019/NQ25/7/2019
HĐND

75/2019/NQ25/7/2019
HĐND
76/2019/NQ25/7/2019
HĐND
77/2019/NQ25/7/2019
HĐND

78/2019/NQ25/7/2019
HĐND

Đặt tên đường trên địa bàn thành phố Phan Thiết

25+26
19/8/2019

25+26
19/8/2019
25+26
19/8/2019
25+26
19/8/2019

25+26
19/8/2019

25+26
19/8/2019

Sửa đổi, bổ sung một số
điều của Nghị quyết số
48/2018/NQ-HĐND ngày
30 tháng 3 năm 2018 của
Hội đồng nhân dân tỉnh

119

79/2019/NQ25/7/2019
HĐND

25+26
19/8/2019

CÔNG BÁO/Số 01+02/Ngày 13-01-2020

74/2019/NQ25/7/2019
HĐND

Quy định mức hỗ trợ thường xuyên cho chức danh
Đội trưởng, Đội phó của Đội dân phòng và định mức
trang bị phương tiện phòng cháy và chữa cháy cho
Đội dân phòng, Ban bảo vệ dân phố trên địa bàn tỉnh
Quy định nội dung, mức chi bảo đảm hoạt động của
Hội đồng tư vấn thuộc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt
Nam tỉnh, Ban tư vấn thuộc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
Việt Nam cấp huyện trên địa bàn tỉnh
Quy định mức chi đối với hoạt động tổ chức Hội thi
sáng tạo kỹ thuật và Cuộc thi sáng tạo Thanh thiếu
niên nhi đồng trên địa bàn tỉnh
Quy định một số mức chi và tỷ lệ chi phí quản lý
chung trong việc thực hiện các nhiệm vụ, dự án về
tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh
Quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý, sử
dụng lệ phí cấp Giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số
48/2018/NQ-HĐND ngày 30 tháng 3 năm 2018 của
Hội đồng nhân dân tỉnh 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

27+28
30/8/2019

Thay thế Nghị quyết số
32/2017/NQ-HĐND ngày
13 tháng 12 năm 2017 của
Hội đồng nhân dân tỉnh

25+26
19/8/2019
25+26
19/8/2019

35+36
13/12/2019

35+36
13/12/2019

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

CÔNG BÁO/Số 01+02/Ngày 13-01-2020

Quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không
80/2019/NQthuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế
25/7/2019
HĐND
trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập trên
địa bàn tỉnh
81/2019/NQQuy định mức quà tặng chúc thọ, mừng thọ người
25/7/2019
HĐND
cao tuổi trên địa bàn tỉnh
Về phân cấp thẩm quyền xác lập quyền sở hữu toàn
82/2019/NQdân và phê duyệt phương án xử lý tài sản được xác lập
25/7/2019
HĐND
quyền sở hữu toàn dân do các cơ quan, tổ chức, đơn
vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh thực hiện
Nghị quyết số 83/2019/NQ-HĐND Sửa đổi bổ sung
một số điều của Nghị quyết số 10/2016/NQ-HĐND
ngày 07/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc
83/2019/NQ02/12/2019 phân cấp nguồn thu nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm
HĐND
(%) phân chia giữa các khoản thu ngân ách các cấp
chính quyền địa phương trên địa bàn tỉnh bình Thuận
giai đoạn 2017-2020
Về định mức chi hoạt động cho các đơn vị cấp tỉnh
84/2019/NQ02/12/2019 và định mức phân bổ dự toán chi ngân sách cấp dưới
HĐND
năm 2020
Phần Văn Bản Khác
61/NQHĐND

07/12/2018

Về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách Nhà nước
của tỉnh năm 2017

01+02
14/01/2019

120

64/NQHĐND

67/NQHĐND
68/NQHĐND
69/NQHĐND
70/NQHĐND

71/NQHĐND

07/12/2018
07/12/2018

07/12/2018

07/12/2018
07/12/2018
07/12/2018

07/12/2018

01+02
14/01/2019
01+02
14/01/2019
01+02
14/01/2019
01+02
14/01/2019
03+04
18/01/2019
03+04
18/01/2019
03+04
18/01/2019

CÔNG BÁO/Số 01+02/Ngày 13-01-2020

65/NQHĐND
66/NQHĐND

07/12/2018

Thành lập Đoàn giám sát về tình hình thực hiện quy
chế dân chủ cơ sở trong quá trình giải phóng mặt bằng
củamột số dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh giai
đoạn 2016 - 2018
Về việc giải quyết kiến nghị của cử tri sau kỳ họp
thứ 5 và trước kỳ họp thứ 6 - HĐND tỉnh khóa X
Về điều chỉnh Quy hoạch 03 loại rừng tỉnh Bình
Thuận giai đoạn 2016 - 2025
Về danh mục dự án chuyển mục đích sử dụng đất
trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng và
danh mục dự án thuộc trường hợp Nhà nước thu hồi
đất thực hiện trong năm 2019
Xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người
giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân tỉnh bầu
Về kế hoạch đầu tư công và danh mục các dự án
trọng điểm của tỉnh năm 2019
Về hoạt động chất vấn tại kỳ họp thứ 7 - Hội đồng
nhân dân tỉnh khóa X
Về kết quả giám sát việc thực hiện Nghị quyết số
93/2015/NQ-HĐND ngày 14/12/2015 của HĐND
tỉnh 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

03+04
18/01/2019

121

72/NQHĐND

07/12/2018

73/NQHĐND

25/7/2019

25/7/2019
25/7/2019
25/7/2019

77/NQHĐND

25/7/2019

78/NQHĐND

25/7/2019

79/NQHĐND
80/NQHĐND

25/7/2019
25/7/2019

03+04
18/01/2019
25+26
19/8/2019
25+26
19/8/2019
25+26
19/8/2019
25+26
19/8/2019

25+26
19/8/2019

25+26
19/8/2019

Bãi bỏ Nghị quyết số
43/NQ-HĐND ngày 19
tháng 12 năm 2017 của
HĐND tỉnh

CÔNG BÁO/Số 01+02/Ngày 13-01-2020

74/NQHĐND
75/NQHĐND
76/NQHĐND

Về Kế hoạch biên chế hành chính, sự nghiệp năm 2019
của tỉnh
Về việc xác nhận kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó
Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2016 2021
Về việc xác nhận kết quả bầu cử chức vụ Phó Chủ
tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2016 - 2021
Về việc xác nhận kết quả miễn nhiệm chức vụ Ủy
viên Ủy ban nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2016 - 2021
Về việc xác nhận kết quả bầu cử chức vụ Ủy viên Ủy
ban nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2016 - 2021
Về việc bãi bỏ Nghị quyết số 43/NQ-HĐND ngày
19/12/2017 của HĐND tỉnh về việc cho ý kiến các
Tờ trình của UBND tỉnh thuộc thẩm quyền quyết
định của HĐND tỉnh trong thời gian giữa hai kỳ họp
HĐND tỉnh
Về việc phân khai vốn dự phòng và vượt thu nguồn
xổ số kiến thiết năm 2016, 2017, 2018; bổ sung danh
mục đầu tư công giai đoạn 2016 - 2020
Về chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng trồng
sang mục đích khác
Về thông qua danh mục dự án chuyển mục đích sử
dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ và danh mục

25+26
19/8/2019
25+26
19/8/2019

122

25/7/2019

82/NQHĐND

25/7/2019

83/NQHĐND

25/7/2019

84/NQHĐND
85/NQHĐND

25/7/2019
25/7/2019

86/NQHĐND

11/9/2019

87/NQHĐND

11/9/2019

88/NQHĐND

11/9/2019

25+26
19/8/2019
25+26
19/8/2019

29+30
03/9/2019
25+26
19/8/2019
25+26
19/8/2019
31
06/9/2019

CÔNG BÁO/Số 01+02/Ngày 13-01-2020

81/NQHĐND

dự án thuộc trường hợp Nhà nước thu hồi đất bổ sung
thực hiện năm 2019
Thành lập Đoàn giám sát về thực hiện cải cách thủ
tục hành chính trên địa bàn tỉnh
Về kết quả giám sát tình hình thực hiện quy chế dân
chủ cơ sở trong quá trình giải phóng mặt bằng của một
số dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh giai đoạn
2016 - 2018
Về việc giải quyết kiến nghị của cử tri sau kỳ họp
thứ 6 và trước kỳ họp thứ 7 - Hội đồng nhân dân tỉnh
khóa X
Về chương trình giám sát năm 2020 của Hội đồng
nhân dân tỉnh
Về hoạt động chất vấn tại kỳ họp thứ 8 - Hội đồng
nhân dân tỉnh khóa X
Về việc cho ý kiến Báo cáo đề xuất chủ trương đầu
tư dự án Nâng cấp, mở rộng đường ĐT.719 đoạn Kê
Gà - Tân Thiện, tỉnh Bình Thuận
Về việc cho ý kiến Báo cáo đề xuất chủ trương đầu
tư dự án Làm mới đường trục ven biển ĐT.719B
đoạn Phan Thiết - Kê Gà, tỉnh Bình Thuận
Thông qua Đề án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp
xã của tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2019 - 2021

31
06/9/2019
31
06/9/2019

123

89/NQHĐND
90/NQHĐND

92/NQHĐND
93/NQHĐND

31
06/9/2019
31
06/9/2019
35+36
13/12/2019
37
19/12/2019
35+36
13/12/2019

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN
Phần Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật

05
24/01/2019

05
24/01/2019

124

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
47/2018/QĐ24/12/2018 nghiệp thuộc Sở Tài chính; Trưởng, Phó Trưởng
UBND
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
Ban hành Quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh
48/2018/QĐ24/12/2018 Trưởng, Phó các phòng, đơn vị thuộc Sở Nông
UBND
nghiệp và Phát triển nông thôn; Trưởng phòng, Phó

CÔNG BÁO/Số 01+02/Ngày 13-01-2020

91/NQHĐND

Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Cải tạo,
11/9/2019 nâng cấp đường ĐT.718 (đoạn từ ga Bình Thuận đến
xã Hàm Cần), huyện Hàm Thuận Nam
Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Công viên
11/9/2019
Hùng Vương, thành phố Phan Thiết
Về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi
02/12/2019 ngân sách địa phương; phương án phân bổ ngân sách
tỉnh năm 2020
Về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung
02/12/2019
hạn giai đoạn 2016 - 2020
Về kế hoạch đầu tư công và danh mục các dự án
02/12/2019
trọng điểm của tỉnh năm 2020

50/2018/QĐ24/12/2018
UBND

51/2018/QĐ26/12/2018
UBND

05
24/01/2019

05
24/01/2019

06
30/01/2019

Quyết định này thay thế
Quyết
định
số

125

52/2018/QĐ27/12/2018
UBND

05
24/01/2019

CÔNG BÁO/Số 01+02/Ngày 13-01-2020

49/2018/QĐ24/12/2018
UBND

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
Ban hành Quy định điều kiện, tiêu chuẩn đối với các
chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng, Giám
đốc, Phó Giám đốc đơn vị trực 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
Ban hành Quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh
Trưởng, Phó Trưởng phòng chuyên môn; Trưởng,
Phó đơn vị trực thuộc Sở Lao động- Thương binh và
Xã hội; Trưởng, Phó Trưởng phòng chuyên môn
thuộcỦy ban nhân dân cấp huyện được giao phụ
trách, tham mưu lĩnh vực quản lý nhà nước về lao
động, thương binh và xã hội
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định phân
công, phân cấp trách nhiệm quản lý nhà nước về bảo
vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Bình Thuận ban hành
kèm theo Quyết định số 51/2016/QĐ-UBND ngày
28/11/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận
Ban hành Quy định diện tích tối thiểu được tách thửa
đối với các loại đất trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

01/2019/QĐBãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân
10/01/2019
UBND
dân tỉnh ban hành
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số
10/2018/QĐ-UBND ngày 29/01/2018 của Ủy ban
02/2019/QĐnhân dân tỉnh ban hành quy định điều kiện, tiêu chuẩn
10/01/2019
UBND
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 Ủy ban nhân dân cấp huyện

03/2019/QĐBan hành Quy định quản lý nhà nước về khoáng sản
17/01/2019
UBND
trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

06
30/01/2019
07+08
31/01/2019

07+08
31/01/2019

Quyết định số 41/2015/QĐUBND ngày 08 tháng 9
năm 2015 của Ủy ban nhân
dân tỉnh Bình Thuận ban
hành Quy định quản lý nhà
nước về khoáng sản trên địa
bàn tỉnh Bình Thuận và
Quyết định số 52/2016/QĐUBND ngày 01 tháng 12

126

07+08
31/01/2019

Sửa đổi, bổ sung một số
điều của Quyết định số
10/2018/QĐ-UBND ngày
29/01/2018 của Ủy ban
nhân dân tỉnh

CÔNG BÁO/Số 01+02/Ngày 13-01-2020

Ban hành Quy định về đấu giá quyền sử dụng đất để
53/2018/QĐ27/12/2018 giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất
UBND
trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

55/2014/QĐ-UBND ngày
18 tháng 12 năm 2014 của
Ủy ban nhân dân tỉnh
Thay thế Quyết định số
10/2016/QĐ-UBND ngày
22 tháng 4 năm 2016 của
Ủy ban nhân dân tỉnh

09+10
08/3/2019

05/2019/QĐBãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân
01/02/2019
UBND
dân tỉnh ban hành

09+10
08/3/2019

CÔNG BÁO/Số 01+02/Ngày 13-01-2020

Ban hành Quy định phạm vi bảo vệ công trình kè bảo
04/2019/QĐ31/01/2019 vệ bờ sông, bờ biển và đê bao trên địa bàn tỉnh Bình
UBND
Thuận

127

năm 2016 của Ủy ban nhân
dân tỉnh Bình Thuận hết
hiệu lực kể từ ngày Quyết
định này có hiệu lực.
Thay thế Quyết định số
27/2004/QĐ-UBBT ngày
14 tháng 4 năm 2004 của
Ủy ban nhân dân tỉnh;
Quyết
định
số
62/2009/QĐ-UBND ngày
18 tháng 9 năm 2009 của
Ủy ban nhân dân tỉnh; Điều
11 Quyết định số 1908
QĐ/UB-BT
ngày
27/9/1996 của Chủ tịch Ủy
ban nhân dân tỉnh.
Bãi bỏ Quyết định số
13/2015/QĐ-UBND ngày
16 tháng 4 năm 2015 của
UBND tỉnh; Bãi bỏ Quyết
định số 30/2017/QĐUBND ngày 06 tháng 10
năm 2017 của UBND tỉnh
sửa đổi, bổ sung một số

09+10
08/3/2019

14
19/4/2019
15+16
08/5/2019

Sửa đổi, bổ sung Khoản 2
Điều 11 Quy chế ban hành
kèm theo Quyết định số
20/2018/QĐ-UBND ngày
22/3/2018 của UBND tỉnh.
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Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành
kèm theo Quyết định số 14/2017/QĐ-UBND ngày
07/2019/QĐ04 tháng 5 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về
21/02/2019
UBND
Quy định nguyên tắc và đơn giá bồi thường thiệt hại
về tài sản khi Nhà nước thu hồi đất để xây dựng các
công trình trên địa bàn tỉnh Bình Thuận
08/2019/QĐBãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân
09/4/2019
UBND
dân tỉnh ban hành
Sửa đổi, bổ sung Khoản 2 Điều 11 Quy chế ban hành
kèm theo Quyết định số 20/2018/QĐ-UBND ngày
09/2019/QĐ22/4/2019 22/3/2018 về việc ban hành Quy chế quản lý và dụng
UBND
nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua Ngân
hàng Chính sách xã hội để cho vay hộ nghèo, hộ cận

09+10
08/3/2019

CÔNG BÁO/Số 01+02/Ngày 13-01-2020

06/2019/QĐBan hành hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn tỉnh
14/02/2019
UBND
Bình Thuận năm 2019

điều của Quy định ban hành
kèm theo Quyết định số
13/2015/QĐ-UBND ngày
16/4/2015 của UBND tỉnh.
Bãi bỏ Quyết định số
23/2016/QĐ-UBND ngày
26/7/2016 của Ủy ban nhân
dân tỉnh; Bãi bỏ Quyết định
số 2321/QĐ-UBND ngày
10/9/2018 của Ủy ban nhân
dân tỉnh.
Sửa đổi, bổ sung một số
điều của Quy định ban hành
kèm theo Quyết định số
14/2017/QĐ-UBND ngày
04 thành 5 năm 2017 của
Ủy ban nhân dân tỉnh.

10/2019/QĐ22/4/2019
UBND

nghèo, nước sạch, vệ sinh môi trường và các đối
tượng chính sách khác trên địa bàn tỉnh 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

15+16
08/5/2019

Ban hành Quy định về thực hiện cơ chế một cửa, một
cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính
trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

15+16
08/5/2019

12/2019/QĐ30/5/2019
UBND

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành
kèm theo Quyết định số 07/2017/QĐ-UBND ngày
22/02/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận 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

19
14/6/2019

13/2019/QĐ31/5/2019
UBND

Ban hành “Quy chế quản lý vật liệu nổ công nghiệp,
tiền chất thuốc nổ trên địa bàn tỉnh Bình Thuận”

19
14/6/2019

14/2019/QĐ11/6/2019
UBND

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn,
cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý các khu công nghiệp
tỉnh Bình Thuận

20+21
05/7/2019

CÔNG BÁO/Số 01+02/Ngày 13-01-2020

11/2019/QĐ25/4/2019
UBND

Bãi bỏ Quyết định số
28/2017/QĐ-UBND ngày
29/9/2017 của UBND tỉnh
Thay thế Quyết định số
60/2015/QĐ-UBND ngày
05 tháng 11 năm 2015 của
Ủy ban nhân dân tỉnh Bình
Thuận
Sửa đổi, bổ sung một số
điều của Quy định ban hành
kèm theo Quyết định số
07/2017/QĐ-UBND ngày
22/02/2017 của Ủy ban
nhân dân tỉnh
Thay thế Quyết định số
28/2015/QĐ-UBND ngày
10 tháng 7 năm 2015 của
UBND tỉnh Bình Thuận
Thay thế Quyết định số
04/2017/QĐ-UBND ngày
20 tháng 01 năm 2017 của
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Ủy ban nhân dân tỉnh Bình
Thuận
15/2019/QĐ12/6/2019
UBND

Ban hành Quy chế quản lý, sử dụng cơ sở dữ liệu
công chứng, chứng thực hợp đồng, giao dịch trên địa
bàn tỉnh Bình Thuận
Bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân
dân tỉnh ban hành

17/2019/QĐ18/6/2019
UBND

Về việc ban hành Quy chế phối hợp cung cấp thông
tin để kiểm tra, đối chiếu kết quả đăng nhập dữ liệu
tài sản công vào cơ sở dữ liệu quốc gia và sử dụng
thông tin lưu giữ trong cơ sở dữ liệu quốc gia trên
địa bàn tỉnh

18/2019/QĐUBND
19/6/2019

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định quản lý
và tổ chức thực hiện nhiệm vụ khoa học và công
nghệ cấp tỉnh trên địa bàn Bình Thuận ban hành kèm
theo Quyết định số 42/2015/QĐ-UBND ngày
10/9/2015 của UBND tỉnh

20+21
05/7/2019

Bãi bỏ Quyết định số
43/2010/QĐ-UBND ngày
05/10/2010 của Ủy ban
nhân dân tỉnh

20+21
05/7/2019

Thay thế Quyết định số
19/2013/QĐ-UBND ngày
07 tháng 5 năm 2013 của
Ủy ban nhân dân tỉnh

22
18/7/2019

Sửa đổi, bổ sung một số
điều của Quy định quản lý
và tổ chức thực hiện nhiệm
vụ khoa học và công nghệ
cấp tỉnh trên địa bàn Bình
Thuận ban hành kèm theo
Quyết
định
số
42/2015/QĐ-UBND ngày
10/9/2015 của UBND tỉnh

CÔNG BÁO/Số 01+02/Ngày 13-01-2020

16/2019/QĐ18/6/2019
UBND

20+21
05/7/2019
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22
18/7/2019

20/2019/QĐ- 17/7/2019
UBND

Về việc ban hành Quy định số lượng, đơn vị quản lý,
chi trả phụ cấp đối với nhân viên y tế thôn, bản trên
địa bàn tỉnh Bình Thuận

23+24
07/8/2019

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

23+24
07/8/2019

21/2019/QĐ- 29/7/2019
UBND

22/2019/QĐ05/8/2019
UBND

25+26
19/8/2019

Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy chế phối hợp
trong quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi

25+26
19/8/2019
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23/2019/QĐ- 07/8/2019
UBND

Ban hành khung giá dịch vụ sử dụng cảng, nhà ga
đối với các cảng biển do địa phương quản lý trên
địa bàn tỉnh

Thay thế Quyết định số
41/2018/QĐ-UBND ngày
05/11/2018 của Ủy ban
nhân dân tỉnh; Quyết định
số
16/2018/QĐ-UBND
ngày 23/02/2018 của Ủy
ban nhân dân tỉnh

CÔNG BÁO/Số 01+02/Ngày 13-01-2020

19/2019/QĐ19/6/2019
UBND

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý và
sử dụng chỉ dẫn địa lý “Phan Thiết” dùng cho sản
phẩm nước mắm ban hành kèm theo Quyết định số
37/2015/QĐ-UBND ngày 14/8/2015 của UBND tỉnh
Bình Thuận

Sửa đổi, bổ sung một số
điều của Quy chế quản lý
và sử dụng chỉ dẫn địa lý
“Phan Thiết” dùng cho sản
phẩm nước mắm ban hành
kèm theo Quyết định số
37/2015/QĐ-UBND ngày
14/8/2015 của UBND tỉnh
Bình Thuận

25/2019/QĐ06/9/2019
UBND

26/2019/QĐ06/9/2019
UBND

27/2019/QĐ12/9/2019
UBND

28/2019/QĐ26/9/2019
UBND

29+30
03/9/2019

Thay
thế
QĐ
số
11/2010/QĐ-UBND ngày
15/3/2010.

31
06/9/2019

31
06/9/2019

31
06/9/2019

33
17/10/2019

CÔNG BÁO/Số 01+02/Ngày 13-01-2020

24/2019/QĐ- 16/8/2019
UBND

Quyết
định
số
03/2017/QĐ-UBND ngày
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phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Bình Thuận ban
hành kèm theo Quyết định số 53/2016/QĐ-UBND
ngày 15 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban nhân dân
tỉnh Bình Thuận
Ban hành Quy chế phối hợp giữa các sở, ban, ngành
và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố
trong công tác quản lý nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú
và hoạt động của người nước ngoài trên địa bàn tỉnh
Bình Thuận
Quy định thang điểm xét tặng danh hiệu “Gia đình
văn hóa”,“Thôn - Bản văn hóa”, “Khu phố văn hóa”
trên địa bàn tỉnh
Quy định định mức, nội dung và mức chi hoạt động
đặc thù của Đội Tuyên truyền lưu động, Đội nghệ
thuật quần chúng cấp tỉnh, cấp huyện trên địa bàn
tỉnh
Ban hành Quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh
Trưởng, Phó Trưởng phòng chuyên môn, đơn vị
thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư; rưởng, Phó Trưởng
phòng chuyên môn thuộc UBND cấp huyện tham
mưu lĩnh vực quản lý nhà nước về kế hoạch và đầu tư
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

18 tháng 01 năm 2017 của
Ủy ban nhân dân tỉnh
29/2019/QĐ30/9/2019
UBND

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của thôn,
khu phố trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

33
17/10/2019
34
09/12/2019

Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban
hành kèm theo Quyết định số 48/2016/QĐ-UBND
31/2019/QĐ11/10/2019 ngày 16 tháng 11 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh
UBND
ban hành Quy định chi tiết một số nội dung về cấp giấy
phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

34
09/12/2019

Sửa đổi Điều 4 của Quy định chức năng, nhiệm vụ,
quyền hạn, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác
32/2019/QĐ08/11/2019 của Sở Giao thông vận tải Bình Thuận ban hành kèm
UBND
theo Quyết định số 49/2016/QĐ-UBND ngày
21/11/2016 của UBND tỉnh Bình Thuận

34
09/12/2019
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Thay thế Quyết định số
50/2015/QĐ-UBND ngày
20/10/2015 của UBND
tỉnh.
Sửa đổi, bổ sung một số
điều của Quy định ban hành
kèm theo Quyết định số
48/2016/QĐ-UBND ngày
16 tháng 11 năm 2016 của
Ủy ban nhân dân tỉnh
Sửa đổi Điều 4 của Quy
định chức năng, nhiệm vụ,
quyền hạn, tổ chức bộ máy
và mối quan hệ công tác
của Sở Giao thông vận tải
Bình Thuận ban hành kèm
theo Quyết định số
49/2016/QĐ-UBND ngày
21/11/2016 của UBND
tỉnh Bình Thuận

CÔNG BÁO/Số 01+02/Ngày 13-01-2020

Ban hành mức trần chi phí in, chụp, đánh máy giấy
30/2019/QĐ08/10/2019 tờ, văn bản tại cơ quan, đơn vị tổ chức thực hiện công
UBND
chứng, chứng thực trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

Ban hành quy định tiêu chuẩn, định mức xe ô tô
36/2019/QĐ04/12/2019 chuyên dùng trang bị cho các cơ quan, tổ chức, đơn
UBND
vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh

34
09/12/2019

Sửa đổi, bổ sung một số
điều của Quyết định số
14/2018/QĐ-UBND ngày
09/02/2018 của UBND tỉnh

34
09/12/2019

34
09/12/2019

34
09/12/2019

Bãi bỏ Quyết định số
40/2017/QĐ-UBND ngày
19/12/2017 của Ủy ban
nhân dân tỉnh
Bãi bỏ Quyết định số
1690/QĐ-UBND
ngày
05/6/2016 của Chủ tịch Ủy
ban nhân dân tỉnh; Quyết
định số 1708/QĐ-UBND

CÔNG BÁO/Số 01+02/Ngày 13-01-2020

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số
14/2018/QĐ-UBND ngày 09/02/2018 của UBND
tỉnh về 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
33/2019/QĐ22/11/2019 tục đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy
UBND
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
Ban hành “Quy chế phối hợp trong công tác thanh
34/2019/QĐ02/12/2019 tra, kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh theo
UBND
phương thức đa cấp trên địa bàn tỉnh Bình Thuận”
Bãi bỏ Quyết định số 40/2017/QĐ-UBND ngày
35/2019/QĐ19/12/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về phân cấp cho
04/12/2019
UBND
UBND các huyện, thị xã, thành phố cấp Giấy phép
kinh doanh karaoke trên địa bàn tỉnh Bình Thuận
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ngày 23/6/2017 của Chủ
tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
Phần Văn Bản Khác
26/12/2018

84/QĐUBND

09/01/2019

86/QĐUBND

10/01/2019

205/QĐUBND

22/01/2019

300/QĐUBND

30/01/2019

483/QĐUBND

14/02/2019

Ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2019
của tỉnh Bình Thuận
Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban
hành, thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm
quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch,
UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bình Thuận
Ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị
quyết của Chính phủ, Hội đồng nhân dân tỉnh về kế
hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách
nhà nước năm 2019
Về việc công bố danh mục văn bản quy phạm pháp
luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh
Bình Thuận hết hiệu lực
Về việc quy định mức trợ cấp bổ sung hàng tháng
đối với những người hoạt động không chuyên trách
cấp xã và ở thôn, khu phố năm 2019
Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa
đổi, bổ sung, thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm
quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông
trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

06
30/01/2019
07+08
31/01/2019

07+08
31/01/2019

07+08
31/01/2019
09+10
08/3/2019

CÔNG BÁO/Số 01+02/Ngày 13-01-2020

3674/QĐUBND

09+10
08/3/2019
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594/QĐUBND
602/QĐUBND

702/QĐUBND

729/QĐUBND

747/QĐUBND

21/3/2019

Về việc phê duyệt danh mục thủ tục hành chính
thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý các
Khu công nghiệp tỉnh Bình Thuận

09+10
08/3/2019
11+12
25/3/2019

11+12
25/3/2019

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

11+12
25/3/2019

11+12
25/3/2019

13
05/4/2019
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Thay thế Quyết định số
2086/QĐ-UBND
ngày
25/7/2017 của Chủ tịch Ủy
ban nhân dân tỉnh

CÔNG BÁO/Số 01+02/Ngày 13-01-2020

648/QĐUBND

Công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm
01/03/2019 pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân
tỉnh ban hành kỳ 2014 - 2018
Về việc thành lập Cụm công nghiệp Nam Hà 2 tại xã
05/3/2019
Đông Hà, huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận
Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban
hành, thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, thủ tục hành
11/3/2019 chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở
Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND cấp huyện,
UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Bình Thuận
Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính ban
hành mới, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ thuộc thẩm quyền
18/3/2019
giải quyết của Sở Nội vụ, UBND cấp huyện và
UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Bình Thuận
Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới
ban hành, thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, thay
thế, thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền
20/3/2019
giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông
thôn, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn
tỉnh Bình Thuận

27/3/2019

837/QĐUBND

03/4/2019

842/QĐUBND

04/4/2019

851/QĐUBND

04/4/2019

870/QĐUBND

8/4/2019

13
05/4/2019

CÔNG BÁO/Số 01+02/Ngày 13-01-2020

775/QĐUBND

Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới
ban hành, thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, thủ
tục hành chính thay thế, thủ tục hành chính bị bãi bỏ
lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo thuộc thẩm quyền giải
quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND cấp huyện
và UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Bình Thuận
Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính bị bãi
bỏ trong lĩnh vực Quy hoạch - Kiến trúc thuộc thẩm
quyền giải quyết của Sở Xây dựng và UBND cấp
huyện trên địa bàn tỉnh
Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới
ban hành, thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, thay
thế thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và
Công nghệ trên địa bàn tỉnh Bình Thuận
Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới
ban hành, thủ tục hành chính thay thế, thủ tục hành
chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giảiquyết của Sở
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND cấp
huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Bình Thuận
Về việc phê duyệt “Kế hoạch phòng, chống bệnh
Cúm gia cầm trên địa bàn tỉnh Bình Thuận giai đoạn
2019-2025”

14
19/4/2019

14
19/4/2019

14
19/4/2019

14
19/4/2019

Thay
thế QĐ số
462/QĐ/CTUBBT
ngày
26/3/2001
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9/4/2019

890/QĐUBND

9/4/2019

983/QĐUBND
984/QĐUBND
985/QĐUBND

1024/QĐUBND

18/4/2019
18/4/2019
18/4/2019

22/4/2019

Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được
sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực luật sư, trọng tài
thương mại thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành
Tư pháp trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

14
19/4/2019

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

14
19/4/2019
15+16
08/5/2019
15+16
08/5/2019
15+16
08/5/2019

15+16
08/5/2019

Thay thế Điểm 1, 2 Khoản
II Phần A; điểm 17, 18
Khoản I.5 và Điểm 1, 2, 7
Khoản I.10 Mục I Phần B
danh mục ban hành kèm
theo Quyết định số
2373/QĐ-UBND
ngày
12/9/2018 của Chủ tịch
UBND tỉnh

CÔNG BÁO/Số 01+02/Ngày 13-01-2020

889/QĐUBND

Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa
đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn
hóa, Thể thao và Du lịch, UBND cấp huyện trên địa
bàn tỉnh Bình Thuận
Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa
đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở
Thông tin và Truyền thông, UBND cấp huyện trên
địa bàn tỉnh Bình Thuận
Về việc điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm
2020 của thị xã La Gi
Về việc điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm
2020 của huyện Phú Quý
Về việc điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm
2020 của huyện Hàm Thuận Nam

138

1083/QĐUBND

1091/QĐUBND
1110/QĐUBND
1111/QĐUBND
1114/QĐUBND
1115/QĐUBND
1117/QĐUBND
1118/QĐUBND

03/5/2019
03/5/2019

03/4/2019

06/5/2019
06/5/2019
06/5/2019
06/5/2019
06/5/2019
06/5/2019

15+16
08/5/2019
15+16
08/5/2019
17
15/5/2019
17
15/5/2019
17
15/5/2019
17
15/5/2019
17
15/5/2019
17
15/5/2019
17
15/5/2019
18
30/5/2019

CÔNG BÁO/Số 01+02/Ngày 13-01-2020

1087/QĐUBND
1088/QĐUBND

03/5/2019

Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính ban
hành mới trong lĩnh vực đo đạc, bản đồ và thông tin
địa lý thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài
nguyên và Môi trường trên địa bàn tỉnh
Về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2019
của huyện Bắc Bình
Về việc điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm
2020 của huyện Bắc Bình
Phê duyệt Kế hoạch thực hiện chương trình sản xuất
thanh long theo tiêu chuẩn VietGAP năm 2019 trên
địa bàn tỉnh Bình Thuận
Về việc điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm
2020 của huyện Hàm Tân
Về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2019
của huyện Đức Linh
Về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2019
của huyện Phú Quý
Về việc điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm
2020 của huyện Đức Linh
Về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2019
của huyện Tuy Phong
Về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2019
của huyện Hàm Thuận Nam

139

1132/QĐUBND

1150/QĐUBND
1179 /QĐUBND

1224/QĐUBND
1252/QĐUBND
1282/QĐUBND

18
30/5/2019

18
30/5/2019

18
30/5/2019

18
30/5/2019

18
30/5/2019

CÔNG BÁO/Số 01+02/Ngày 13-01-2020

1143/QĐUBND

Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới
ban hành trong lĩnh vực triển lãm thuộc thẩm quyền
07/5/20189
giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, trên
địa bàn tỉnh Bình Thuận
Về việc điều chỉnh Quyết định số 321/QĐ-UBND
ngày 30/01/2019 của UBND tỉnh về phê duyệt Kế
08/5/2019
hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản làm vật liệu
xây dựng thông thường tỉnh Bình Thuận năm 2019
Ban hành danh mục quyết định của UBND quy định
09/5/2019 chi tiết; Ban hành biện pháp, chính sách thi hành luật
được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 6
Về việc phê duyệt Đề án thành lập Trạm quản lý, bảo
vệ rừng liên huyện vùng giáp ranh huyện Bắc Bình
14/5/2019
thuộc tỉnh Bình Thuận và huyện Đức Trọng, huyện
Di Linh thuộc tỉnh Lâm Đồng
Về việc thành lập Trạm quản lý, bảo vệ rừng liên
huyện vùng giáp ranh huyện Bắc Bình thuộc tỉnh
17/5/2019
Bình Thuận và huyện Đức Trọng, huyện Di Linh
thuộc tỉnh Lâm Đồng
Về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2019
20/5/2019
của huyện Hàm Thuận Bắc
Về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2019
22/5/2019
của huyện Tánh Linh

18
30/5/2019
18
30/5/2019
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1283/QĐUBND

1598/QĐUBND

22/5/2019
29/5/2019

26/6/2019

1603/QĐUBND

26/6/2019

1467/QĐUBND

11/6/2019

Về việc điều chỉnh Quyết định số 2682/QĐ-UBND
ngày 14/8/2014của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
về việc điều chỉnh Quyết định số 152/QĐ-UBND
ngày 14/10/2009 về việc thành lập Cụm công nghiệp
- tiểu thủ công nghiệp Thắng Hải giai đoạn 1
Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính ban
hành mới, sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực An toàn
thực phẩm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công
thương, UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh
Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới
ban hành, thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, thủ
tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết
của Sở Y tế, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Bình
Thuận

20+21
05/7/2019
19
14/6/2019
19
14/6/2019

20+21
05/7/2019

Về việc điều chỉnh Quyết
định số 2682/QĐ-UBND
ngày 14/8/2014 của Chủ
tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
về việc điều chỉnh Quyết
định số 152/QĐ-UBND
ngày 14/10/2009

20+21
05/7/2019

Bãi bỏ mục I Quyết định số
83/QĐ-UBND ngày 09
tháng 01 năm 2019

CÔNG BÁO/Số 01+02/Ngày 13-01-2020

1284/QĐUBND
1327/QĐUBND

22/5/2019

Phê duyệt kết quả đánh giá hoạt động kiểm soát ô
nhiễm môi trường biển và hải đảo năm 2018 trên địa
bàn tỉnh Bình Thuận
Về việc điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm
2020 của huyện Tuy Phong
Về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2019
của thị xã La Gi

22
18/7/2019
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1752/QĐUBND

23/7/2019

1874/QĐUBND

25/7/2019

1875/QĐUBND

25/7/2019

Về việc ban hành Quy định về Bộ tiêu chí đánh giá
kết quả hoạt động triển khai ứng dụng công nghệ
thông tin trong các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh
Bình Thuận

Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi
bỏ trong lĩnh vực Dược phẩm thuộc thẩm quyền giải
quyết của Sở Y tế
Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa
đổi, bổ sung trong lĩnh vực Thể dục thể thao thuộc
thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và
Du lịch

22
18/7/2019

Thay thế Quyết định số
2639/QĐ-UBND
ngày
02/10/2018 của Chủ tịch
UBND tỉnh

23+24
07/8/2019

Thay thế Quyết định số
1588/QĐ-UBND
ngày
06/6/2016 của UBND tỉnh;
Quyết định số 1639/QĐUBND ngày 19/6/2017 của
UBND tỉnh về việc điều
chỉnh, bổ sung một số nôi
dung Quy định và các Phụ
lục ban hành kèm theo
Quyết định số 1588/QĐUBND ngày 06/6/2016 của
UBND tỉnh Bình Thuận.

23+24
07/8/2019

CÔNG BÁO/Số 01+02/Ngày 13-01-2020

1867/QĐUBND

10/7/2019

Ban hành Quy định về đánh giá, xếp loại công tác cải
cách hành chính đối với các cơ quan chuyên môn
thuộc UBND tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành
phố trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

23+24
07/8/2019
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2052/QĐUBND
2065/QĐUBND

2230/QĐUBND

2464/QĐUBND
2480/QĐUBND
2688/QĐUBND

2766/QĐUBND

Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được
30/10/2019
thay thế trong lĩnh vực giải quyết tố cáo thuộc phạm

29+30
03/9/2019
31
06/9/2019
33
17/10/2019

CÔNG BÁO/Số 01+02/Ngày 13-01-2020

2128/QĐUBND

Ban hành danh mục sản phẩm nông nghiệp chủ lực
tỉnh Bình Thuận
Về việc công bố việc đặt tên đường trên địa bàn
15/8/2019
thành phố Phan Thiết
Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi
bỏ trong lĩnh vực Quản lý công sản thuộc thẩm
21/8/2019
quyền giải quyết của Sở Tài chính trên địa bàn tỉnh
Bình Thuận
Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa
đổi, bổ sung, thủ tục hành chính bị hủy bỏ thuộc thẩm
03/9/2019
quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND
cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bình Thuận
Về việc giải thể Chi nhánh Trợ giúp pháp lý số 02
24/9/2019 đặt tại thị xã La Gi thuộc Trung tâm Trợ giúp pháp
lý nhà nước Bình Thuận
Ban hành Đề án sắp xếp lại thôn, khu phố ở tỉnh Bình
26/9/2019
Thuận trong giai đoạn 2019 - 2021
Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới
ban hành lĩnh vực phòng chống thiên tai thuộc chức
21/10/2019
năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông
thôn trên địa bàn tỉnh Bình Thuận
14/8/2019

33
17/10/2019

34
09/12/2019
33
17/10/2019
34
09/12/2019

34
09/12/2019
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Bãi bỏ các thủ tục hành
chính trong lĩnh vực giải
quyết tố cáo được quy định

vi quản lý của ngành Thanh tra trên địa bàn tỉnh
Bình Thuận

2838/QĐUBND

06/11/2019

06/11/2019

2956/QĐUBND

18/11/2019

3173/QĐUBND

10/12/2019

35+36
13/12/2019

Bãi bỏ Quyết định số
2997/QĐ-UBND ngày 21
tháng 10 năm 2009 của Chủ
tịch Ủy ban nhân dân tỉnh

35+36
13/12/2019

Bãi bỏ Quyết định số
2051/QĐ-UBND ngày 22
tháng 9 năm 2011 của Chủ
tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

35+36
13/12/2019

Điều chỉnh Quyết định số
1374/QĐ-UBND
ngày
19/5/2009 của Chủ tịch
UBND tỉnh

37
19/12/2019

CÔNG BÁO/Số 01+02/Ngày 13-01-2020

2825/QĐUBND

Về việc bãi bỏ Quyết định số 2997/QĐ-UBND ngày
21 tháng 10 năm 2009 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân
tỉnh về việc ban hành Bản quy định chức năng, nhiệm
vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công
tác của Trung tâm Xúc tiến thương mại Bình Thuận
Về việc bãi bỏ Quyết định số 2051/QĐ-UBND ngày
22 tháng 9 năm 2011 của Chủ tịch UBND tỉnh về
việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền
hạn, cơ cấu tổ chức, biên chế và mối quan hệ công
tác của Trung tâm Khuyến công Bình Thuận
Về việc điều chỉnh Quyết định số 1374/QĐ-UBND
ngày 19/5/2009 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc
thành lập Cụm công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp
Nghĩa Hòa, thị trấn Tân Nghĩa, huyện Hàm Tân
Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới
ban hành, thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong
lĩnh vực Dược phẩm và lĩnh vực Phòng, chống
HIV/AIDS thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế

tại Quyết định số 1303/QĐUBND ngày 24/5/2018 của
Chủ tịch UBND tỉnh
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