
 
 

 

UBND TỈNH TUYÊN QUANG 

SỞ TƯ PHÁP 

Số: 929/STP-XDKTTHPL&PBGDPL 

V/v rà soát, hệ thống hóa quy phạm pháp 
luật do HĐND, UBND tỉnh ban hành 

nhiệm kỳ 2016-2021 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Tuyên Quang, ngày 19 tháng 8 năm 2021 

                    
 

Kính gửi: 

 

 

- Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh; 
- Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh; 

- Công an tỉnh; Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh. 
  

Thực hiện Kế hoạch số 113/KH-UBND ngày 28/7/2021 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân 

dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành nhiệm kỳ 2016 - 2021, Sở Tư pháp đã 

tập hợp 205 văn bản quy phạm pháp luật do HĐND tỉnh, UBND tỉnh ban hành 

từ ngày 27/5/2016 đến hết ngày 31/5/2021 (76 Nghị quyết; 129 Quyết định); rà 

soát hiệu lực, phân loại, sắp xếp, lập Danh mục 25 văn bản quy phạm pháp luật 

do HĐND tỉnh, UBND tỉnh ban hành nhiệm kỳ 2016 - 2021 (11 Nghị quyết; 14 

Quyết định) hết hiệu lực toàn bộ tại Phụ lục số 01; Danh mục 180 văn bản quy 

phạm pháp luật do HĐND tỉnh, UBND tỉnh ban hành nhiệm kỳ 2016 - 2021 (65 

Nghị quyết; 115 Quyết định) còn hiệu lực theo lĩnh vực quản lý nhà nước tại Phụ 

lục số 02 (có Phụ lục số 01, Phụ lục số 02 gửi kèm theo), đề nghị các cơ quan, 

đơn vị (như kính gửi) thực hiện một số nội dung sau: 

1.  Tổ chức rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật do HĐND 

tỉnh, UBND tỉnh ban hành nhiệm kỳ 2016 - 2021, cụ thể như sau: 

a) Rà soát văn bản quy phạm pháp luật do HĐND tỉnh, UBND tỉnh ban 

hành nhiệm kỳ 2016 - 2021 còn hiệu lực thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của cơ 

quan, đơn vị mình hoặc văn bản do cơ quan, đơn vị mình chủ trì soạn thảo, trình 

ban hành theo Danh mục tại Phụ lục số 02 gửi kèm theo; bổ sung văn bản quy 

phạm pháp luật còn hiệu lực chưa được thống kê tại Danh mục và kết quả rà soát 

đối với từng văn bản quy phạm pháp luật được bổ sung (nếu có). 

b) Rà soát danh mục văn bản quy phạm pháp luật do HĐND tỉnh, UBND 

tỉnh ban hành nhiệm kỳ 2016 - 2021 hết hiệu lực toàn bộ tại Phụ lục số 01 thuộc 

trách nhiệm rà soát; bổ sung văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ 

chưa được thống kê tại Danh mục (nếu có). 

2. Gửi kết quả rà soát nêu tại khoản 1 Văn bản này về Sở Tư pháp tổng 

hợp trước ngày 15/9/2021. 
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Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề cần thông tin trao đổi, đề nghị 

quý cơ quan giao cán bộ đầu mối liên hệ với Sở Tư pháp (qua Phòng Xây dựng, 

kiểm tra, thi hành pháp luật và phổ biến, giáo dục pháp luật, điện thoại 

02073818154 để trao đổi cụ thể./. 

Nơi nhận:                                                          
- Như trên (p/hợp thực hiện); 
- Website STP (đăng tải); 
- Phòng XDKTTHPL&PBGDPL;               
- Lưu: VT. (Lan.25b điện tử). 

GIÁM ĐỐC 

 

 
 

 
 

Nguyễn Thị Thược 



 
 

 

Phụ lục số 01: 
DANH MỤC 

 Văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang 
ban hành nhiệm kỳ 2016 - 2021 hết hiệu lực toàn bộ 

 

  

TT 
Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; ngày, tháng, 

năm ban hành văn bản 
Tên gọi của văn bản Lý do hết hiệu lực 

Ngày hết 

hiệu lực 

I NGHỊ QUYẾT: 11 văn bản       

1 
Nghị 

quyết 

Số 02/2016/NQ-HĐND 

ngày 12/7/2016 

Về việc sửa đổi mức thu tại Phụ lục số 04 ban 

hành kèm theo Nghị quyết số 32/2015/NQ-HĐND 

ngày 15 tháng 7 năm 2015 của Hội đồng nhân dân 
tỉnh Quy định mức thu, đối tượng thu, chế độ thu, 

nộp, quản lý và sử dụng một số loại phí, lệ phí 

thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường áp dụng 

trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang 

Bãi bỏ tại Nghị quyết số 

22/2017/NQ-HĐND ngày 

07/12/2017 

01/01/2018 

2 
Nghị 

quyết 

Số 03/2016/NQ-HĐND 

ngày 13/7/2016 

Quy định mức hỗ trợ kiên cố hóa kênh mương, bê 

tông hóa đường giao thông nội đồng, xây dựng 

nhà văn hóa thôn, bản, tổ dân phố gắn với sân thể 

thao, khuôn viên và một số công trình hạ tầng 

kinh tế - xã hội nông thôn thuộc Chương trình 
mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên 

địa bàn tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2016 - 2020 

Văn bản hết thời gian thực 

hiện được quy định trong 

văn bản; Chủ tịch UBND 

tỉnh công bố hết hiệu lực 

tại Quyết định số 87/QĐ-
UBND ngày 29/01/2021 

01/01/2021 

3 
Nghị 

quyết 

Số 05/2016/NQ-HĐND 

ngày 13/7/2016 

về chính sách khuyến khích phát triển Hợp tác xã 

nông, lâm nghiệp, thủy sản trên địa bàn tỉnh 

Tuyên Quang 

Thay thế tại Nghị quyết số 

03/2021/NQ-HĐND ngày 

16/7/2021 

01/8/2021 

4 
Nghị 
quyết 

Số 02/2017/NQ-HĐND 
ngày 25/7/2017 

Về chính sách khuyến khích phát triển tưới tiên 
tiến, tiết kiệm nước cho cây trồng cạn trên địa bàn 
tỉnh Tuyên Quang 

Thay thế tại Nghị quyết số 

03/2021/NQ-HĐND ngày 
16/7/2021 của HĐND tỉnh 

01/8/2021 
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TT 
Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; ngày, tháng, 

năm ban hành văn bản 
Tên gọi của văn bản Lý do hết hiệu lực 

Ngày hết 

hiệu lực 

5 
Nghị 

quyết 

Số 03/2017/NQ-HĐND 

ngày 25/7/2017 

Về chính sách hỗ trợ giống cây lâm nghiệp chất 

lượng cao trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, giai 

đoạn 2018 - 2021 

Thay thế tại Nghị quyết số 

03/2021/NQ-HĐND ngày 

16/7/2021 của HĐND tỉnh 

01/8/2021 

6 
Nghị 

quyết 

Số 24/2017/NQ-HĐND 

ngày 07/12/2017 

Ban hành giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh 

không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo 

hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh 

của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang 

Thay thế tại Nghị quyết số 

17/2019/NQ-HĐND ngày 

10/12/2019 của HDND 

tỉnh 

01/01/2020 

7 
Nghị 

quyết 

Số 07/2018/NQ-HĐND 

ngày 06/12/2018 

Quy định tiêu chí dự án trọng điểm nhóm C trên 

địa bàn tỉnh Tuyên Quang 

Bãi bỏ tại Nghị quyết số 

01/2020/NQ-HĐND ngày 

28/4/2020 

28/4/2020 

8 
Nghị 

quyết 

Số 04/2019/NQ-HĐND 

ngày 01/08/2019 

Ban hành giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh 

không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo 

hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh 

của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang 

Thay thế tại Nghị quyết số 

17/2019/NQ-HĐND ngày 

10/12/2019 

01/01/2020 

9 
Nghị 

quyết 

Số 09/2019/NQ-HĐND 

ngày 01/08/2019 

Về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung Nghị 

quyết số 12/2014/NQ-HĐND ngày 22/7/2014 của 

Hội đồng nhân dân tỉnh về cơ chế, chính sách hỗ 

trợ sản xuất hàng hóa đối với một số cây trồng, 
vật nuôi; Nghị quyết số 03/2017/NQ-HĐND ngày 

25/7/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh về chính 

sách hỗ trợ giống cây lâm nghiệp chất lượng cao 

trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2018-

2021 

Thay thế tại Nghị quyết số 
03/2021/NQ-HĐND ngày 

16/7/2021 

01/8/2021 

10 
Nghị 

quyết 

Số 19/2019/NQ-HĐND 

ngày 10/12/2019 

Quy định trợ cấp ngày công lao động, mức chi phí 

đi lại, hỡ trợ tiền ăn cho dân quân tự vệ trên địa 

bàn tỉnh Tuyên Quang 

Thay thế tại Nghị quyết số 

02/2021/NQ-HĐND ngày 

16/7/2021  

01/8/2021 

11 
Nghị 

quyết 

Số 01/2020/NQ-HĐND 

ngày 28/4/2020 
Giao Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định chủ trương 
đầu tư các dự án nhóm C trên địa bàn tỉnh Tuyên 

Hết thời hạn có hiệu lực thi 

hành đã xác định trong nội 
01/01/2021 
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TT 
Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; ngày, tháng, 

năm ban hành văn bản 
Tên gọi của văn bản Lý do hết hiệu lực 

Ngày hết 

hiệu lực 

Quang dung Nghị quyết 

 QUYẾT ĐỊNH: 14 văn bản       

12 
Quyết 
định 

Số 06/2016/QĐ-UBND 
ngày 31/5/2016 

Về Xếp loại đường bộ trên địa bàn tỉnh Tuyên 
Quang năm 2016 để xác định cước vận tải đường 
bộ 

Baĩ bỏ tại Quyết định số 

174/QĐ-UBND ngày 
05/6/2017 

05/6/2017 

13 
Quyết 

định 

Số 13/2016/QĐ-UBND 

ngày 22/12/2016 
Về việc quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 
2017 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang 

Thay thế tại quyết định số 

27/2017/QĐ-UBND, ngày 

20/12/2017 

01/01/2018 

14 
Quyết 

định 

Số 03/2017/QĐ-UBND 

ngày 10/4/2017 

Quy định chi tiết nội dung thực hiện Quyết định 
số 50/2014/QĐ-TTg ngày 04/9/2014 của Thủ 
tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ nâng cao 
hiệu quả chăn nuôi nông hộ giai đoạn 2015-2020, 
trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2017-
2020 

Hết hiệu lực theo quy định 
tại khoản 4 Điều 154 Luật 

Ban hành văn bản quy 

phạm pháp luật năm 2015 

(được sửa đổi, bổ sung 

năm 2020). Văn bản được 

quy định chi tiết thi hành 

là Quyết định số 

50/2014/QĐ-TTg đã hết 

hiệu lực thi hành. 

01/01/2021 

15 
Quyết 

định 

Số 04/2017/QĐ-UBND 

ngày 25/4/2017 
Về việc ban hành Quy định về cấp giấy phép xây 
dựng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang 

Thay thế tại Quyết định số 

01/2020/QĐ-UBND ngày 

15/01/2020  

01/5/2020 

16 
Quyết 

định 

Số 07/2017/QĐ-UBND 

ngày 10/7/2017 

Về Sửa đổi, bổ sung Quyết định số 01/2015/QĐ-
UBND ngày 20/01/2015 của Uỷ ban nhân dân 
tỉnh về Ban hành Bảng giá đất 05 năm (2015 - 
2019) trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang 

Thay thế tại Quyết định số 

40/2019/QĐ-UBND ngày 

20/12/2019 

01/01/2019 

17 Quyết Số 11/2017/QĐ-UBND Quy định số lượng và bố trí cán bộ, công chức xã, Thay thế tại Quyết định số 01/8/2019 
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TT 
Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; ngày, tháng, 

năm ban hành văn bản 
Tên gọi của văn bản Lý do hết hiệu lực 

Ngày hết 

hiệu lực 

định ngày 22/8/2017 phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang 13/2019/QĐ-UBND ngày 

10/7/2019 

18 
Quyết 

định 

Số 24/2017/QĐ-UBND 

ngày 19/12/2017 

Ban hành Quy định giá sản phẩm, dịch vụ công 
ích thủy lợi, mức thu tiền nước và công tác quản 
lý, sử dụng nguồn kinh phí sản phẩm, dịch vụ 
công ích thuỷ lợi, tiền nước trên địa bàn tỉnh 
Tuyên Quang 

Bãi bỏ tại Quyết định số 

14/2018/QĐ-UBND ngày 

20/12/2018 của UBND 
tỉnh 

01/01/2019 

19 
Quyết 

định 

Số 27/2017/QĐ-UBND 

ngày 20/12/2017 
Về việc quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 
2018 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang 

Thay thế tại Quyết định số 

18/2018/QĐ-UBND ngày 

20/12/2018 của UBND 

tỉnh 

01/01/2019 

20 
Quyết 

định 

Số 01/2018/QĐ-UBND 

ngày 19/3/2018 

Về việc phân cấp thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ 
thuật đầu tư xây dựng, thẩm định thiết kế bản vẽ 
thi công và dự toán xây dựng công trình trên địa 
bàn tỉnh Tuyên Quang 

Bãi bỏ tại Quyết định số 

01/2021/QĐ-UBND ngày 

05/5/2021 

20/5/2021 

21 
Quyết 

định 

Số 04/2018/QĐ-UBND 

ngày 10/7/2018 

Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy 

định phân cấp quản lý viên chức ban hành kèm 

theo Quyết định số 33/2013/QĐ-UBND ngày 

20/12/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên 

Quang 

Bãi bỏ tại Quyết định số 

05/2021/QĐ-UBND ngày 

20/5/2021 

01/6/2021 

22 
Quyết 

định 

Số 09/2018/QĐ-UBND 

ngày 05/11/2018 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định phân 
cấp quản lý cán bộ, công chức ban hành kèm theo 

Quyết định số 32/2013/QĐ/UBND ngày 

20/12/2013 

Bãi bỏ tại Quyết định số 
05/2021/QĐ-UBND ngày 

20/5/2021 

01/6/2021 
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TT 
Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; ngày, tháng, 

năm ban hành văn bản 
Tên gọi của văn bản Lý do hết hiệu lực 

Ngày hết 

hiệu lực 

23 
Quyết 

định 

Số 18/2018/QĐ-UBND 

ngày 20/12/2018 

Về việc quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 

2019 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang 

Thay thế tại Quyết định số 

01/2020/QĐ-UBND ngày 

15/01/2020 

26/01/2020 

24 
Quyết 

định 

Số 01/2020/QĐ-UBND 

ngày 15/01/2020 
Về việc quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 
2020 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang 

Thay thế tại Quyết định số 

25/2020/QĐ-UBND ngày 

26/12/2020 

05/01/2021 

25 
Quyết 
định 

Số 03/2020/QĐ-UBND 
ngày 20/4/2020 

Quy định về cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn 
tỉnh Tuyên Quang 

Thay thế tại Quyết định số 

02/2021/QĐ-UBND ngày 
12/5/2021 

23/5/2021 

 TỔNG CỘNG: 25 văn bản    
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Phụ lục số 02: 
DANH MỤC 

 Văn bản quy phạm pháp luật do HĐND tỉnh, UBND tỉnh ban hành nhiệm kỳ 2016 - 2021 
còn hiệu lực theo lĩnh vực quản lý nhà nước 

 

 

TT 
Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; ngày, 

tháng, năm ban hành 

văn bản 

Tên gọi của văn bản 
Thời điểm 

có hiệu lực 
Ghi chú 

I LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 

 NGHỊ QUYẾT: 07 văn bản    

1  
Nghị 
quyết 

Số 20/2017/NQ-HĐND 
ngày 07/12/2017 

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 trên địa bàn tỉnh 

Tuyên Quang 

17/12/2017  

2  
Nghị 
quyết 

số 08/2018/NQ-HĐND 
ngày 07/12/2018 

Quy định giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi trên 
địa bàn tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2018 - 2020 

01/01/2019  

3  
Nghị 
quyết 

số 02/2019/NQ-HĐND 
ngày 01/08/2019 

về chính sách đặc thù khuyến khích doanh nghiệp đầu 

tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Tuyên 

Quang 

15/8/2019  

4  
Nghị 
quyết 

số 11/2019/NQ-HĐND 
ngày 01/08/2019 

về chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản 

phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang 
15/8/2019  

5  
Nghị 
quyết 

số 16/2019/NQ-HĐND 
ngày 10/12/2019 

Quy định mức chi cho công tác theo dõi, đánh giá bộ 

chỉ số nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn; 

kiểm tra, đánh giá chất lượng nước tại hộ gia đình vùng 
nguồn nước bị ô nhiễm thực hiện Chương trình mục 

tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-

2020 

01/01/2020  

6  Nghị số 06/2020/NQ-HĐND Quy định chính sách khuyến khích phát triển sản xuất 01/01/2021  
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TT 
Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; ngày, 

tháng, năm ban hành 

văn bản 

Tên gọi của văn bản 
Thời điểm 

có hiệu lực 
Ghi chú 

quyết ngày 15/12/2020 nông nghiệp hữu cơ trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang 

7  
Nghị 
quyết 

số 09/2020/NQ-HĐND 
ngày 15/12/2020 

Quy định mức hỗ trợ kiên cố hóa kênh mương trên địa 

bàn tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2021 - 2025 
01/01/2021  

 QUYẾT ĐỊNH: 08 văn bản    

8  
Quyết 

định 

số 05/2018/QĐ-UBND 

ngày 30/8/2018 

Quy định tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm chức danh 

Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương 

thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Trưởng 

phòng, Phó Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện 

10/9/2018 
Liên quan đến lĩnh vực 

nội vụ 

9  
Quyết 

định 

số 14/2018/QĐ-UBND 

ngày 20/12/2018 

Quy định cụ thể giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi 

trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2018 - 2020 
01/01/2019  

10  
Quyết 

định 

số 47/2019/QĐ-UBND 

ngày 31/12/2019 

Phân cấp cơ quan quản lý các cơ sở sản xuất, kinh 

doanh nông, lâm, thủy sản không thuộc diện cấp Giấy 

chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm; Quy 

định cơ quan thẩm định điều kiện an toàn thực phẩm 

đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, 

lâm, thủy sản trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang 

15/01/2020  

11  
Quyết 

định 

số 04/2020/QĐ-UBND 

ngày 05/5/2020 

Phê duyệt danh mục, quy mô các ngành hàng, sản phẩm 

khuyến khích, ưu tiên hỗ trợ thực hiện liên kết sản xuất 

và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp; quy định phân cấp 

phê duyệt hỗ trợ liên kết trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang 

15/5/2020  

12  
Quyết 

định 

số 12/2020/QĐ-UBND 

ngày 30/7/2020 
Quy định số lần tạm ứng, tỷ lệ tạm ứng tiền dịch vụ môi 

trường rừng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang 
10/8/2020  

13  
Quyết 

định 

số 15/2020/QĐ-UBND 

ngày 27/8/2020 
Ban hành Quy chế hoạt động, nội dung chi, mức chi, 

quản lý, sử dụng Quỹ Phòng, chống thiên tai; Phân cấp 
10/9/2020  
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TT 
Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; ngày, 

tháng, năm ban hành 

văn bản 

Tên gọi của văn bản 
Thời điểm 

có hiệu lực 
Ghi chú 

và giao Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã sử dụng 

Quỹ phòng chống thiên tai tỉnh Tuyên Quang 

14  
Quyết 

định 

số 18/2020/QĐ-UBND 

ngày 01/10/2020 
Ban hành Định mức kinh tế kỹ thuật trong quản lý, khai 

thác công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang 
10/10/2020  

15  
Quyết 

định 

số 19/2020/QĐ-UBND 

ngày 22/10/2020 
Quy định mật độ chăn nuôi của tỉnh Tuyên Quang 05/11/2020  

II LĨNH VỰC TÀI CHÍNH 

 NGHỊ QUYẾT: 24 văn bản    

16  
Nghị 
quyết 

Số 04/2016/NQ-HĐND 
ngày 13/7/2016 

Về việc bãi bỏ Nghị quyết số 09/2015/NQ-HĐND ngày 
18 tháng 01 năm 2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh 

Tuyên Quang khóa XVII, kỳ họp thứ 9 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 Tuyên Quang 

13/7/2016 
Liên quan đến lĩnh vực 

giao thông vận tải 

17  
Nghị 

quyết 

Số 06/2016/NQ-HĐND 

ngày 06/12/2016 

Quy định định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên 

ngân sách địa phương năm 2017 và áp dụng cho thời kỳ 

ổn định ngân sách địa phương giai đoạn 2017 - 2020 

17/12/2016 

Hết hiệu lực một phần 

(được sửa đổi, bổ sung 

tại nghị quyết số 

23/2017/NQ-HĐND 

ngày 07/12/2017; đã bị 

bãi bỏ một phần tại 

Nghị quyết số 
03/2018/NQ-HĐND 

ngày 04/07/2018 của 

HĐND tỉnh) 

Được kéo dài hiệu lực 
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TT 
Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; ngày, 

tháng, năm ban hành 

văn bản 

Tên gọi của văn bản 
Thời điểm 

có hiệu lực 
Ghi chú 

tại Nghị quyết số 

05/2020/NQ-HĐND 

ngày 15/12/2020 

18  
Nghị 

quyết 

Số 08/2016/NQ-HĐND 

ngày 06/12/2016 

Về thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa khi chuyển 

đất chuyên trồng lúa nước sử dụng vào mục đích phi 

nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang 

01/01/2017  

19  
Nghị 
quyết 

Số 04/2017/NQ-HĐND 
ngày 25/7/2017 

Về quy định mức trích từ các khoản thu hồi phát hiện 
qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách nhà 

nước của thanh tra tỉnh, thanh tra các sở, thanh tra các 

huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang 

10/8/2017 
Liên quan đến lĩnh vực 

thanh tra 

20  
Nghị 
quyết 

Số 05/2017/NQ-HĐND 
ngày 25/7/2017 

Quy định nội dung, mức chi bảo đảm hoạt động giám 
sát, phản biện xã hội của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt 

Nam và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp trên địa 

bàn tỉnh Tuyên Quang 

10/8/2017  

21  
Nghị 
quyết 

Số 07/2017/NQ-HĐND 
ngày 25/7/2017 

Ban hành Quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi 
và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa 

ngân sách tỉnh, ngân sách huyện, thành phố và ngân 

sách xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Tuyên 

Quang, giai đoạn 2018 - 2020 

10/8/2017 

Được kéo dài hiệu lực 
tại Nghị quyết số 

05/2020/NQ-HĐND 

ngày 15/12/2020 

22  
Nghị 

quyết 

Số 09/2017/NQ-HĐND 

ngày 26/7/2017 

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 Tuyên Quang 

10/8/2017 
Liên quan đến lĩnh vực 

thanh tra 

23  
Nghị 
quyết 

Số 10/2017/NQ-HĐND 
ngày 26/7/2017 

Ban hành Quy định mức thu, đối tượng thu, chế độ thu, 

nộp, quản lý và sử dụng một số loại phí, lệ phí thuộc 

thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh trên 

10/8/2017 
Các cơ quan, đơn vị rà 

soát phí, lệ phí theo 

lĩnh vực quản lý nhà 
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TT 
Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; ngày, 

tháng, năm ban hành 

văn bản 

Tên gọi của văn bản 
Thời điểm 

có hiệu lực 
Ghi chú 

địa bàn tỉnh Tuyên Quang nước  

24  
Nghị 

quyết 

Số 15/2017/NQ-HĐND 

ngày 04/12/23017 

Ban hành Quy định một số chế độ chi tiêu bảo đảm 
hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp trên địa bàn 

tỉnh Tuyên Quang 

15/12/2017  

25  
Nghị 

quyết 

Số 19/2017/NQ-HĐND 

ngày 06/12/2017 

Ban hành Quy định chế độ chi công tác phí, chế độ chi 

hội nghị, chế độ chi tiếp khách áp dụng trên địa bàn 

tỉnh Tuyên Quang 

17/12/2017 

Hết hiệu lực một phần 

(Bãi bỏ Điều 12, 13, 

14, 15, 16 tại Nghị 

quyết số 03/2019/NQ-

HĐND ngày 

01/8/2019 của HĐND 

tỉnh) 

26  
Nghị 
quyết 

Số 23/2017/NQ-HĐND 
ngày 07/12/2017 

Về việc sửa đổi, bổ sung điểm b khoản 2 Điều 2 Nghị 
quyết số 06/2016/NQ-HĐND ngày 06/12/2016 quy định 

định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách 

địa phương năm 2017 và áp dụng cho thời kỳ ổn định 

ngân sách địa phương giai đoạn 2017 - 2020 

18/12/2017 

Được kéo dài hiệu lực 
tại Nghị quyết số 

05/2020/NQ-HĐND 

ngày 15/12/2020 

27  
Nghị 

quyết 

số 01/2018/NQ-HĐND 

ngày 03/07/2018 

Quy định thời gian, biểu mẫu báo cáo kế hoạch tài 

chính 05 năm địa phương, kế hoạch đầu tư công trung 

hạn 05 năm, kế hoạch tài chính - ngân sách 03 năm địa 

phương, dự toán, phân bổ và quyết toán ngân sách địa 

phương, nguyên tắc, tiêu chí phân bổ ngân sách địa 

phương trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang 

13/7/2018  

28  
Nghị 
quyết 

số 02/2018/NQ-HĐND 
ngày 03/07/2018 

Ban hành Quy định về phân cấp thẩm quyền quyết định 

việc quản lý, sử dụng tài sản công và xác lập quyền sở 

hữu toàn dân về tài sản, xử lý đối với tài sản được xác 

lập quyền sở hữu toàn dân trên địa bàn tỉnh Tuyên 

01/8/2018  



13 
 

 

TT 
Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; ngày, 

tháng, năm ban hành 

văn bản 

Tên gọi của văn bản 
Thời điểm 

có hiệu lực 
Ghi chú 

Quang 

29  
Nghị 

quyết 

số 03/2018/NQ-HĐND 

ngày 04/07/2018 

Quy định mức chi hỗ trợ đối với Ủy ban Mặt trận Tổ 
quốc cấp xã và Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư 

thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng 

nông thôn mới, đô thị văn minh” trên địa bàn tỉnh 

Tuyên Quang 

14/7/2018  

30  
Nghị 

quyết 

số 04/2018/NQ-HĐND 

ngày 04/07/2018 

Quy định một số nội dung và mức chi từ nguồn kinh 
phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia 

Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2018 - 2020 trên địa 

bàn tỉnh Tuyên Quang 

14/7/2018  

31  
Nghị 

quyết 

số 05/2018/NQ-HĐND 

ngày 06/12/2018 

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 và Ban tư vấn thuộc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 

Việt Nam cấp huyện trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang 

01/01/2019  

32  
Nghị 

quyết 

số 06/2018/NQ-HĐND 

ngày 06/12/2018 

Quy định mức chi cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán 

bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Tuyên 

Quang 

01/01/2019  

33  
Nghị 

quyết 

số 03/2019/NQ-HĐND 

ngày 01/08/2019 

Quy định chế độ tiếp khách nước ngoài vào làm việc, 

chi tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế và chi tiếp khách 

trong nước áp dụng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang 

15/8/2019  

34  
Nghị 

quyết 

số 13/2019/NQ-HĐND 

ngày 10/12/2019 

về việc phân định các nhiệm vụ chi bảo vệ môi trường 

từ nguồn kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường trên địa 

bàn tỉnh Tuyên Quang 

01/01/2020  

35  
Nghị 

quyết 

số 21/2019/NQ-HĐND 

ngày 12/12/2019 

Quy định một số nội dung chi bảo đảm trật tự an toàn 

giao thông và mức hỗ trợ đối với lực lượng công an 

thực hiện nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn giao thông 

01/01/2020  
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TT 
Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; ngày, 

tháng, năm ban hành 

văn bản 

Tên gọi của văn bản 
Thời điểm 

có hiệu lực 
Ghi chú 

trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang 

36  
Nghị 

quyết 

số 02/2020/NQ-HĐND 

ngày 05/9/2020 

Quy định mức kinh phí hỗ trợ hoạt động của Ban 

Thanh tra nhân dân ở xã, phường, thị trấn từ nguồn 

ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang 

15/9/2020  

37  
Nghị 

quyết 

số 03/2020/NQ-HĐND 

ngày 05/9/2020 

quy định nội dung chi và mức hỗ trợ cho các hoạt động 

khuyến nông trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang 
15/9/2020 

Liên quan đến lĩnh vực 

nông nghiệp và phát 

triển nông thôn 

38  
Nghị 

quyết 

số 05/2020/NQ-HĐND 

ngày 15/12/2020 

Về việc tiếp tục thực hiện trong năm 2021 đối với một 

số Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên 

Quang 

01/01/2021  

39  
Nghị 

quyết 

Số 01/2021/NQ-HĐND 

ngày 26/3/2021 

Quy định mức chi, thời gian được hưởng hỗ trợ phục vụ 
công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu 
Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên 
địa bàn tỉnh Tuyên Quang 

01/4/2021  

 QUYẾT ĐỊNH: 15 văn bản    

40  
Quyết 

định 

Số 12/2016/QĐ-UBND 

ngày 22/12/2016 

Quy định mức thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa 

khi chuyển đất chuyên trồng lúa nước để sử sụng vào 

mục đích phi nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Tuyên 

Quang 

01/01/2017  

41  
Quyết 

định 

Số 05/2017/QĐ-UBND 

ngày 25/4/2017 

Ban hành Đơn giá bồi thường thiệt hại về tài sản (vật 

kiến trúc, cây trồng, vật nuôi) gắn liền với đất bị thu hồi 

khi Nhà nước thu hồi đất để sử dụng vào mục đích quốc 

phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng, mục 

đích phát triển kinh tế theo quy định của pháp luật trên 

địa bàn tỉnh Tuyên Quang 

05/5/2017  
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TT 
Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; ngày, 

tháng, năm ban hành 

văn bản 

Tên gọi của văn bản 
Thời điểm 

có hiệu lực 
Ghi chú 

42  
Quyết 

định 

Số 06/2017/QĐ-UBND 

ngày 20/6/2017 

Ban hành quy định quy trình lập, thẩm định phương án 

giá, thẩm quyền, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị 

trong việc lập, thẩm định phương án giá; phân cấp quản 

lý giá đối với hàng hoá, dịch vụ thuộc thẩm quyền 

quyết định của Uỷ ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang. 

01/7/2017 

Hết hiệu lực một phần 

(Được sửa đổi bổ sung 

tại Quyết định số 

44/2019/QĐ-UBND 

ngày 20/12/2019) 

43  
Quyết 
định 

Số 10/2017/QĐ-UBND 
ngày 27/7/2017 

Về 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 đối với người nghèo và các đối 

tượng chính sách khác trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang 

10/8/2017  

44  
Quyết 

định 

Số 15/2017/QĐ-UBND 

ngày 06/10/2017 

Quy định cước vận tải hàng hoá bằng ô tô trên địa bàn 

tỉnh Tuyên Quang 
20/10/2017  

45  
Quyết 

định 

số 20/2018/QĐ-UBND 

ngày 22/12/2018 

Ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết 

bị chuyên dùng (chủng loại, số lượng) tại các cơ quan, 

tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý trên địa bàn tỉnh 

Tuyên Quang 

05/01/2019  

46  
Quyết 

định 

số 21/2018/QĐ-UBND 

ngày 25/12/2018 

Ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích 

chuyên dùng đối với các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc 

phạm vi quản lý trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang 

01/01/2019  

47  
Quyết 

định 

số 01/2019/QĐ-UBND, 

ngày 15/3/2019 

Quy định tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm chức danh 
Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương 
thuộc Sở Tài chính; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng 
Tài chính - Kế hoạch thuộc Ủy ban nhân dân huyện, 
thành phố trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang 

01/4/2019 
Liên quan đến lĩnh vực 

nội vụ 
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TT 
Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; ngày, 

tháng, năm ban hành 

văn bản 

Tên gọi của văn bản 
Thời điểm 

có hiệu lực 
Ghi chú 

48  
Quyết 

định 

số 21/2019/QĐ-UBND 

ngày 29/8/2019 
về việc Quy định một số mức chi sự nghiệp bảo vệ môi 

trường trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang 
15/9/2019 

Liên quan đến lĩnh vực 

tài nguyên và môi 

trường 

49  
Quyết 

định 

số 30/2019/QĐ-UBND 

ngày 12/11/2019 

Ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên 

dùng (đối tượng sử dụng, chủng loại, số lượng, mức 

giá) và bổ sung định mức sử dụng xe ô tô phục vụ công 

tác chung của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm 
vi quản lý trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang 

25/11/2019  

50  
Quyết 

định 

số 38/2019/QĐ-UBND 

ngày 19/12/2019 

Quy định nội dung chi và mức chi cho hoạt động của 

Hội đồng thẩm định bảng giá đất, Hội đồng thẩm định 

giá đất và Tổ giúp việc của Hội đồng thẩm định bảng 

giá đất, Hội đồng thẩm định giá đất áp dụng trên địa 

bàn tỉnh Tuyên Quang 

29/12/2019  

51  
Quyết 

định 

số 41/2019/QĐ-UBND 

ngày 20/12/2019 

Quy định mức tỷ lệ phần trăm (%) để tính đơn giá thuê 

đất, trả tiền thuê đất hằng năm không thông qua hình 

thức đấu giá; đơn giá thuê đất có mặt nước; đơn giá 

thuê đất đối với đất xây dựng công trình ngầm trên địa 

bàn tỉnh Tuyên Quang 

01/01/2020  

52  
Quyết 

định 
số 07/2020/QĐ-UBND 

ngày 25/6/2020 

Quy định tài sản khác có giá trị lớn tại các đơn vị sự 

nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Tuyên Quang trong trường hợp sử dụng 
vào mục đích kinh doanh, cho thuê 

05/7/2020  

53  
Quyết 

định 
số 09/2020/QĐ-UBND 

ngày 25/7/2020 

ban hành Danh mục tài sản, thời gian sử dụng, tỷ lệ hao 

mòn tài sản cố định hữu hình; Tài sản cố định vô hình 

và Danh mục tài sản cố định đặc thù thuộc phạm vi 

quản lý trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang 

05/8/2020  
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TT 
Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; ngày, 

tháng, năm ban hành 

văn bản 

Tên gọi của văn bản 
Thời điểm 

có hiệu lực 
Ghi chú 

54  Quyết 

định 

Số 25/2020/QĐ-UBND 

ngày 26/12/2020 

về việc quy định hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn 

tỉnh Tuyên Quang 
05/01/2021  

III LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

 NGHỊ QUYẾT: 04 văn bản    

55  
Nghị 
quyết 

Số 14/2017/NQ-HĐND 
ngày 26/7/2017 

Sửa đổi, bổ sung Quy hoạch điều tra, đánh giá, thăm 
dò, khai thác và sử dụng khoáng sản tỉnh Tuyên Quang 

đến năm 2010, có xét đến năm 2020 ban hành kèm theo 

Nghị quyết số 97/2006/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 

năm 2006 của Hội đồng nhân dân tỉnh 

10/8/2017  

56  
Nghị 

quyết 

Số 17/2017/NQ-HĐND 

ngày 06/12/2017 

Quy định mức thu phí bảo vệ môi trường đối với khai 

thác khoáng sản áp dụng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang 
16/12/2017 

Liên quan đến lĩnh vực 

tài chính 

57  
Nghị 

quyết 

Số 21/2017/NQ-HĐND 

ngày 07/12/2017 

Định mức thu, đối tượng 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 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang 

17/12/2017  

58  
Nghị 

quyết 

số 20/2019/NQ-HĐND 

ngày 11/12/2019 

về việc thông qua bảng giá đất năm (2020-2024) trên 

địa bàn tỉnh Tuyên Quang 
01/01/2020  

 QUYẾT ĐỊNH: 05 văn bản    

59  
Quyết 
định 

Số 02/2018/QĐ-UBND 
ngày 19/3/2018 

Ban hành Quy định về trách nhiệm của các cấp, các 
ngành trong quản lý đất đai, khoáng sản trên địa bàn 

tỉnh Tuyên Quang 
01/4/2018 

Hết hiệu lực một phần 
(Được sửa đổi bổ sung 

tại Quyết định số 

44/2019/QĐ-UBND 

ngày 20/12/2019) 

60  
Quyết 

định 

số 07/2018/QĐ-UBND 

ngày 02/10/2018 
Về việc Quy định tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm chức 
danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương 

15/10/2018 
Liên quan đến lĩnh vực 

nội vụ 
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TT 
Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; ngày, 

tháng, năm ban hành 

văn bản 

Tên gọi của văn bản 
Thời điểm 

có hiệu lực 
Ghi chú 

đương thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường; Trưởng 

phòng, Phó Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường 

thuộc Ủy ban nhân dân huyện, thành phố 

61  
Quyết 
định 

số 28/2019/QĐ-UBND 
ngày 16/10/2019 

Ban hành Đơn giá Đo đạc lập bản đồ địa chính, đăng ký 

đất đai, tài sản gắn liền với đất, lập hồ sơ địa chính, cấp 

giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà 

ở và tài sản khác gắn liền 

30/10/2019  

62  
Quyết 

định 

số 40/2019/QĐ-UBND 

ngày 20/12/2019 

Ban hành quy định phân loại đường phố, phân khu vực, 

phân vị trí đất và Bảng giá đất 5 năm (2020 - 2024) trên 

địa bàn tỉnh Tuyên Quang 

01/01/2020  

63  
Quyết 
định 

số 13/2020/QĐ-UBND 
ngày 03/8/2020 

về Quy chế phối hợp quản lý nhà nước về hoạt động 

Khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu trên địa bàn 

tỉnh Tuyên Quang 

15/8/2020  

IV LĨNH VỰC KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ 

 NGHỊ QUYẾT: 04 văn bản    

64  
Nghị 

quyết 

Số 08/2017/NQ-HĐND 

ngày 26/7/2017 

Ban hành Quy định về nguyên tắc, tiêu chí, định mức 
phân bổ vốn đầu tư phát triển và kinh phí sự nghiệp 

nguồn ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục 

tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 

2020 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang 

10/8/2017  

65  
Nghị 

quyết 

số 06/2019/NQ-HĐND 

ngày 01/08/2019 

Ban hành quy định một số chính sách hỗ trợ doanh 

nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang 
15/8/2019  

66  
Nghị 

quyết 

số 08/2020/NQ-HĐND 

ngày 15/12/2020 

Giao Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định chủ trương đầu 

tư Các dự án nhóm C trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang 
01/01/2021  

67  
Nghị 

quyết 

Số 10/2020/NQ-HĐND 

ngày 30/12/2020 
Quy định về các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân 

bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách địa phương giai 
10/01/2021  
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TT 
Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; ngày, 

tháng, năm ban hành 

văn bản 

Tên gọi của văn bản 
Thời điểm 

có hiệu lực 
Ghi chú 

đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang 

 QUYẾT ĐỊNH: 01 văn bản    

68  
Quyết 

định 

số 09/2019/QĐ-UBND 

ngày 15/6/2019 

Quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh Trưởng 

phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương thuộc Sở Kế 

hoạch và Đầu tư 

01/7/2019  

V LĨNH VỰC CÔNG THƯƠNG 

 QUYẾT ĐỊNH: 04 văn bản    

69  
Quyết 

định 

Số 07/2016/QĐ-UBND 

ngày 10/6/2016 

Về việc quy định một số thủ tục liên quan đến tiếp cận 

điện năng đối với lưới điện trung áp trên địa bàn tỉnh 

Tuyên Quang 

20/6/2016  

70  
Quyết 

định 

số 10/2019/QĐ-UBND 

ngày 15/6/2019 

Quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh Trưởng 

phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương thuộc Sở 

Công Thương; tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo phụ trách 

lĩnh vực công thương của Phòng Kinh tế thành phố, 

Phòng Kinh tế và Hạ tầng các huyện trên địa bàn tỉnh 

Tuyên Quang 

01/7/2019 
Liên quan đến lĩnh vực 

nội vụ 

71  
Quyết 

định 

số 36/2019/QĐ-UBND 

ngày 10/12/2019 

Ban hành Quy chế quản lý, sử dụng kinh phí khuyến 

công địa phương trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang 
20/12/2019  

72  
Quyết 

định 

Số 26/2020/QĐ-UBND 

ngày 31/12/2021 

Ban hành Quy chế phối hợp quản lý vật liệu nổ công 

nghiệp và tiền chất thuốc nổ trên địa bàn tỉnh Tuyên 

Quang 

15/01/2021  

VI LĨNH VỰC GIAO THÔNG VẬN TẢI 

 QUYẾT ĐỊNH: 04 văn bản    

73  Quyết Số 12/2017/QĐ-UBND Ban hành quy định tiêu chí bến xe khách thấp hơn bến 19/9/2017  
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TT 
Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; ngày, 

tháng, năm ban hành 

văn bản 

Tên gọi của văn bản 
Thời điểm 

có hiệu lực 
Ghi chú 

định ngày 8/9/2017 xe khách loại 6 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang 

74  
Quyết 
định 

Số 20/2017/QĐ-UBND 
ngày 13/12/2017 

Về việc ban hành Quy định về quản lý và bảo trì đường 
bộ thực hiện trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang 

01/01/2018  

75  
Quyết 
định 

số 12/2019/QĐ-UBND 
ngày 15/6/2019 

Quy định tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm chức danh 

Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương 

thuộc Sở Giao thông Vận tải 

01/7/2019 
Liên quan đến lĩnh vực 

nội vụ 

76  
Quyết 

định 

số 20/2019/QĐ-UBND 

ngày 26/7/2019 

Ban hành Quy định trách nhiệm của chính quyền, người 

đứng đầu chính quyền địa phương các cấp, các cơ quan 

chức năng có liên quan trong công tác phối hợp đảm 

bảo trật tự an toàn giao thông, kiểm soát tải trọng 

phương tiện và quản lý hành lang an toàn giao thông 

trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang 

10/8/2019  

VII LĨNH VỰC XÂY DỰNG 

 QUYẾT ĐỊNH: 04 văn bản    

77  
Quyết 

định 

số 14/2019/QĐ-UBND 

ngày 15/7/2019 

Quy định tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm chức danh 

Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương 

thuộc Sở Xây dựng tỉnh Tuyên Quang; Trưởng phòng, 

Phó Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng, phòng Quản lý 

đô thị thuộc Ủy ban nhân dân huyện, thành phố trên địa 

bàn tỉnh Tuyên Quang 

01/8/2019 
Liên quan đến lĩnh vực 

nội vụ 

78  
Quyết 

định 

số 14/2020/QĐ-UBND 

ngày 11/8/2020 

về Sửa đổi, bổ sung một số điều của “Quy định quản lý 

hoạt động thoát nước, xử lý nước thải trên địa bàn tỉnh 

Tuyên Quang” ban hành kèm theo Quyết định số 

03/2016/QĐ-UBND ngày 05/3/2016 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Tuyên Quang 

21/8/2020 

 

79  Quyết số 20/2020/QĐ-UBND 
Quy định định mức hỗ trợ đối với từng loại hạng mục, 
công trình thuộc dự án khuyến khích doanh nghiệp đầu 

05/11/2020 
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TT 
Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; ngày, 

tháng, năm ban hành 

văn bản 

Tên gọi của văn bản 
Thời điểm 

có hiệu lực 
Ghi chú 

định ngày 26/10/2020 tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Tuyên 

Quang 

80  
Quyết 

định 

Số 02/2021/QĐ - UBND 

ngày 12/5/2021 

Về việc phân cấp thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng 
và quy định điều kiện về quy mô của công trình xây 
dựng được cấp giấy phép xây dựng có thời hạn trên địa 
bàn tỉnh Tuyên Quang 

23/5/2021  

VII

I 
LĨNH VỰC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

 NGHỊ QUYẾT: 01 văn bản    

81  
Nghị 

quyết 

số 18/2019/NQ-HĐND 

ngày 10/12/2019 

Quy định mức chi cho hoạt động tổ chức hội thi sáng 

tạo kỹ thuật và cuộc thi sáng tạo Thanh thiếu niên nhi 

đồng; nội dung và mức chi từ ngân sách nhà nước hỗ 

trợ thực hiện hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh 

Tuyên Quang 

01/01/2020  

 QUYẾT ĐỊNH: 04 văn bản    

82  
Quyết 
định 

Số 25/2017/QĐ-UBND 
ngày 19/12/2017 

Về việc ban hành Quy định tổ chức thực hiện và quản 
lý các đề tài, dự án khoa học và công nghệ cấp tỉnh trên 

địa bàn tỉnh Tuyên Quang 
01/3/2018  

83  
Quyết 
định 

Số 28/2017/QĐ-UBND 
ngày 30/12/2017 

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 Tuyên Quang 
01/4/2018  

84  
Quyết 
định 

số 15/2019/QĐ-UBND 
ngày 15/7/2019 

Quy định tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm chức danh 

Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương 

thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tuyên Quang 

01/8/2019 

Hết hiệu lực một phần 
(Được sửa đổi, bổ 

sung tại Quyết định số 

07/2021/QĐ-UBND 

ngày 31/5/2021) 
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TT 
Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; ngày, 

tháng, năm ban hành 

văn bản 

Tên gọi của văn bản 
Thời điểm 

có hiệu lực 
Ghi chú 

Liên quan đến lĩnh vực 

nội vụ 

85  
Quyết 

định 

Số 07/2021/QĐ-UBND 

ngày 31/5/2021 

Về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 

15/2019/QĐ-UBND ngày 15/7/2019 của UBND tỉnh 

quy định tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm chức danh 

Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương 

thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tuyên Quang 

10/6/2021  

IX LĨNH VỰC THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

 QUYẾT ĐỊNH: 07 văn bản    

86  
Quyết 

định 

Số 22/2017/QĐ-UBND 

ngày 15/12/2017 

Về ban hành Quy chế Giải thưởng báo chí tỉnh 

Tuyên Quang 
01/01/2018  

87  
Quyết 
định 

số 10/2018/QĐ-UBND 
ngày 20/11/2018 

Ban hành Quy chế quản lý nhà nước về hoạt động 
thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang 

01/12/2018  

88  
Quyết 
định 

Số 19/2018/QĐ-UBND 
ngày 20/12/2018 

Ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản 
lý văn bản điện tử giữa các cơ quan nhà nước tỉnh 

Tuyên Quang 
15/4/2019  

89  
Quyết 
định 

số 07/2019/QĐ-UBND 
ngày 15/6/2019 

Quy định tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm chức danh 

Trưởng phòng,Phó Trưởng phòng và tương đương 

thuộc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Tuyên Quang 

01/7/2019 
Liên quan đến lĩnh vực 

nội vụ 

90  
Quyết 

định 

số 31/2019/QĐ-UBND 

ngày 15/11/2019 

quy định thời gian hoạt động của các đại lý Internet và 

điểm truy nhập Internet công cộng không cung cấp dịch 

vụ trò chơi điện tử; điều kiện về diện tích phòng máy và 

thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt 

động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng 

01/12/2019  
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TT 
Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; ngày, 

tháng, năm ban hành 

văn bản 

Tên gọi của văn bản 
Thời điểm 

có hiệu lực 
Ghi chú 

trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang 

91  
Quyết 

định 

số 39/2019/QĐ-UBND 

ngày 20/12/2019 

ban hành quy chế quản lý, vận hành và sử dụng mạng 

truyền số liệu chuyên dùng cấp II trên địa bàn tỉnh 

Tuyên Quang 

01/01/2020  

92  
Quyết 

định 

Số 22/2020/QĐ-UBND 

ngày 19/12/2020 

Ban hành Quy chế phối hợp quản lý và sử dụng dịch vụ 

chứng thực chữ ký số chuyên dùng Chính phủ trong các 

cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang 

01/01/2021  

X LĨNH VỰC NỘI VỤ 

 NGHỊ QUYẾT: 04 văn bản    

93  
Nghị 
quyết 

Số 09/2016/NQ-HĐND 
ngày 06/12/2016 

Ban hành Quy định chính sách thu hút nguồn nhân lực 

có trình độ cao; chính sách hỗ trợ cán bộ, công chức, 
viên chức đi đào tạo nâng cao trình độ sau đại học, giai 

đoạn 2017 - 2021 

01/01/2017 

Hết hiệu lực một phần 

(Được sửa đổi, bổ 

sung tại Nghị quyết số 
15/2019/NQ-HĐND 

ngày 10/12/2019) 

94  
Nghị 

quyết 

số 01/2019/NQ-HĐND 

ngày 01/08/2019 

Quy định chức danh, bố trí số lượng, mức phụ cấp đối 
với người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, 
thị trấn; mức khoán kinh phí hoạt động đối với Ủy ban 
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - 
xã hội ở xã, phường, thị trấn; mức phụ cấp đối với 
người hoạt động không chuyên trách và mức bồi dưỡng 
người trực tiếp tham gia công việc của thôn, tổ dân phố 
trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang 

15/8/2019 

Hết hiệu lực một phần 

(Được sửa đổi, bổ 

sung tại Nghị quyết số 

11/2020/NQ-HĐND 

ngày 30/12/2020) 

95  
Nghị 
quyết 

số 15/2019/NQ-HĐND 
ngày 10/12/2019 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chính sách 

thu hút nguồn nhân lực có trình độ cao; chính sách hỗ 

trợ cán bộ, công chức, viên chức đi đào tạo nâng cao 

trình độ sau đại học, giai đoạn 2017-2021 ban hành 

kèm theo Nghị quyết số 09/2016/NQ-HĐND ngày 06 

20/12/2019  
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TT 
Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; ngày, 

tháng, năm ban hành 

văn bản 

Tên gọi của văn bản 
Thời điểm 

có hiệu lực 
Ghi chú 

tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh 

96  
Nghị 
quyết 

Số 11/2020/NQ-HĐND 
ngày 30/12/2020 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 

01/2019/NQ-HĐND ngày 01 tháng 8 năm 2019 của 

Hội đồng nhân dân tỉnh quy định chức danh, bố trí số 

lượng, mức phụ cấp đối với người hoạt động không 

chuyên trách ở xã, phường, thị trấn; mức khoán kinh 

phí hoạt động đối với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt 
Nam và các tổ chức chính trị - xã hội ở xã, phường, thị 

trấn; mức phụ cấp đối với người hoạt động không 

chuyên trách và mức bồi dưỡng người trực tiếp tham 

gia công việc của thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh 

Tuyên Quang 

10/01/2021  

 QUYẾT ĐỊNH: 23 văn bản    

97  
Quyết 
định 

Số 08/2017/QĐ-UBND 
ngày 17/7/2017 

Về ngành đào tạo phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ của 
từng chức danh công chức xã, phường, thị trấn trên địa 

bàn tỉnh Tuyên Quang 
01/8/2017  

98  
Quyết 

định 

Số 09/2017/QĐ-UBND 

ngày 20/7/2017 

Về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tuyển 

dụng công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh 

Tuyên Quang ban hành kèm theo Quyết định số 

16/2013/QĐ-UBND ngày 20/8/2013 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh 

01/8/2017  

99  
Quyết 

định 

Số 18/2017/QĐ-UBND 

ngày 13/11/2017 

Ban hành Quy chế đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công 

chức, viên chức; trách nhiệm của lãnh đạo, quản lý 

tham gia giảng dạy các chương trình bồi dưỡng cán bộ, 

công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang 

24/11/2017  

100  Quyết số 03/2018/QĐ-UBND, 
Về Quy định tiêu chuẩn và điều kiện bổ nhiệm chức 
danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng thuộc Ban 

10/7/2018  
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TT 
Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; ngày, 

tháng, năm ban hành 

văn bản 

Tên gọi của văn bản 
Thời điểm 

có hiệu lực 
Ghi chú 

định ngày 29/6/2018 quản lý dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành trực thuộc 

Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang 

101  
Quyết 

định 

số 12/2018/QĐ-UBND 

ngày 20/12/2018 

Quy định tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm chức danh 

người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu các cơ 

quan, đơn vị thuộc và trực thuộc Sở Nội vụ; Trưởng 

phòng, Phó Trưởng phòng Nội vụ thuộc Ủy ban nhân 

dân huyện, thành phố 

15/12/2018  

102  
Quyết 

định 

số 13/2018/QĐ-UBND 

ngày 20/12/2018 

Bãi bỏ Quyết định số 41/2013/QĐ-UBND ngày 

31/12/2013 của UBND tỉnh Tuyên Quang ban hành 

Quy định đánh giá thực hiện chức trách, nhiệm vụ của 

người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị 

01/01/2019  

103  
Quyết 
định 

số 02/2019/QĐ-UBND, 
ngày 09/4/2019 

Ban hành Quy chế thực hiện công tác thi đua, khen 
thưởng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang 

25/4/2019  

104  
Quyết 
định 

số 13/2019/QĐ-UBND 
ngày 10/7/2019 

Quy định số lượng và bố trí cán bộ, công chức xã, 

phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang 
01/8/2019  

105  
Quyết 
định 

số 23/2019/QĐ-UBND 
ngày 10/9/2019 

Quy định tiêu chuẩn và điều kiện bổ nhiệm chức danh 
Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng thuộc Ban Điều phối 

các dự án vốn nước ngoài tỉnh Tuyên Quang 

01/10/2019  

106  
Quyết 

định 

số 24/2019/QĐ-UBND 

ngày 17/9/2019 

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của thôn, xóm, 

tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang 
01/10/2019  

107  
Quyết 

định 

số 26/2019/QĐ-UBND 

ngày 04/10/2019 

Ban hành Quy chế nâng bậc lương trước thời hạn do lập 

thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ đối với 

cán bộ, công chức, viên chức và người lao động 

01/11/2019  

108  
Quyết 

định 

số 27/2019/QĐ-UBND 

ngày 16/10/2019 

ban hành Quy định tiêu chí phân loại thôn, xóm, tổ dân 

phố trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang 
01/11/2019  
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TT 
Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; ngày, 

tháng, năm ban hành 

văn bản 

Tên gọi của văn bản 
Thời điểm 

có hiệu lực 
Ghi chú 

109  
Quyết 
định 

số 32/2019/QĐ-UBND 
ngày 25/11/2019 

Ban hành Quy định đánh giá, xếp loại chất lượng hằng 

năm đối với các cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc Ủy 

ban nhân dân tỉnh; các tổ chức Hội cấp tỉnh được giao 

số lượng người làm việc trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang 

05/12/2019  

110  
Quyết 

định 

số 33/2019/QĐ-UBND 

ngày 25/11/2019 

Ban hành Quy định về đánh giá, xếp loại chất lượng 

hằng năm đối với Ủy ban nhân dân huyện, thành phố; 

Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh 
Tuyên Quang 

05/12/2019  

111  
Quyết 

định 

số 35/2019/QĐ-UBND 

ngày 05/12/2019 

Quy định tiêu chuẩn và điều kiện bổ nhiệm chức danh 

Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng thuộc Đài Phát 

thanh và Truyền hình tỉnh Tuyên Quang 

15/12/2019  

112  
Quyết 
định 

số 45/2019/QĐ-UBND 
ngày 20/12/2019 

Ban hành Quy định chế độ báo cáo công tác định kỳ 

ngành Nội vụ trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang 
01/01/2020  

113  
Quyết 
định 

số 08/2020/QĐ-UBND 
ngày 30/6/2020 

Bãi bỏ Quyết định số 25/2014/QĐ-UBND ngày 

20/11/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang 

quy định nhiệm vụ, tiêu chuẩn, bố trí và quản lý đối với 

người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị 

trấn và ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Tuyên 

Quang 

10/7/2020  

114  
Quyết 
định 

số 10/2020/QĐ-UBND 
ngày 27/7/2020 

quy định về tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm chức danh 

Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng thuộc Ban Di dân, 
tái định cư thủy điện Tuyên Quang; Phó Trưởng Ban Di 

dân, tái định cư thuộc Ủy ban nhân dân huyện 

10/8/2020  

115  
Quyết 

định 

số 11/2020/QĐ-UBND 

ngày 27/7/2020 

quy định về tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm chức danh 

Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương 

thuộc Ban Quản lý các khu du lịch tỉnh Tuyên Quang 

10/8/2020  

116  Quyết số 16/2020/QĐ-UBND 
ban hành Quy chế quản lý, vận hành và khai thác sử 01/10/2020  
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TT 
Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; ngày, 

tháng, năm ban hành 

văn bản 

Tên gọi của văn bản 
Thời điểm 

có hiệu lực 
Ghi chú 

định ngày 18/9/2020 dụng Phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu cán bộ, công 

chức, viên chức, người lao động tỉnh Tuyên Quang 

117  
Quyết 

định 

số 17/2020/QĐ-UBND 

ngày 24/9/2020 

ban hành Quy chế khai thác, sử dụng tài liệu Lữu trữ 

lịch sử tỉnh Tuyên Quang 
10/10/2020 

 
 

118  
Quyết 
định 

Số 21/2020/QĐ-UBND 
ngày 01/12/2020 

Bãi bỏ Quyết định số 24/2014/QĐ-UBND ngày 

20/11/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy 

chế công tác văn thư, lưu trữ tỉnh Tuyên Quang 

15/12/2020  

119  
Quyết 
định 

Số 05/2021/QĐ-UBND 
ngày 20/5/2021 

Ban hành Quy định phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, 

vị trí việc làm, biên chế, số lượng người làm việc, 
CBCCVC và người quản lý doanh nghiệp thuộc thẩm 

quyền quản lý của UBND tỉnh Tuyên Quang 

01/6/2021  

XI LĨNH VỰC TƯ PHÁP 

 NGHỊ QUYẾT: 08 văn bản    

120  
Nghị 

quyết 

Số 06/2017/NQ-HĐND 

ngày 25/7/2017 

Quy định định mức phân bổ kinh phí bảo đảm cho công 
tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện 

hệ thống pháp luật trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang 

10/8/2017  

121  
Nghị 

quyết 

Số 11/2017/NQ-HĐND 

ngày 26/7/2017 

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng 

phí đăng ký giao dịch bảo đảm, phí cung cấp thông tin 

về giao dịch bảo đảm áp dụng trên địa bàn tỉnh Tuyên 

Quang 

10/8/2017 

Hết hiệu lực một phần 

(được sửa đổi, bổ sung 

tại Nghị quyết số 

09/2018/NQ-HĐND 

ngày 07/12/2018 của 

HĐND tỉnh) 

Liên quan đến lĩnh vực 

tài chính 

122  Nghị Số 12/2017/NQ-HĐND Quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí hộ tịch trên 10/8/2017 Liên quan đến lĩnh vực 
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TT 
Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; ngày, 

tháng, năm ban hành 

văn bản 

Tên gọi của văn bản 
Thời điểm 

có hiệu lực 
Ghi chú 

quyết ngày 26/7/2017 địa bàn tỉnh Tuyên Quang tài chính 

123  
Nghị 

quyết 

Số 13/2017/NQ-HĐND 

ngày 26/7/2017 

Về việc bãi bỏ Nghị quyết số 02/2012/NQ-HĐND ngày 
18/7/2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh về ban hành Quy 

định mức thu phí đấu giá, phí tham gia đấu giá tài sản 

và phí tham gia đấu giá quyền sử dụng đất áp dụng trên 

địa bàn tỉnh Tuyên Quang 

10/8/2017 
Liên quan đến lĩnh vực 

tài chính 

124  
Nghị 

quyết 

Số 16/2017/NQ-HĐND 

ngày 06/12/2017 

Quy định 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 Tuyên Quang 

01/01/2018  

125  
Nghị 

quyết 

Số 22/2017/NQ-HĐND 

ngày 07/12/2017 
Về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật 01/01/2018  

126  
Nghị 
quyết 

số 09/2018/NQ-HĐND 
ngày 07/12/2018 

Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số nội dung Quy định tại 
Điều 1 Nghị quyết số 11/2017/NQ-HĐND ngày 

26/7/2017 của HĐND tỉnh về việc quy định mức thu, 

chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí đăng ký giao 

dịch bảo đảm, phí cung cấp về giao dịch bảo đảm áp 

dụng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang 

01/01/2019  

127  
Nghị 

quyết 

số 04/2020/NQ-HĐND 

ngày 05/9/2020 

về việc bãi bỏ một số nghị quyết quy phạm pháp luật do 

Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang ban hành 
15/9/2020  

 QUYẾT ĐỊNH: 13 văn bản    

128  
Quyết 

định 

Số 11/2016/QĐ-UBND 

ngày 22/12/2016 

Ban hành Quy chế phối hợp quản lý công tác thi hành 

pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh 

Tuyên Quang 

01/01/2017 

Hết hiệu lực một phần 

(Được sửa đổi, bổ 

sung tại Quyết định số 

44/2019/QĐ-UBND 

ngày 20/12/2019) 

129  Quyết Số 02/2017/QĐ-UBND Về Ban hành Quy định tiêu chí xét duyệt hồ sơ đề nghị 22/3/2017 Hết hiệu lực một phần 
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TT 
Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; ngày, 

tháng, năm ban hành 

văn bản 

Tên gọi của văn bản 
Thời điểm 

có hiệu lực 
Ghi chú 

định ngày 10/3/2017 thành lập Văn phòng công chứng trên địa bàn tỉnh 

Tuyên Quang 

(Được sửa đổi, bổ 

sung tại Quyết định số 

25/2019/QĐ-UBND 

ngày 01/10/2019) 

130  
Quyết 
định 

Số 19/2017/QĐ-UBND 
ngày 20/11/2017 

Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban 
nhân dân tỉnh Tuyên Quang ban hành 

01/12/2017  

131  
Quyết 

định 

số 11/2018/QĐ-UBND 

ngày 05/12/2018 

Quy định tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm chức danh 
Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương 

thuộc Sở Tư pháp; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng 

Tư pháp thuộc UBND huyện, thành phố trên địa bàn 

tỉnh Tuyên Quang 

01/01/2019 
Liên quan đến lĩnh vực 

nội vụ 

132  
Quyết 

định 

số 15/2018/QĐ-UBND 

ngày 20/12/2018 

Quy định về đầu mối chủ trì, cơ chế phân công phối 

hợp, điều kiện bảo đảm cho công tác rà soát, hệ thống 

hóa văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân 

dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang 

01/01/2019  

133  
Quyết 
định 

Số 03/2019/QĐ-UBND 
ngày 09/4/2019 

về việc bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do 
UBND tỉnh Tuyên Quang ban hành 

25/4/2019  

134  
Quyết 

định 

số 25/2019/QĐ-UBND 

ngày 01/10/2019 

sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của Quy định tiêu 

chí xét duyệt hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng công 

chứng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang ban hành kèm 

theo Quyết định số 02/2017/QĐ-UBND ngày 

10/3/2017 của UBND tỉnh 

15/10/2019  

135  
Quyết 

định 

số 34/2019/QĐ-UBND 

ngày 05/12/2019 

Ban hành Quy chế quản lý, khai thác, sử dụng Cơ sở dữ 

liệu công chứng, chứng thực trên địa bàn tỉnh Tuyên 

Quang 

01/01/2020  

136  Quyết số 43/2019/QĐ-UBND về việc bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do 01/01/2020  
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TT 
Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; ngày, 

tháng, năm ban hành 

văn bản 

Tên gọi của văn bản 
Thời điểm 

có hiệu lực 
Ghi chú 

định ngày 20/12/2019 Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang ban hành 

137  
Quyết 

định 

số 44/2019/QĐ-UBND 

ngày 20/12/2019 

sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số nội dung quy định về 

chế độ báo cáo tại các quyết định quy phạm pháp luật 

của Ủy ban nhân dân tỉnh 

15/01/2020  

138  
Quyết 

định 

Số 01/2021/QĐ-UBND 

ngày 05/5/2021 
Về bãi bỏ 12 quyết định quy phạm pháp luật do Ủy ban 
nhân dân tỉnh Tuyên Quang ban hành 

20/5/2021  

139  
Quyết 

định 

Số 03/2021/QĐ-UBND 

ngày 18/5/2021 

Ban hành Quy chế phối hợp trong quản lý nhà nước về 

đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền 

với đất trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang 

01/6/2021  

140  
Quyết 

định 

Số 04/2021/QĐ-UBND 

ngày 18/5/2021 

Ban hành Quy chế phối hợp liên ngành về giải quyết 

việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài trên địa bàn 

tỉnh Tuyên Quang 

01/6/2021  

XII LĨNH VỰC VĂN HÓA THỂ THAO VÀ DU LỊCH 

 NGHỊ QUYẾT: 02 văn bản    

141  
Nghị 

quyết 

số 07/2019/NQ-HĐND 

ngày 01/08/2019 

Quy định mức thu, đối tượng thu, chế độ thu, nộp, quản 

lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy chứng nhận đủ 

điều kiện kinh doanh hoạt động cơ sở thể thao, câu lạc 

bộ thể thao chuyên nghiệp áp dụng trên địa bàn tỉnh 

Tuyên Quang 

15/8/2019  

142  
Nghị 

quyết 

số 10/2019/NQ-HĐND 

ngày 01/08/2019 

Quy định mức chi và sử dụng kinh phí thực hiện chế độ 

dinh dưỡng đối với huấn luyện viên, vận động viên thể 

thao thành tích cao trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang 

15/8/2019 
Liên quan đến lĩnh vực 

tài chính 

 QUYẾT ĐỊNH: 03 văn bản    

143  
Quyết 

định 

số 05/2019/QĐ-UBND 

ngày 15/6/2019 

Quy định tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm chức danh 

Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương 
01/7/2019 Liên quan đến  
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TT 
Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; ngày, 

tháng, năm ban hành 

văn bản 

Tên gọi của văn bản 
Thời điểm 

có hiệu lực 
Ghi chú 

thuộc và trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; 

Trưởng phòng, Phó Trưởng Văn hóa và Thông tin 

thuộc Ủy ban nhân dân huyện, thành phố trên địa bàn 

tỉnh Tuyên Quang 

lĩnh vực nội vụ 

144  
Quyết 

định 

số 29/2019/QĐ-UBND 

ngày 12/11/2019 

bãi bỏ Quyết định số 28/2013/QĐ-UBND ngày 

30/11/2013 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định 

thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang 
và lễ hội trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang 

01/12/2019  

145  
Quyết 

định 

Số 24/2020/QĐ-UBND 

ngày 26/12/2020 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định trách nhiệm 
quản lý, bảo vệ di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng 

cảnh, di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia trên địa bàn tỉnh 

Tuyên Quang ban hành kèm theo Quyết định số 

28/2014/QĐ-UBND ngày 20/12/2014 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh 

10/01/2021  

XII

I 
LĨNH VỰC LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI 

 NGHỊ QUYẾT: 04 văn bản    

146  
Nghị 
quyết 

Số 07/2016/NQ-HĐND 
ngày 06/12/2016 

Về mức trợ cấp đặc thù áp dụng đối với công chức, 
viên chức và người lao động làm việc tại Trung tâm 

Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội tỉnh Tuyên 

Quang 

01/01/2017  

147  
Nghị 

quyết 

Số 18/2017/NQ-HĐND 

ngày 06/12/2017 

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp giấy phép 

lao động cho người nước ngoài làm việc trên địa bàn 

tỉnh Tuyên Quang 

01/01/2018 
Liên quan đến  

lĩnh vực tài chính 

148  
Nghị 

quyết 

số 08/2019/NQ-HĐND 

ngày 01/08/2019 

Quy định mức quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao 

tuổi trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang 
15/8/2019  
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TT 
Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; ngày, 

tháng, năm ban hành 

văn bản 

Tên gọi của văn bản 
Thời điểm 

có hiệu lực 
Ghi chú 

149  
Nghị 
quyết 

số 12/2019/NQ-HĐND 
ngày 01/08/2019 

Quy định các khoản đóng góp, chế độ hỗ trợ, miễn, 

giảm đối với người cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh 

Tuyên Quang 

15/8/2019  

 QUYẾT ĐỊNH: 05 văn bản    

150  
Quyết 
định 

Số 10/2016/QĐ-UBND 
ngày 19/12/2016 

Ban hành Quy định các khoản đóng góp, chế độ hỗ trợ, 
miễn, giảm đối với người cai nghiện ma túy, người sau 

cai nghiện ma tuý trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang 
01/01/2017  

151  
Quyết 

định 

Số 14/2017/QĐ-UBND 

ngày 19/9/2017 

Về việc quy định danh mục nghề đào tạo, mức chi phí 

đào tạo, mức hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo 

dưới 03 tháng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang 

01/10/2017  

152  
Quyết 

định 

Số 17/2017/QĐ-UBND 

ngày 31/10/2017 

Ban hành Quy chế phối hợp lập hồ sơ và tổ chức cai 

nghiện ma túy đối với người bị xem xét áp dụng biện 

pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt 

buộc trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang 

10/11/2017  

153  
Quyết 
định 

số 08/2019/QĐ-UBND 
ngày 15/6/2016 

Quy định tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm chức danh 

Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương 
thuộc và trực thuộc Sở Lao động -Thương binh và Xã 

hội; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Lao động - 

Thương binh và Xã hội thuộc Ủy ban nhân dân huyện, 

thành phố trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang 

01/7/2019 
Liên quan đến  

lĩnh vực nội vụ 

154  
Quyết 

định 

số 11/2019/QĐ-UBND 

ngày 15/6/2019 

Quy định số lượng cán bộ và mức hỗ trợ cho cán bộ 
theo dõi, quản lý người cai nghiện ma túy bắt buộc, tự 

nguyện tại cộng đồng và gia đình trên địa bàn tỉnh 

Tuyên Quang 

01/7/2019  

XIV LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

 NGHỊ QUYẾT: 06 văn bản    
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TT 
Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; ngày, 

tháng, năm ban hành 

văn bản 

Tên gọi của văn bản 
Thời điểm 

có hiệu lực 
Ghi chú 

155  
Nghị 

quyết 

Số 01/2016/NQ-HĐND 

ngày 12/7/2016 

Quy định mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục 

công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân trên địa bàn 

tỉnh Tuyên Quang từ năm học 2016 - 2017 đến năm học 

2020 - 2021 

01/8/2016  

156  
Nghị 
quyết 

Số 10/2016/NQ-HĐND 
ngày 06/12/2016 

Quy định khoảng cách và địa bàn làm căn cứ xác định 

học sinh không để đến trường và trở về nhà trong ngày; 

mức khoán kinh phí phục vụ việc nấu ăn cho học sinh 
theo Nghị định số 116/2016/NĐ-CP ngày 18/7/2016 

của Chính phủ thực hiện trên địa bàn tỉnh Tuyên 

Quang. 

01/01/2017  

157  
Nghị 

quyết 

Số 01/2017/NQ-HĐND 

ngày 24/7/2017 

Quy định chính sách ưu đãi đối với học sinh trường 
Trung học phổ thông Chuyên tỉnh Tuyên Quang và học 

sinh tham gia đội tuyển của tỉnh dự thi chọn học sinh 

giỏi quốc gia 

01/9/2017 

Hết hiệu lực một phần, 
được bãi bỏ một phần 

tại Nghị quyết số 

14/2019/NQ-HĐND 

ngày 10/12/2019 

158  
Nghị 
quyết 

số 05/2019/NQ-HĐND 
ngày 01/08/2019 

quy định một số chính sách khuyến khích phát triển 

giáo dục mầm non ngoài công lập trên địa bàn tỉnh 

Tuyên Quang 

15/8/2019  

159  
Nghị 

quyết 

số 14/2019/NQ-HĐND 

ngày 10/12/2019 

Bãi bỏ một phần Nghị quyết số 34/2013/NQ-HĐND và 

Nghị quyết số 01/2017/NQ-HĐND của Hội đồng nhân 

dân tỉnh Tuyên Quang 

20/12/2019  

160  
Nghị 

quyết 

số 07/2020/NQ-HĐND 

ngày 15/12/2020 

Quy định chính sách hỗ trợ ăn trưa cho trẻ em nhà trẻ 

và mức hỗ trợ đối với trẻ em mầm non là con công 

nhân, người lao động làm việc tại khu công nghiệp; 

mức hỗ trợ đối với giáo viên mầm non làm việc tại cơ 

sở giáo dục mầm non dân lập, tư thục ở địa bàn có khu 

công nghiệp trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang 

01/01/2021  
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TT 
Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; ngày, 

tháng, năm ban hành 

văn bản 

Tên gọi của văn bản 
Thời điểm 

có hiệu lực 
Ghi chú 

 QUYẾT ĐỊNH: 02 văn bản    

161  
Quyết 

định 

số 16/2019/QĐ-UBND 

ngày 15/7/2019 

Quy định tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm chức danh 

Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương 

thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo; Trưởng phòng, Phó 

Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo thuộc Ủy ban nhân 

dân huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang 

01/8/2019 
Liên quan đến  

lĩnh vực nội vụ 

162  
Quyết 
định 

số 05/2020/QĐ-UBND 
ngày 05/5/2020 

Về việc bãi bỏ Quyết định số 20/2013/QĐ-UBND ngày 

26/10/2013 và Quyết định số 14/2015/QĐ-UBND ngày 

15/10/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang 

20/5/2020  

XV LĨNH VỰC Y TẾ 

 NGHỊ QUYẾT: 01 văn bản    

163  
Nghị 
quyết 

số 17/2019/NQ-HĐND 

ngày 10/12/2019 

Ban hành giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không 

thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong 

các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa 

bàn tỉnh Tuyên Quang 

01/01/2020  

 QUYẾT ĐỊNH: 03 văn bản    

164  
Quyết 
định 

số 08/2018/QĐ-UBND 
ngày 05/10/2018 

Về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức 
của Sở Y tế tỉnh Tuyên Quang 

15/10/2018  

165  
Quyết 

định 

số 06/2019/QĐ-UBND 

ngày 15/6/2019 

Quy định tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm chức danh 

Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương 

thuộc Sở Y tế; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Y tế 

thuộc Ủy ban nhân dân huyện, thành phố trên địa bàn 

tỉnh Tuyên Quang 

01/7/2019 
Liên quan đến  

lĩnh vực nội vụ 
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TT 
Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; ngày, 

tháng, năm ban hành 

văn bản 

Tên gọi của văn bản 
Thời điểm 

có hiệu lực 
Ghi chú 

166  
Quyết 
định 

số 06/2020/QĐ-UBND 
ngày 05/05/2020 

Ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết 

bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực y tế cho cơ quan, tổ 

chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý trên địa bàn tỉnh 

Tuyên Quang 

15/5/2020  

XVI LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA VĂN PHÒNG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 

 QUYẾT ĐỊNH: 05 văn bản    

167  
Quyết 
định 

Số 09/2016/QĐ-UBND 
ngày 07/11/2016 

Ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh 
Tuyên Quang 

17/11/2016 

Hết hiệu lực một phần 
(Được sửa đổi, bổ 

sung tại Quyết định số 

22/2019/QĐ-UBND 

ngày 29/8/2019) 

168  
Quyết 

định 

Số 13/2017/QĐ-UBND 

ngày 18/9/2017 

Ban hành Quy chế theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực 

hiện nhiệm vụ do Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân tỉnh giao 

01/10/2017 

Hết hiệu lực một phần 

(Được sửa đổi bổ sung 

tại Quyết định số 

44/2019/QĐ-UBND 

ngày 20/12/2019) 

169  
Quyết 

định 

Số 26/2017/QĐ-UBND 

ngày 19/12/2017 

Ban hành Quy định về điều kiện, tiêu chuẩn chức danh 

Trưởng, Phó đơn vị thuộc và trực thuộc Văn phòng Uỷ 

ban nhân dân tỉnh; Chánh Văn phòng, Phó Chánh Văn 

phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện, 

thành phố 

30/12/2017 
Liên quan đến lĩnh vực 

nội vụ 

170  
Quyết 
định 

số 16/2018/QĐ-UBND 
ngày 20/12/2018 

Ban hành Quy chế phối hợp giữa các ngành, các cấp 
trong việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá 

nhân, tổ chức về quy định hành chính trên địa bàn tỉnh 
20/01/2019  

171  
Quyết 

định 

số 22/2019/QĐ-UBND 

ngày 29/8/2019 

về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế làm việc 

của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành kèm theo Quyết 
định số 09/2016/QĐ-UBND ngày 07/11/2016 của Ủy 

15/9/2019  
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TT 
Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; ngày, 

tháng, năm ban hành 

văn bản 

Tên gọi của văn bản 
Thời điểm 

có hiệu lực 
Ghi chú 

ban nhân dân tỉnh 

XVI

I 
LĨNH VỰC NGOẠI VỤ 

 QUYẾT ĐỊNH: 02 văn bản    

172  
Quyết 
định 

Số 21/2017/QĐ-UBND 
ngày 15/12/2017 

Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy chế quản lý 
đoàn đi nước ngoài, đoàn nước ngoài, đoàn quốc tế vào 

làm việc trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang ban hành kèm 

theo Quyết định số 06/2013/QĐ-UBND ngày 

16/5/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh 

01/01/2018  

173  
Quyết 
định 

số 17/2019/QĐ-UBND 
ngày 15/7/2019 

Quy định tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm chức danh 

Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương 

thuộc Sở Ngoại vụ tỉnh Tuyên Quang 

01/8/2019 
Liên quan đến lĩnh vực 

nội vụ 

XVI

II 
LĨNH VỰC THANH TRA 

 QUYẾT ĐỊNH: 01 văn bản    

174  
Quyết 

định 

số 19/2019/QĐ-UBND 

ngày 15/7/2019 

Quy định về tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm chức danh 

Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương 

thuộc Thanh tra tỉnh; Chánh Thanh tra, Phó Chánh 

Thanh tra Sở; Chánh Thanh tra, Phó Chánh Thanh tra 

huyện, thành phố thuộc tỉnh Tuyên Quang 

01/8/2019 
Liên quan đến lĩnh vực 

nội vụ 

XIX LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BAN DÂN TỘC 

 QUYẾT ĐỊNH: 01 văn bản    

175  
Quyết 

định 

số 18/2019/QĐ-UBND 

ngày 15/7/2019 

Quy định tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm chức danh 

Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương 

thuộc Ban Dân tộc; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng 

Dân tộc thuộc Ủy ban nhân dân huyện trên địa bàn tỉnh 

01/8/2019 
Liên quan đến lĩnh vực 

nội vụ 
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TT 
Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; ngày, 

tháng, năm ban hành 

văn bản 

Tên gọi của văn bản 
Thời điểm 

có hiệu lực 
Ghi chú 

Tuyên Quang 

XX LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP 

 QUYẾT ĐỊNH: 02 văn bản    

176  
Quyết 

định 

số 04/2019/QĐ-UBND 

ngày 09/5/2019 

Quy định tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm chức danh 

Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương 

thuộc Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Tuyên 

Quang 

01/6/2019  

177  
Quyết 

định 

số 46/2019/QĐ-UBND 

ngày 26/12/2019 

Ban hành Quy chế phối hợp giữa Ban Quản lý các khu 

công nghiệp tỉnh với các sở, ban, ngành cấp tỉnh và Ủy 

ban nhân dân huyện, thành phố trong công tác quản lý 

nhà nước đối với các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh 

Tuyên Quang 

05/01/2020  

XXI LĨNH VỰC AN NINH QUỐC PHÒNG 

 QUYẾT ĐỊNH: 03 văn bản    

178  
Quyết 
định 

Số 08/2016/QĐ-UBND 
ngày 01/8/2016 

Ban hành Quy chế phối hợp giữa các sở, ban, ngành và 
Uỷ ban nhân dân huyện, thành phố trong công tác quản 

lý người nước ngoài cư trú, hoạt động trên địa bàn tỉnh 

Tuyên Quang 

10/8/2016  

179  
Quyết 

định 

số 06/2018/QĐ-UBND 

ngày 28/9/2018 

Ban hành Quy định khu vực cấm; địa điểm cấm; khu 

vực bảo vệ; khu vực cấm tập trung đông người; khu 

vực cấm ghi âm, ghi hình, chụp ảnh; khu vực cấm hoặc 

hạn chế người và phương tiện giao thông trên địa bàn 

tỉnh Tuyên Quang 

15/10/2018  

180  
Quyết 

định 

Số 06/2021/QĐ-UBND 

ngày 28/5/2021 

Ban hành Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước trên địa bàn 

tỉnh Tuyên Quang 
10/6/2021  
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TT 
Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; ngày, 

tháng, năm ban hành 

văn bản 

Tên gọi của văn bản 
Thời điểm 

có hiệu lực 
Ghi chú 

 TỔNG CỘNG: 180 văn bản    
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