
U BAN NHAN DAN 
TINH BA RIA-VUNG TAU 

CQNG HOA xA HOI CHU NGHiA VIET NAM 
Dôclãp—Ttrdo—Hanh phüc 

    

S:A'* /QD-UBND Ba Rja - VIng Tàu, ngày 0€ tháng nám 2019 

QUYET D!NH 
A • r Bo sung Dieu 1 cua Quyet d!nh  so 391/QD-UBND ngay 25 thang 02 nam 2019 

cüa Chü tjch Uy ban nhãn dn tinh Ba Rja - Vüng Tàu v Cong bô kêt qua h 
thông boa van ban quy phrn pháp 1ut cüa Hi dng nhn dan, Uy ban nhân 

dan tinh Ba Ra  - Vung Tau trong ky hç thong hoa 2014 - 2018 

CHU T!CH  UY BAN NHAN DAN TNH BA RIA  - VUNG TAU 

Can ci.'r Lut T chirc chInh quyn dja phuang ngày 19 tháng 6 näm 2015; 

Can ct'r Nghj djnh s 3412016/ND-CP ngày 14 tháng 5 näm 2016 càa ChInh 
phü quy djnh chi tiét mt so diêu và bin pháp thi hành Lut Ban hành van bàn quy 
phm pháp 1ut; 

Xét d nghj cUa Giárn dc S Tu pháp ti Th trInh s 1168/TTr-STP ngày 10 
tháng 5 näm 2019 ye vic dê nghj ban hành Quyêt djnh bô sung Diêu 1 cüa Quyêt 
djnh so 3911QD-UBND ngày 25 tháng 02 näm 2019 cüa Chü tjch Uy ban nhân dan 
tinh Ba Ra - Vüng Tàu ye Cong bô kêt qua h thông hóa van bàn quy phm pháp 
luât cüa Ui dông nhân dan, Uy ban nhân dan tinh Ba Rja - Vüng Thu trong k' h 
thông hóa 2014-2018, 

QUYET DINH: 

• A •X Dieu 1. Bo sung khoan 3 va khoan 4 vao Dieu 1 cua Quyet dnh so 391/QD-
UBND ngày 25 tháng 02 näm 2019 cüa Chü tjch Uy ban nhân dan tinh Ba Rja - 
VQng Tàu ye Cong bô kêt qua h thông hóa van bàn quy phm pháp 1ut cia Hi 
dông nhân dan, Uy ban nhân dan tinh Ba Rja - Vüng Tàu trong kS'  h thông hóa 
2014-2018 nhix sau: 

"3. Cong b danh miic van bàn quy phim pháp 1ut ht hiu 1irc toàn b 
thuc linh virc quân 1 nhà nuóc cüa Hi dông nhân dan, Uy ban nhân dan tinh Ba 
Ria - Vüng Tàu trong kS'  h thông hóa 2014 - 2018 gôrn: 70 Nghj quyêt cüa Hi 
dông nhân dan tinh; 174 Quyet djnh và 186 Chi thj ccia Uy ban nhân dan tinh (chi 
tiêt tai Danh muc máu so 03 kern theo). 

4. Cong b danh mIc van bàn quy phm pháp 1ut ht hiu 1irc mt phn 
thuc 1mb v1rc quán 1 nhà nu& cüa Hi dông nhân dan, Uy ban nhân dan tinh Ba 
Ria - VUng Tàu trong kS'  h thông hóa 2014 - 2018 gôm: 13 Nghj quyêt cüa Hi 
dông than dan tinh; 17 Quyêt djnh và 02 Chi thj cüa Uy ban nhân dan tinh (chi tiêt 
tai Danh muc máu so 04 kern theo)." 



Diu 2. To chile thirc hin 

Can cü k& qua h thng hóa van bàn quy phm pháp 1ut dugc cong b ti 
Diêu 1, Uy ban nhân dan tinh yêu câu: 

1. Sâ Tu pháp thrc hin vic in n, phát hành b sung trong Tp h thng 
hóa van bàn trong k' h thông 2014 - 2018 bang hInh thirc vAn bàn giây. 

2. VAn phông Uy ban nhân dan tinh và các dcin vj có lien quan thirc hin 
dAng tãi kêt qua h thông hóa vAn bàn trong k' h thông hóa 2014 - 2018 trên 
Cong thông tin din t1r cüa tinh. 

}Jiêu 3. Quyt djnh nay có hiu lirc thi hành k tü ngày k. 

Diu 4. Chánh VAn phàng Uy ban nhân dan tinh; Thu tru&ng các s, ban, 
ngành, Co quan, dan vj; Chü tjch Uy ban nhân dan các huyn, thj xa, thành phô; 
Chü tjch Uy ban nhân dan các xã, phuèng, thj trân chu trách nhim thi hành Quyêt 
djnh 

Niinhân: 
- Nhix Diêu 4 (dê thuc hin); 
- Bô Tir pháp; 
- CT, Các PCT UBND tinh; 
- Báo Ba Rja — Vüng Tâu; 
- Trung tam Cong báo — Tin hçc tinh; 
- Liru: VT, STP (03). 
'Jc4- 

KT. CHU T!CH/ 
PHO CHU TJCHW 

 

Nguyin Thanh Tnh 



UY BAN NHAN DAN TINE! 
BA i - VUG TAU Mu s 03 

DANH MUC 

CAC VAN BAN QUY PH4M PHAP LUJT HET HIU LIJ'C, NGUG H11U L1)'C TOAN BQ 
LINE! 'TT'C QUAN L1 NHA NIXÔC CUA HQI DONG NUAN DAN, UY BAN NHAN DAN TINE! BA R!A  - VUNG TAU TRONG 

K HI THÔNG HOA 2014 -  2018 

(Ban hành kern theo Quyt djnh s4(13fQD-.UBND  ngày k/&2O19 cza C/ia tjch Uy ban n/ian dan tin/i Ba Rja - Vüng Tàu) 

ST 
T 

Loi vn 
ban 

SôKhiu 
Ngày ban 

hành 
Ten gi cüa van ban 

Ngày ht 
hiêu hrc 

L do het hiu 1irc 

Chi thj 24/1998/CT-UBT 11/4/1998 
Giãi quyt các kin nghj cUa doanh nghip khuyn khIch 
và to diu kin cho các thành phn kinh t khác phát 
trin 

29/08/20 18 

Quyl djnh sc 2383/QD-UBND ngà' 
29/8/2018 B5i bó cac Chi I/il quyphin 
luát do Uy ban nhân dan link Ba R4 
Tàu ban hank lru&c ngày 01 lkáng 
2016 

pháp 
- Vüng 

2nàm 

2 Chi thj 25/1998/CT-UBT 16/04/1998 
DAy mnh và hoàn thành ca ban vic cAp giAy chCrng 
nhn quyn sCr ding dAt nông nghip trên dja bàn tinh 
Ba Rja -  Vüng Tàu 

29/08/2018 

Quyël djnh s 2383/QD-UBND ngày 
29/8/2018 bai bó các Chi thj quyphqm 
luát do Oy ban nkán dan link Ba Rja 
Tàu ban hank lrwó'c ngày 01 lháng 
2016 

pháp 
- Vüng 
nárn 

3 Chi thj 34/1998/CT-UBT 09/05/1998 CAm dira tp chAt vào nguyen 1iu thüy san 29/08/20 18 

Quyit dznh s 2383/QD-UBND ngàj 
29/8/2018 bäi bó các Chi thj quyphgin 
lut do Uy ban nkân dan link Ba Rja 
Tàu ban kànk lrwác ngày 01 lháng 
2016 

pkáp 
- Vüng 

7 nàm 

4 Chi thj 39/1998/CT-UBT 26/05/1998 
Tang cir&ng chi dao  và th ch&c thrc hin cong tác b 
h lao dQng trong tInh hInh mOi 

29/08/20 18 

Quyil dinh s 2383/QD-UBND ngày 
29/8/2018 bai ho các Chi lkj quyphçzm pháp 
lut do Uy ban nhân dan link Ba R/a - Vüng 
Tàu ban hank trtthc ngày 01 lháng 7 náin 
2016 

5 Chi thi 42/1998/CT-UB 02/06/1998 

V/v thirc hin nAp sng van minh trong Vlçc cJs1, Vlçc 

tang l và l hôi theo Chi thj s 27CT/TW ngày 12-0 1- 
1998 cCa BQ ChInh trj và Thông tn sA 16T1'/TU ngày 
09-3-1998 cCia Tinh ày tinh Ba RIa  - Vflng Tàu 

29/08/20 18 

Quyêl djnh s6 2383/QD-UBND ngày 
29/8/2018 bai bO các C'hi thj quyphgm 
luát do Uy ban nhOn dOn link Ba R/á 
Tàu ban hank trwOv ngày 01 lháng 
2016 

pháp 
- Vüng 

7 nárn 
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ST 
T 

Loai van 
ia11 

So Ky hiçu 
Ngày ban 

hành 
Ten gçi cua van ban 

Ngày ht 
hiêu Juc 

- 
Ly do het hiçu Iirc 

6 Chi thj 

I 
 

43/1998/CT-UB 10/6/20 19 Trin khai thuc hin quy ch dan chü i xa 29/08/20 18 

Quyt djnh s 2383/QD-UBND ngày 
29/8/2018 Mi bó các Chi thj quyphgmpháp 
luát do Uy ban nhân dan iinh Ba Rja — Vüng 
Tàu ban hành trzthc ngày 01 zháng 7 nám 
2016 

7 

I  

Chi thl 48/1998/CT-UB 26/06/1998 
Trin khai cong tác giãi quy& bi thir&ng thit hi do 
cong ch(ic, vién chCrc nhà nuâc ngu&i cO thArn quyn th 
tiing gay ra 

29/08/20 18 

Quyit djnh s 2383/QD-UBND ngày 
29/8/2018 Mi bó các C/ti thj quyphgm p/tap 
luát do (Jy ban n/tan dan tinh Ba Ria — VIing 
Tàu ban hành tru'óc ngày 01 tháng 7 nam 
2016 

8 Chi thj 67/1998/CT-UB 14/09/1998 Tip tVc  trin khai dan tern hal rnt hang nhãp khAu 29/08/20 18 

Quyii djnh s 2383/QD-UBND ngày 
29/8/2018 Mi bó các hi thj quyphiim pháp 
luát do Uy ban nhán dan tin/t Ba Rja — Vting 
Tàu ban hành trjthc ngày 01 i/tang 7 nám 
2016 

9 Chi thj 70/1998/CT-UB 2 1/09/1998 
V/v quãn l và kirn tra các hot dng van hOa và djch 
vi vAn hOa, dy mnh bài trr mt s té nn xA hQi trên 
dja bàn tinh 

29/08/20 18 

Quyi djnh s 2383/QD-UBND ngày 
29/8/2018 bäi bó các C/ti i/t; quy p/tam p/tap 
luái do Uy ban n/tan dan iinh Ba Rja — Vüng 
Tàu ban hành trzthc ngày 01 iháng 7 nãm 
2016 

10 ChI thi 71/1998/CT-UB 24/09/1998 
Ve viçc giài quyet viçc lam, hc nghe cho quAn nhan 
hoàn thành nghia vu quAn su 

29/08/20 18 

Quyui dznh s6 2383/QD-UBND ngày 
29/8/2018 bâi bó các C/ti thj quy p/tam p/tap 
luái do Oy ban nhán dan iinh Ba Ria — Vuing 
Tau ban han/t iris-crc ngay 01 I/tang 7 nam 
2016 

11 Chi thj 
I  

73/1998/CT-UB 10108/1998 

V/v trin khai thirc hin Ngh dlnh  s 56/19981ND-CP 
quy djnh hInh thrc di tlxclng và tiéu chuân khen thirâng 
cUa Chlnh phCi, các b, c quan ngang bO,  c quan 
thuOc ChInh phU, UBND các cAp, ci th hOa tiéu chuAn 
khen thirâng huân chiwng lao dng 

29/08/20 18 

Quyll djnh s 2383/QD-UBND ngày 
29/8/2018 Mi bó cac C/ti i/tI quyp/tqm p/tap 
luái do (Jy ban n/tan dan iin/t Ba Ria — Vüng 
Tàu ban hành trzs-ác ngày 01 iháng 7 nàm 
2016 

12 Chi thj 74/1998/CT-UB 13/10/1998 
V/v bàn nhà thuc sâ hthi nhà nuâc, tang cisông quán l 
xày drng dr an giài quyt nhà a cho CB-CNV huyn 
Con Dáo 

29/08/20 18 

Quyiz djnh sci 2383/QD-UBND ngày 
29/8/2018 Mi bó các Chi ihj quyphqm pháp 
luát do Uy ban n/tan dan iin/t Ba Rja — Vüng 
Tàu ban hành Ins-ac ngày 01 i/tang 7 nám 
2016 

13 Chi thi 77/1998/CT-UB 28/10/1998 
V/v kiOrn tra, chán chinh hoat dng dào to di hoc, cao 
dang, trung hc chuyàn nghip không tp trung, giáng 
day ngoi ngil trén dja bàn tinh Ba Rja - Vüng Tàu 

29/08/2018 

Quyiz djnh sci 2383/QD-UBND ngày 
29/8/2018 Mi bô các C/ti t/zj quyphzm p/tap 
luát do Uy ban n/tan dan iinh Ba Rja — Vüng 
Tàu ban hàn/t trzs-óc ngày 01 i/tang 7 nàm 
2016 
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So Ky hiu 
Ngày ban 

hành 
Ten gi cüa van ban 

Ngàyht 

hiéu luc 
L do het hiêu hrc 

thj 79/1998/CT-UB 06/11/1998 
Xây drng và quãn 1 cap thoát ntthc mua, nuàc thai a 
thành ph Vting Tàu 

29/08/20 18 

Quyê'td/nhsó'2383/QD-UBNDngày 
29/8/2018baibócácChithjquyphnnpháp 
luát do Uy ban nhân don 1mb Ba Rja 
Tàu ban hành trzthc ngày 01 tháng 
2016 

- Vüng 
7 nãm 

15 Chi th 80/1998/CT-UB 11/11/1998 V/v tang cusng quãn 1 cht hxçmg du ti.r và xáy dirng 29/08/2018 

Quyê't dinh s 2383/QD- UBND ngàj' 
29/8/2018 bâi bó các Chi thj quyphvn 
luát do lily ban nhán dOn 1mb Ba R14-  
Tàu ban hành irithc ngày 01 thdng 
2016 

pháp 
VIThg 

7 nàtn 

16 Chi thj 81/1998/CT-UB 20/11/1998 
Chuyên giao nhà a thuc sâ htru nhà nuàc quãn 1 do 
các cG quan quán 1 nhà nrac cüa tinh d ban theo Nghj 
djnh s 61/CP ngày 05/7/1994 cüa Chinh phü 

29/08/20 18 

QuyOt d/nh s 2383/QD-UBND ngày 
29/8/2018 bai bd các Chi thj quyphQ!n 
luqt do Uy ban nhân dOn uinh Ba Ria 
Tàu ban hành trithc ngày 01 tháng 
2016 

pháp 
- Vüng 

7nám 

17 Chi thj 90/1998/CT-UB 24/12/1998 
V thm quyn cp cong nhn gia dInh van hOa, thôn, 
p khu ph& co quan, xi nghip dat  tiêu chun van hóa 

29/08/2018 

Quyê't dinh Sd 2383/QD- UBND ngày 
29/8/2018 bãi bd các Chi thj quy phim 
lugi do Uy ban nhân dOn iinh Ba R/a- 
Tàu ban hành irithc ngày 01 tháng 
2016 

pháp 
Vüng 

7 nám 

18 Chi thj 91/1998/CT-UB 26/12/1998 
V/v van dOng toàn dan tharn gia quãn 1, giáo dc, cam 
hóa nh0ng ngixO'i 1i lam t?i  khu dan cii 

29/08/20 18 

Quye't djnh so 2383/QD- UBND ngày 
29/8/2018 bdi bd các Chi1hjquyphvnpháp 
luát do Uy ban nhân dOn 1mb Ba Rjá- 
Tàu ban hành lrithc ngày 01 tháng 
2016 

Vüng 
7 nám 

19 Chi thj 18/1999/CT-UB 29/04/1999 
V vic dy manh  cOng tác tuyên truyn giáo dc truyën 
thông phOng chng sOt ret 

29/08/20 18 

Quyê't d/nh sO 2383/QD- UBND ngày 
29/8/2018 bãi bd các Chi thj quyphczni 
lu1 do Uy ban nhán dOn 1mb Ba Rja 
Tàu ban hành trithc ngày 01 iháng 
2016 

pháp 
- Vüng 

7 nám 

20 Chi thj 19/1999/CT-UB 10/05/1999 V/v tiêp tiic triên khai dan tern näm mt hang nhp khu 29/08/20 18 

Quyé't dmnh Sd 2383/QD- UBND ngày 
29/8/2018 bi bd cdc Chi thj quyphQln 
luát do lily ban nhán dOn tinh Ba Ria- 
Tàu ban hành trithc ngày 01 lháng 
2016 

pháp 
Vüng 

7 nàin 

21 Chi thj 22/1999/CT-UB 24/05/1999 
V viêc trin khai Quy ch thirc hin dan chO a Doanh 
nghip Nhà ntthc 

29/08/20 18 

Quydi dinh sd 2383/QD- UBND ngày 
29/8/2018 bi bd các Chi thj quyphgin 
ludt do Uy ban nhán dOn 1mb B R/a- 
Tàu ban hành trithc ngày 01 tháng 
2016 

pháp 
Vüng 

7 nàrn 
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ST 
T 

Loivän 
ban 

S K hiu 
Ngày ban 

hành 
Ten gçi cüa van ban 

Ngày ht 

hiêu lire 
L do ht hiu I,rc 

22 Chi thj 25/1999/CT-UB 01/06/1999 V/v xây dung và quãn 1 Qu 'Dan on dap nghia' 29/08/20 18 

Quyit dinh s 2383/QD-UBND ngày 
29/8/2018 Mi bó các Chi thi quypham pháp 
luát do dy ban nhán dan tinh Ba Rja — Vüng 
Tàu ban hành trzróc ngày 01 tháng 7 nám 
2016 

23 Chi thj 30/1999/CT-UB 16/06/1999 
V vic tang clx&ng cong tác bâo dam chit krcmg v sinh 
an toàn thrc phm 

29/08/20 18 

QuyEt a'jnh s 2383/QD-UBND ngày 
29/8/2018 bdi bó các C'hi thj quypham pháp 
lut do Uy ban nhán dan tinh Ba Ria  — Vz7ng 
Tàu ban hành trzthc ngày 01 tháng 7 nãm 
2016 

24 Chi th 35/1999/CT-UB 0 1/07/1999 
V/v Tang cung kiêm tra, kim soát và quãn l giao 
thông nh.m bão v các tuyn duOng trong phm vi quãn 
I cüa tinh 

29/08/20 18 

Quyii djnh s 2383/QD-UBND ngày 
29/8/2018 Mi bó các hi thj quyphgm pháp 
luát do (Jy ban nhân dan tinh Ba Ria — Vuing 
Tàu ban hành trtthc ngày 01 lháng 7 näm 
2016 

25 Chi thj 36/1999/CT-UB 06/07/1999 V/v bão v hành lang an toàn giao thông Quc l 51 29/08/2018 

Quyit djnh s 2383/QD-UBND ngày 
29/8/2018 Mi bó các hi thj quy phqm pháp 
lut do LJy ban nhán dan tinh Ba Rja — Vung 
Tàu ban hành trtthc ngày 01 tháng 7 nàm 
2016 

26 Chi thj 37/1999/CT-UB 12/07/1999 
V/v tang cLräng cong tác ph bin giáo dic pháp lut 
trén dja bàn tinh Ba Rja - Vüng Thu 

29/08/2018 

Quyt djnh s 2383/QD-UBND ngày 
29/8/2018 Mi bó các hi thj quyphm pháp 
luát do Uy ban nhdn dan tinh Ba Rja — Viing 
Tàu ban hành trzthc ngày 01 lháng 7 nám 
2016 

27 Chi thj 41/1999/CT-UB 28/07/1999 
V vic tang crng cOng tác bão dam trt tr cOng cong 
và trt t%r an toàn giao thông trong tinh hmnh mâi 

29/08/2018 

Quyit djnh s 2383/QD-UBND ngày 
29/8/2018 Mi bô các Chi thj quyphgm pháp 
luát do Uy ban nhdn dan tinh Ba Rja — Vüng 
Tàu ban hành trwóc ngày 01 tháng 7 nàm 
2016 

28 Chi thj 42/1999/CT-UB 28/07/1999 
V/v thi hành mQt s quy djnh cCia ChInh phü v bão dam 
trt tir an toàn giao thông do thj 

29/08/20 18 

Quyut dznh s 2383/QD-UBND ngày 
29/8/2018 Mi bó các Chi thj quyphgm pháp 
luát do (Jy ban nhán dan tinh Ba Rja — VIlng 
Tàu ban hành trwác ngày 01 Iháng 7 nám 
2016 

29 Chi hj 46/1999/CT-UB 10/08/1999 
V/v tang cring quâ.n l các ho?t dng van hóa, dlch vi1 

van hóa và loi hlnh kinh doanh nurc giãi khat, cà phé 
nhc trOn dja bàn tinh Ba Rja - Vüng Tàu 

29/08/2018 

Quyt djnh s 2383/QD-UBND ngày 
29/8/2018 Mi bó các Oii th/ quyphqm pháp 
luát do (Jy ban nhdn dan tinh Ba Ria — Vüng 
Tàu ban hành trtthc ngày 01 tháng 7 nám 
2016 
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van 
So K hiu 

Ngãy ban 
hành 

Ten gçi cüa van ban 
Ngàyht 
hiêu 

L do hêthiu lirc 

hi 

) 

3öVAh 53/1999/CT-UB 2 1/08/1999 
V vic dam báo môi tnrng du ljch, dy m?nh  hot 

29/08/20 18 

Quyut djnh s6 2383/QD-UBND ngày 
29/8/2018 Mi bó các Chi thj quy pham pháp 
luát do Uy ban dan Ba Rja Vüng nhán 1mb - 

dng phát trin du ljch ccia tinh 
Tàu ban hành trztóc ngây 01 tháng 7 nám 
2016 

Chi thj 54/1999/CT-UB 24/08/1999 

V vic t chuic triEn khai thrc hin Nghj djnh s 
52/19991ND-CP ngày 8 tháng 7 nAm 1999 cUa Chinh 
phü ye vic ban hành Quy ché quán 1 du tu và ay 
drng 

29/08/20 18 

QuyIz djnh s 2383/QDUBND ngà 
29/8/2018 Mi bó các Chi ihj quyphim pháp 
1u41  do Uy ban nhán dan tinh Ba Rjc - VI2ng 
Tàu ban hành trwác ngày 01 zháng nám 
2016 

31 

32 ChI thj 69/1999/CT-UB 30/11/1999 
V/v kê khai dang 1 và cAp giAy chrng nh.n quyAn quán 
1', sCr di1ng nhà dAt thuc tr1i s& lam vic ti các cci quan 
hành chmnh sr nghip trên dia bàn tinh 

29/08/20 18 

Quyit d;nh sd 2383/QFJ-UBND ngà3 
29/8/2018 bdi bó các Chi thj quypham pháp 
luát do Uy ban nhán dan 1mb Ba Rj6- Vuing 
Tàu ban hành trtrác ngày 01 zháng 7 nám 
2016 

33 Chi thj 72/1999/CT-UB 20/10/1999 
V cal tin ni dung, phtro'ng thrc, nâng cao hiéu qua, 
trit d thirc hành ti& kim trong vic t chCrc các cuc 
hop, hi nghj, tp huAn 

29/08/20 18 

Quyit djnh s 2383/QD-UBND ngày 
29/8/2018 bdi bó các Chi thj quypham pháp 
luáz do Uy ban nhdn dan tinh Ba Rja - Viing 
Tàu ban hành zrztác ngày 01 tháng 7 nam 
2016 

34 Chi thj 03/2000/CT-UB 18/01/2000 
V chAn chinh hoat dng vn tãi hành khách &äng b 
và to chcrc quàn l ben xc ô tO khách 

29/08/2018 

Quy1 djnh s 2383/Q-UBND ngày 
29/8/2018 Mi bó các Chi thj quyphqmpháp 
luát do (Jy ban nhân dan 1mb Ba Rj4- Vüng 
Tàu ban hành trwác ngây 01 tháng 7 nám 
2016 

35 Chi thi 15/2000/CT-UB 03/02/2000 
V vic thành 1p Ban chi do diu tra thong ké cAp 
huyn 

29/08/2018 

Quyit dmnh s 2383/QD-UBND ngày;  
29/8/2018 Mi bó các hi thj quyphmpháp 

1u41  do Uy ban nhân dan 1mb Ba Rja - Vüng 
Tàu ban hành trztóc ngày 01 thang 7 näm 
2016 

36 Chi thj 16/2000/CT-UB 03/02/2000 
V viêc trin khai Nghj djnh s 03/2000/ND-CP hràng 
dn thi hành mOt  so diêu cüa Luât Doanh nghip 

29/08/20 18 

Quyit djnh s6 2383/QD-UBND ngày 
29/8/2018 Mi bó các ai thj quy phqm pháp 
luát do (Jy ban nhán dan 1mb Ba Rja - VIing 
Tàu ban hank trtthc ngây 01 tháng 7 näm 
2016 

37 Chi thj 27/2000/CT-UB 19/04/2000 

V/v trién khai th%rc hin Chi thj s 07/2000/CT-TTg 
ngày 30/03/2000 cüa ThU ttrâng ChInh phU ye gift gin 
trt ti, tr an và v sinh mOi tnthng ti các dim tham 
quan, du ljch 

29/08/20 18 

QuyEt djnh Sc4 2383/QFJ.UBND ngày 
29/8/2018 Mi bó các Chi thj quypham pháp 
ludl do eiy ban nhdn dan linh Ba R/a - Viing 
Tàu ban hành trtthc ngây 01 tháng 7 nám 
2016 
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38 Chi thj 32/2000/CT-UB 10/05/2000 
V/v tip tuc nghin cCru 1p d an xây dung Long San 
thành khu kinh t ma 

29/08/2018 

Quyê't djnh s 2383/QD-UBND ngày 
29/8/2018 bâi bO các Chi lhj quyphamphap 
luát do Uy ban nhdn dan tinh Ba Rja - Vuing 
Tàu ban hành irzthc ngày 01 tháng 7 näm 
2016 

39 Chi thj 39/2000/CT-UB 14/06/2000 
V tang cLràng cong tác quán 1 nhà nuâc v dt dai trén 
dja bàn tinh 

29/08/20 18 

QuyEt djnh s6 2383/QD-UBND ngày 
29/8/2018 bdi bó các Chi thj quypham pháp 
1u4t do ('Jy ban nhdn dan tinh Ba Rja - VIing 
Tàu ban hành trwác ngày 01 tháng 7 nám 
2016 

40 Chi thj 42/2000/CT-UB 29/06/2000 
V/v tang ctrmg trách nhim trong vic xay dijng D an 
kin toàn th chCrc b may, tinh giãñ biên ch theo tinh 
thn Nghj quyt TW7 khóa VIII 

29/08/20 18 

Quyt djnh s 2383/QD-UBND ngày 
29/8/2018 Mi bó các Clii thj quypham pháp 
luát do Uy ban nhán dan iinh Ba Ra - Vüng 
Tàu ban hành zrzthc ngày 01 tháng 7 nãm 
2016 

41 Chi thj 43/2000/CT-UB 05/07/2000 
V/v tang cisOng cOng tác trçY giüp pháp 1 cho ngr&i 
nghèo và di txç1ng chInh sách trén dja bàn tinh Ba Rja - 
VUng Tàu 

29/08/2018 

Quyit cl/nh s 2383/QD-UBND ngày 
29/8/2018 bdi bô các Clii th: quypham pháp 
ludt do Uy ban nhân dan tinh Ba Rja - Vuing 
Tàu ban hành trzthc ngày 01 tháng 7 näm 
2016 

42 Chi hj 46/2000/CT-UB 26/07/2000 
V/v quàn 1)2 chat thai nguy hi trên dja bàn tinh Ba RIa - 
Vung Tàu 

29/08/2018 

Quyii cmli sá 2383/QD-UBND ngày 
29/8/2018 bdi bó các C/mi thj quypham pháp 
luát do lily ban nhán dan tinh Ba R/a - Vzing 
Tàu ban hành trzthc ngày 01 tháng 7 nám 
2016 

43 Chi thi 48/2000/CT-UB 07/08/2000 
V/v Ip quy hoch - k hoch sCr ding dt dai cap 
huyn, cp xa trên dla  bàn tinh Ba Rja - Vüng Tàu 

29/08/2018 

Quy6t cl/nh sd 2383/QD-UBND ngày 
29/8/2018 bâi bó các Chi thj quypham pháp 
luát do Uy ban nhân dan tinh Ba Rja - Vüng 
Tàu ban hành trzthc ngày 01 tháng 7 näm 
2016 

44 Chi thj 53A/2000/CT-UB 31/08/2000 V/v thrc hin ch d báo cáo thng kê nhà nuâc 29/08/2018 

Quyt cl/nh s 2383/QD-UBND ngày 
29/8/2018 bdi bô các C/mi thj quypham pháp 
luát do (Yy ban nhán dan zinh Ba R/a - Vüng 
Tàu ban hành irtthc ngày 01 tháng 7 nãm 
2016 

45 Chi thj 54/2000/CT-UB 05/09/2000 
V/v tang cu&ng cOng tác quán 1)2 các 1ung hang hãi sau 
giãi tOa dang day trên dja bàn tinh Ba Rja - Vüng Tàu 

29/08/20 18 

Quyit cl/nh s 2383/QD-UBND ngày 
29/8/2018 Mi bó các C'hi thz quypham p/map 
Iuát do Uy ban n/man dan tinh Ba R/a - Vüng 
Tàu ban hành trzthc ngày 01 tháng 7 nãm 
2016 
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4.6 Oh hi 

, 

56/2000/CT-UB 07/09/2000 
V/v tAng cuing thirc hin Lut NgAn sAch Nhà nisâc di 
vài ngAn sách cap xã 

29/08/20 18 

47 Chi thj 6 1/2000/CT-UB 03/11/2000 
Trin khai thrc hin cong tAc bt chO chy rong, phOng 
chong bnh dai  trén dja bàn tinh 

29/08/2018 

Quyit din/i  s 2383/QD-UBND ngai 
29/8/2018 bäi bó các C'hi thj quypham 
luát do Uy ban n/ian dan tin/i Ba Rj 
Tàu ban han/i trzthc ngày 01 t/iáng 
2016 

p/iáp 
- VI2ng 
nám 

48 Chi thj 64/2000/CT-UB 20/11/2000 
V/v chn chinh chi dao diu hành cüa các cp, các 
nganh d nng cao hiu lirc giAi quy& dorn this khiu 
ni, th cáo cüa cong dan trên dja bàn tinh 

29/08/20 18 

Quyit din/i s 2383/QD-UBND ngàj1 
29/8/2018 Mi bó các Chi thj quyp/iqm 
luát do (.'Jy ban n/ian dan tin/i Ba Rja 
Tàu ban han/i trithc ngày 01 tháng 
2016 

pháp 
- VIing 
nám 

49 Chi thj 65/2000/CT-UB 21/11/2000 
V/v thiic hin dang k5', thng ké bAo cáo phuorng tin k5 

• 
thut thuQc din huy dng bô sung cho quAn 

29/08/20 18 

Quyt djnh s 2383/QD-UBND ngày 
29/8/2018 Mi bó các hi thj quyphm 
luát do Uy ban n/ian dan tin/i Ba Rja 
Tàu ban han/i trzthc ngày 01 tháng 7 
2016 

pháp 
- Vüng 
thin 

50 Chi thj 66/2000/CT-UB 28/11/2000 
V/v dy manh và nAng cao hiu quA hot dng cüa LiOn 
hip các hOi  khoa h9c và k9 thut tinh Ba Rja - VOng 
Tàu 

29/08/2018 

Quyt din/i s 2383/QD-UBND ngày 
29/8/2018 Mi bó các C'hi thj quyphgm 
1u41  do (Jy ban n/ian dan tin/i Ba Ria- 
Tàu ban hành trzthc ngày 01 tháng 7 
2016 

p/iáp 
Ving 

thin 

51 Chi thj 69/2000/CT-UB 22/12/2000 
V/v tang cung cong tác quAn 15', khc phiic và chn 
chinh các sai phm cOn tn ti trong quAn 15' ngAn sAch 
cp xã 

29/08/2018 

Quyit din/i  s 2383/QD-UBND ngày 
29/8/2018 Mi bó cthc Chi thj quyphim 
luát do Uy ban n/ian dan tin/i Ba Rja 
Tàu ban han/i trwác ngày 01 t/iáng 7 
2016 

pháp 
- Vüng 
nàm 

52 Chi thj 72/2000/CT-UB 27/12/2000 
V vic trin khai thirc hin Chi thj s 19/2000/CT-TTg 
ngày 28/9/2000 cOa ThU tisàng Chinh phU v chng 
buOn 1u, gian 1n thi.rorng mai  và hành giA. 

12/4/20 16 
B Mi bó bang Quyêt din/i so 851/QD-UBND 
ngày 12/4/2016 

53 Chi thj 03/200 1/CT-UB 12/02//200 1 
V vic quAn 15' và dy mnh hoat dng thong tin di 

• 
ngou 

29/08/2018 

Quyit din/i s6 2383/QL)-UBND ngày 
29/8/2018 Mi bO các Chi thj quyp/iâm 
luát do Uy ban n/ian dOn tin/i Ba Rjc 
Tàu ban han/i trwác ngày 0/ thOng 7 
2016 

p/iáp 
- Vüng 
nOm 
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54 Chi thj 05/2001/CT-UB 20/02/200 1 
V/v v.n dng xây dirng Qu 'tInh nghTa, tinh thtrcing' và 
Qu 'ngày vi nglx&i nghèo' 

29/08/2018 

Quyêt djnh s 2383/QD-UBND ngày 
29/8/2018 bäi bó các Clii thi quypham pháp 
luát do (Jy ban nhán dan tinh Ba Rja — Vüng 
Tàu ban hành trzthc ngày 01 tháng 7 nàm 
2016 

55 Chi thi 09/2001/CT-UB 09/03/200 1 
V/v huy dng và sü dung ngày cong lao dng cOng Ich 
trOn dja bàn tinh. 

29/08/20 18 

Quyêt d'jnh s 2383/QD-UBND ngây 
29/8/2018 bdi bó các Clii i/il quypha,n pháp 
luát do Uy ban nhân dan tinh Ba Rja — Vüng 
Tàu ban hành trzthc ngày 01 tháng 7 nãm 
2016 

56 Chi hj 10/2001/CT-UB 09/03/200 1 
V/v tang cixäng cong tác kim tra và nâng cao chit 
krçng hot dng cUa NgAn hang phic vi ngui nghèo 

29/08/20 18 

Quy4t djnh s6 2383/QD-UBND ngày 
29/8/2018 Mi bó các Clii thj quypham pháp 
luát do (v ban nhân dan tinh Ba Rja — Ving 
Tàu ban hành trzthc ngày 01 tháng 7 nám 
2016 

57 Chi thj 15/2001/CT-UB 11/04/2001 
V/v quãn 1 va vn hành bäi chôn lAp chAt thai r.n trOit 
dja bàn tinh Ba Rja - Vüng Tàu 

29/08/20 18 

Quyz djnh s 2383/QD-UBND ngày 
29/8/2018 bdi bó các Clii thi quypham pháp 
luát do eiy ban nhân dan tinli Ba Rja — Vüng 
Tàu ban hành zrtthc ngày 01 iháng 7 nám 
2016 

58 Chi thl 17/2001/CT-UB 12/'04/2001 
V/v tang cti?ng chi do thirc hin cong tác van thir - liru 
tr trong thii gian 

29/08/20 18 

Quyt dnh s 2383/QD-UBND ngày 
29/8/2018 Mi bó cac Clii thj quypliqm pháp 
luat  do Uy ban nhán dan tinh Ba Rja — Vüng 
Tàu ban liành trzthc ngày 01 tháng 7 nám 
2016 

59 Chi thj 25/2001/CT-UB 11106/2001 

V/v tang ctthng Cong táC quãn 1 các dr an dc bit 
khuyAn khIch dAu Ur và thAm djnh báo cáo dánh giá tác 
dng môi trung dM vài các dir an cO vn Au tu mràc 
ngoài trên dla  bàn tinh Ba Rja - Vflng Tàu 

29/08/20 18 

Quyt djnli s 2383/QD-UBND ngày 
29/8/2018 Mi bó cac Clii tlij quyphqmpháp 
lu4t  do Uy ban nhán dan tinli Ba R/a — Vüng 
Tàu ban liànli tru&c ngày 01 tliáng 7 nám 
2016 

60 Chi thj 26/2001/CT-UB 09/07/2001 

V/v thi hành Nghj cljnh s 08/20011ND-CP ngày 
22/02/2001 cüa ChInh phU quy dlnh  v diAu kin an 
ninh, trt tr di vài môt s ngành, ngh kinh doanh CO 

diu kin trén dja bàn tinh Ba Ra - VUng Tàu 

29/08/20 18 

QuyEt djnh s 2383/QD-UBND ngày 
29/8/2018 Mi bó cac Clii thl quyphqm pliáp 
luát do Uy ban nhán dan tinli Ba Rja — Vüng 
Tàu ban hành trzthc ngày 01 tháng 7 nám 
2016 

61 Chi thi 34/2001/CT-UB 23/08/200 1 
V/v chi d?o  giái quyAt các vAn dA CO lien quan dAn mt 
sA vi khiAu ni - tA cáo dOng ngu&i ti huyn Xuyên 
Mc 

29/08/20 18 

Quyt dinli s 2383/QD-UBND ngày 
29/8/2018 Mi bó các Clii th/ quyphqm pháp 
luát do (Jy ban nlián dan tinli B Ria — Vüng 
Tàu ban hành lrzthc ngày 01 tháng 7 nám 
2016 
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thi 38/2001/CT-UB 04/10/2001 
V/v ch.n chinh hoat dng y t dan 1p ti tinh Ba Rja - 
Viinglàu 

29/08/2018 

Quyit din/i s6 2383/QD-UBND ngày 
29/8/2018 bãi bó các Chi thj quy pham pháp 
luát do Uy ban n/ian dan tin/i Ba Rja - Vüng 
Tàu ban han/i trzthc ngày 01 tháng nàm 
2016 

63 Chithj 42/2001/CT-UB 07/11/2001 
V/v chn chinh cong tác thanh tra, kim tra doanh 
nghip trên dia bàn tinh Ba Rja - Vung Tàu 

29/08/20 18 

Quyit djn/i sc 2383/QD-UBND ngàj 
29/8/2018 Mi bó các hi thj quyphàm pháp 
luát do Uy ban n/ian dan tin/i Ba Rj - Vüng 
Tàu ban han/i trzthc ngày 01 tháng nàm 
2016 

64 Chi thj 47/2001/CT-UBND 03/12/2001 
V vic tAng cuing cong tác du tranh ch6ng buôn 1u, 
hành giã và gian 1n thirang mai  trong tInh hInh hin 
nay. 

12/4/2016 
Bj Mi bó bang Quyit dnh s 851/QD-UBND 
ngày 12/4/2016 

65 Chi thj 49/2001/CT-UB 14/12/2001 
V/v chin chinh thrc hin quy ch quan ly tài chinh và 
hach toán kinh doanh d& vài doanh nghip nhà nixàc 
tinh Ba Rja - Vung Tàu 

29/08/2018 

Quyit din/i  s 2383/QD-UBND ngày 
29/8/2018 Mi bó các hi t/ij quyphqmpháp 
1u41 do Uy ban nhán dan tin/i Ba Rja- Vilng 
Tàu ban han/i trzthc ngày 0/ tháng 7 näm 
2016 

66 Chi thj 50/2001/CT-UB 3 1/12/2001 
V/v thrc hin các bin pháp c.n thit d tháo gi, giãi 
quyt khO khAn cho khu vrc kinh t ttr nhAn phát trin 
trên dja bàn tinh Ba Rja - Vung Tàu 

29/08/20 18 

Quyit din/i s 2383/QD-UBND ngày 
29/8/2018 Mi bó các Chi thj quyp/im pháp 
luát do Uy ban n/ian dan tin/i Ba R/a - VI2ng 
Tàu ban han/i trzthc ngày 01 tháng nám 
2016 

67 Chi thj 01/2002/CT-UB 02/01/2002 
V viêc chin chinh vic trIch np qu bão him xA hi 
theo tháng 

29/08/20 18 

Quyit din/i  s 2383/QD-UBND ngà 
29/8/2018 Mi bó các Chi i/i? quypham p/iáp 
luát do Uy ban n/ian dan tin/i Ba Rja - Vi/ng 
Tàu ban han/i trwác ngây 01 t/iáng 7 nám 
2016 

68 Chi thj 10/2002/CT-UB 0 1/03/2002 
V/v phOng chng bnh Ia mm long móng cho gia si'rc 
trén dja bàn tinh 

29/08/20 18 

Quyit din/i s 2383/QD-UBND ngày 
29/8/2018 Mi bó các Chi ihj quy phgm pháp 
luát do Uy ban n/ian dan tin/i Ba Rja - Viing 
Tàu ban /iàn/i trzthc ngày 0/ tháng 7 nám 
2016 

69 Chi thj 11/2002/CT-UB 05/03/2002 V/v chn chinh vic tham gia Bão him y t bt buc 29/08/20 18 

Quyt djnh s 2383/QD-UBND ngày 
29/8/2018 Mi bó các Chi thj quyp/iqm pháp 
1u4t  do Uy ban n/ian dan tin/i Ba Ria - VI/ng 
Tau ban han/i trzthc ngày 01 tháng 7 nám 
2016 
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70 Chi thj 15/2002/CT-UB 11/03/2002 
V vic trin khai thrc hin diu tra, th6ng kê dAt dai và 
các 1oi tài san bj ãnh hixâng bii dir an H chCra nuàc 
Song Ray 

29/08/20 18 

Quyét djnh s 2383/QD-UBND ngày 
29/8/2018 b&i bó các Chi thi quyphqm pháp 
lufl do Uy ban nhán dan tinh Ba Rja — VIing 
Tàu ban hành trzthc ngày 01 thang 7 nám 
2016 

71 Chi thl 16/2002/CT-UB 13/03/2002 
V viec chAn chinh và nâng cao chAt krcxng hoat dng 
cüa Chi nhánh Ngân hang phic vii ngu&i nghèo 

29/08/20 18 

Quyêt djnh s 2383/QD-UBND ngày 
29/8/2018 bdi bó các Clii thj quypham pháp 
luát do (Jy ban nhân cán tinh Ba Rja — VIing 
Tàu ban hành irzthc ngày 01 tháng 7 nám 
2016 

72 
• 

Chi thl 
• 

17/2002/CT-UB 19/03/2002 
V/v tIch cxc trin khai các hot dng phông chng tç 
nan mai dam trên da bàn tinh 

29/08/20 18 

Quyit d,nh stf 2383/QD-UBND ngày 
29/8/2018 bâi bó các Chi thi quypham pháp 
luát do (Jy ban nhân dan tinh Ba Ria — Vüng 
Tàu ban hành trwóc ngày 01 tháng 7 nám 
2016 

73 Chi thi 18/2002/CT-UB 20/03/2002 
V vic tAng clxing cong tác bão v t?i  cac dim tham 
quan du ljch và các bAi tAm 

29/08/2018 

Quyit djnh s 2383/QD-UBND ngày 
29/8/2018 bãi bó các Chi thj quypham pháp 
luát do Uy ban nhân dan tinh Ba Rja — VIing 
Tàu ban hành irtthc ngày 01 tháng 7 nãm 
2016 

74 Chi thj 21/2002/CT-UB 10/'04/2002 
V/v tang cuing quán 1 Nhà nuâc v dAt dai và bão v 
qu5 dAt san xuAt nông nghip trén dja bàn tinh Ba RIa  - 
Vung Tàu 

29/08/20 18 

QuyEt d/nh s 2383/QD-UBND ngày 
29/8/2018 bäi bó các Clii thj quypham pháp 
luát do Uy ban nhán dan tinh Ba R/a — Vüng 
Tàu ban hành tru-óc ngày 01 tháng 7 nám 
2016 

75 Chi thj 
I 

I 

27/2002/CT-UB 16/05/2002 
V/v t ch(ic "Tháng hành dng vi trè em" và "Ngay Gia 
dInh Viêt Nam" tinh Ba Rja - Vüng Tàu hang nAm 

29/08/20 18 

Quyit dznh s 2383/QD-UBND ngày 
29/8/2018 bâi bó các Chi thj quy pham pháp 
luát do Uy ban nhán dan tinh Ba Rja — Vuing 
Tàu ban hành trjthc ngày 01 tháng 7 nám 
2016 

76 Chi thj 28/2002/CT-UB 20/05/2002 
V/v chi dto ngAn chn, xr 12 các hành vi trái phép d 
d6i phó vic bi thithng, giài tôa cüa Nhà nwvc di vâi 
dir An H ch(ra nuâc Song Ray 

29/08/20 18 

Quyit djnh s6 2383/QD-UBND ngày 
29/8/2018 bdi bó các Chi thj quypham pháp 
luát do Uy ban nhán dan tinh Ba Rja — Vuing 
Tàu ban hành trithc ngày 01 tháng 7 nám 
2016 

77 Chi thj 29/2002/CT-UB 20/05/2002 
V/v tang crng kim tra xir 1 thuc lá diu ngoi nhp 
urn thông trén dja bàn tlnh 

29/08/2018 

Quyéz djnh s 2383/QD-UBND ngày 
29/8/2018 bti bd các Clii thj quy pham pháp 
luát do Uy ban nhân dan iinh Ba Rja — Vuing 
Tàu ban hành trzthc ngày 01 tháng 7 nàm 
2016 
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) th 31/2002/CT-UB 2 1/05/2002 
V/v thirc hiên mOt s6 bin phãp c.n thit d giãi quyt 
tInh trng du ci dat dai, ti san lap, phân 16, phá vO 
quy ho?ch do thj ti thành ph Vüng Tàu 

-
- 

29/08/20 18 

Quyét dinh s 2383/QD-UBND ngày 
29/8/2018 bãi bó các Chi th/ quyphgm pháp 
luát do Üy ban nhán dan tinh Ba Rja- Vung 
Tàu ban hành lrzthc ngày 01 tháng 7 nàrn 
2016 

79 Chi thj 34/2002/CT-UB 08/07/2002 
V vic giãi quyat nh0ng tnrang hop bj rOi ro khi vay 
vin xóa dói giámnghèo thuc ngun vn ngân sách dja 
phucing 

29/08/20 18 

Quyt djnh s 2383/QD-UBND ngày 
29/8/2018 bãi bó các Chi thj quyphqm 
ludt do LJy ban nhân dan tinh Ba Rja 
Tàu ban hành trtthc ngày 01 tháng 7 
20/6 

pháp 
- Vüng 
näm 

80 Chi thj 35/2002/CT-UB 23/07/2002 
Vë vic quãn 1' các co s djch vii xoa bóp trên dja bàn 
tinh 

29/08/20 18 

Quyet d/nh s 2383/QD-UBND ngày 
29/8/2018 bäi bó các Chi th/ quy phç,m 
luát do Uy ban nhán dan tinh Ba Rj 
Tàu ban hành trtthc ngày 01 tháng 7 
2016 

pháp 
- Vung 
nàm 

81 Chi thi 39/2002/CT-UB 12/08/2002 
V viéc thuc hiên d an 'Dam bào trât tjl, tn an tai các 
diem tham quan du lich, các bãi tam' 

29/08/20 18 

Quyé' dinh s 2383/QD-UBND ngày 
29/8/2018 bài bó các Chi thj quyphgm pháp 
lui do Uy ban nhán dan tinh Ba Rjd- Vung 
Tàu ban hành trzthc ngày 01 tháng 7 nàm 
2016 

82 Chi thi 44/2002/CT-UB 06/09/2002 
V/v tang clr&ng quán 1 thu thua thu nhp cá nhân cOa 
ngtxi lao cling nràc ngoai lam viéc trén dja bàn tinh Ba 
Rja - VUng Tàu 

29/08/20 18 

Quy d/nh so 2383/QD-UBND ngày 
29/8/2018 bâi bó các Chi thj quyphgm pháp 
luát do (Jy ban nhán dan tinh Ba Rj- Vüng 
Tàu ban hành irtthc ngày 01 (hang 7nàm 
2016 

83 Chi th 45/2002/CT-UB 02/10/2002 

V vic nghien ct'ru, trin khai thi,rc hin chInh sách di 
vri quán nhân, cong nhãn vién Quc phOng tham gia 
kháng chin chng Pháp trwfic ngày 20/7/1954 dã phic 
viOn (giái ngü, thôi vic) tr 3 1/12/1960 v trw5c 

29/08/20 18 

Quyê' djnh s 2383/QD-UBND ngày 
29/8/2018 ba'i bó các Chi thj quyphgm pháp 
luqt do Uy ban nhán dan tinh Ba Rjar- Vüng 
Tàu ban hành trwóc ngày 01 lháng 71 näm 
2016 

84 Chi th 55/2002/CT-UB 11/12/2002 V/v tang cthng quãn 1 thus giátrj gia tang 29/08/20 18 

Quye'i djnh s 2383/QD-UBND ngày 
29/8/20/8 Mi bó cOc Chi thi quyphgm phap 

1u4 do (Jy ban nhán dOn tinh Ba Rid- ViThg 
Thu ban hành trtthc ngày 01 tháng 7 nOm 
2016 

85 Chi thi 03/2003/CT-UB 15/01/2003 

V/v sir dung bô ma chU Quc ngct TCVN 6909:200 1 
trong trao dôi thông tin din tir giiia các t ch(rc cOa 
Dang va Nhà ntrirc trOn dja bàn tinh Ba Rja - Vüng Tàu 

29/08/20 18 

Quyé't djnh sd 2383/QD-UBND ngày 
29/8/2018 bãi bO các Chi th/ quyph4inpháp 

1u4 do (ly ban nhOn dOn tinh Ba Rjc- Vüng 
Tàu ban hành tru-Oc ngày oi tháng 7  nàm 

2016 
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86 Chi thj 04/2003/CT-UB 15/01/2003 
V vic th%rc hin các bin pháp chán chinh trong cong 
tác kO khai, kim ké, 1p phircmg an bi thir&ng thit hi 
khi Nhà nuâc thu hi dAt tren dja bàn tfnh 

29/08/20 18 

Quyit djnh s 2383/QD-UBND ngày 
29/8/2018 bdi bó cac Clii thj quypham pháp 
luát do CJy ban nhân dan tinh Ba Rja — Vüng 
Tàu ban hành trzthc ngày 01 tháng 7 nam 
2016 

87 Chi thj 06/2003/CT-UB 15/01/2003 
"V/v clang k giá, niêm yt giá và ban khOng vuçlt qua 
giá niêm yet" 

29/08/2018 

Quyêt djnh Sd 2383/QD-UBND ngày 
29/8/2018 bdi bó các Clii ill quyphampháp 
1u41 do Uy ban nhán dan tinh Ba Ria — Vüng 
Tàu ban hành trithc ngày 01 tháng 7 nám 
2016 

88 Chi thj 12/2003/CT-UB 06/03/2003 
V vic huy dng vn phzc vi tin ding dAu tr phát trin 
Nhà nuàc và tin di,ing h trq xuAt khAu trên dja bàn tinh 

29/08/20 18 

Quydt djnh sd 2383/QD-UBND ngày 
29/8/2018 Mi bó các Clii tki  quypham pháp 
luát do Uy ban nhán dan tinh Ba Rja — Vuing 
Tàu ban hành irzthc ngày 01 tháng 7 nám 
2016 

89 Chi thj 13/2003/CT-UB 07/03/2002 
V vic tang cI1ng quãn l2 Nhà rnrc sau clang k kinh 
doanh dM vâi các doanh nghip hot dng theo Lut 
Doanh nghip tai  tinh Ba Rja - Vüng Thu 

29/08/20 18 

QuyIt ct/nh sd 2383/QD-UBND ngày 
29/8/2018 Mi bó các Chi thj quypham pháp 
luát do Uy ban nhán dan tinh Ba Rja — Vüng 
Tàu ban hành irithc ngày 01 tháng 7 nám 
2016 

90 Chi thj 
• 

16/2003/CT-UB 28/03/2003 
V vic tang cixông lãnh do trong thrc hin các ch d 
Bão hiêm xà hQi 

29/08/20 18 

QuyEt ct/nh sd 2383/QD-UBND ngày 
29/8/2018 bäi bó các Chi th/ quypham pháp 
luát do Uy ban nhán dan tinh Ba R/a — ViJng 
Tàu ban hành truác ngày 01 tháng 7 nám 
2016 

91 
• 

Chi thj 25/2003/CT-UB 24/04/2003 
vA vic t chCrc "Ngay lao dng Vi tuclng lal con em 
chOng ta" nhân k nim ngày sinh cüa Chü tjch H ChI 
Minh hang näm trên dja bàn tinh Ba Rja - Vüng Tàu 

29/08/20 18 

Quyt ct/nh sd 2383/QE)-UBND ngày 
29/8/2018 bäi bó các Clii zh/ quypham pháp 
luát do Uy ban nhdn dan tinh Ba R/a — Viing 
Tàu ban hành lrwóc ngày 01 tháng 7 nám 
2016 

92 

• 

Chi thj 27/2003/CT-UB 06/05/2003 
V giài pháp thi dim nhm chAn chinh cong tác quán l 
dôthj 

29/08/20 18 

Quyut ct/nh sd 2383/QD-UBND ngày 
29/8/2018 bâi bó các Clii thj quypham pháp 
luát do (Jy ban nhân dan tinh Ba Rja — Vüng 
Tàu ban hành irzthc ngày 01 tháng 7 nàm 
2016 

93 Chi thj 28/2003/CT-UB 08/05/2003 
V vic tang cuorng cong tãc phOng, chng HI V/AIDS 
tren dja bàn tinh Ba Rja - VUng Tàu 

29/08/20 18 

Quyii ct/nh sd 2383/QD-UBND ngay 
29/8/2018 Mi bó các Chi thj quypham pháp 
luár do (Jy ban nhán dan tinh Ba R/a — Vüng 
Tàu ban hành irithc ngày 01 tháng 7 nãm 
2016 
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29/2003/CT-UB 13/05/2003 

yE vic triEn khai thrc hin Nghj djnh sE 19/2003/ND-  
CP cüa ChInh phU quy djnh trách nhim cüa c quan 
hành chInh Nhà nuàc các cEp trong vic bào dam cho 
các cp HOi  Lien hip Phii nit Vit Nam tham gia quãn 
1'Nhàniiâc 

29/08/20 18 

Quylt djnh s 2383/QD-UBND ngay 
29/8/2018 bãi bó các Chi thj quyphgm phap 
luát do LTy ban nhán dan tinh Ba Rjc4 -  Vüng 
Tàu ban hành tru-óc ngày 01 (hang 7 náin 
2016 

95 Chi thi 32/2003/CT-UB 22/05/2003 
yE vic thi hành Nghj djnh sE 37/2003fND-CP ngày 
10/4/2003 cüa Chinh phü quy dnh xir pht vi phm 
hành chInh yE dang k kinh doanh 

29/08/2018 

Quyst djnh s 2383/QD-UBND ngày 
29/8/2018 bäi bó các Chi thj quyph4m pháp 
lu4t do (Jy ban nhdn dan tinh Ba Rjc -  Viing 
Tàu ban hành trzthc ngày 01 1/lang thin 
2016 

96 Chi thj 33/2003/CT-UB 26/05/2003 
VE viêc triEn khai thuc hiên kE hoach hôi nhp kinh tE 
quôc té cüa tinh 

29/08/2018 

Quyit dinh s 2383/QD-UBND ngày 
29/8/2018 bdi bó các Chi thj quyph4mpháp 
luát do (Jy ban nhán dan tinh Ba Rja -  Vüng 
Tàu ban hành trztác ngày 01 i/lang 7nám 
2016 

97 Chi thj 36/2003/CT-UB 27/06/2003 

'sTE vic triEn khai thirc hin QuyEt djnh sE 
80/2002/QD.TTg ngày 24/6/2002 cüa ThO tuàng Chinh 
phñ ye chInh sách khuyEn khIch tiêu thu nông san thông 
qua hcip dEng trên dja bàn tinh 

29/08/2018 

Quyit djnh S6 2383/QD-UBND ngày 
29/8/2018 bâi bd các Chi thj quyphqm p/lap 
lut do Uy ban nhán dan tinh Ba Rja -  Vüng 
Tàu ban hành irwrc ngày oi tháng 7nàm 
2016 

98 Chi thj 38/2003/CT-UB 28/07/2003 
yE xay dirng hrc krçrng DQTV và DBDV trong tInh hInh 
mâi 

29/08/20 18 

Quyét djnh s6 2383/QD-UBND ngàyf 
29/8/2018 bâi bó các Chi ihj quyphgmpháp 
luat do Uy ban n/lan dan tinh Ba Rja-  
Thu ban hành irzthc ngày 01 i/lang 7nãm 
2016 

Vüng 

99 Chi thj 40/2003/CT-UB 14/08/2003 
V/v tang cng cong tác kiEm tra xcr 1y vic chiEt nap 
gas trái phép và tái sCr dicing bInh gas mini trên dja bàn 
tinh 

29/08/20 18 

QuyEt djnh S6 2383/QD-UBND ngày 
29/8/2018 bãi bó các Chi ihj quypham 
lu4i do Uy ban n/lan dan tinh Ba Rja-  
Tàu ban hành trzthc ngày 01 tháng 7nàm 
2016 

pháp 
Vuing 

100 Chi thj 50/2003/CT-JiB 3 1/10/2003 
yE hoat dng tu vn, phãn bin, giám djnh xà hi cCa 
Lien hip các HOi  Khoa hçc - K thut tinh Ba Rja - 
VCng Tàu 

29/08/20 18 

Quyit dinh s6 2383/QD-UBND ngày 
29/8/2018 Mi bó các C/li ihj quy p/lam pháp 
lut do Uy ban n/lan dan tinh Ba Rja1-  Vüng 
Tàu ban hành (rwóc ngày 01 i/lang 7nàm 
2016 

101 Chi thj 53/2003/CT-UB 20/11/2003 
V/v tE chCrc TEng diEu tra 1rc hrcing tàu cá và thuyEn 
viên hoat dng khai thác thCy hài san trén toàn dja bàn 
Tinh Ba Rja -  Vüng Tàu 

29/08/20 18 

Quyii djnh s6 2383/QD-UBND ngày 
29/8/2018 bdi bó các Chi thj quyphm 
luqt do Uy ban nhan dan tinh Ba RjL 
Tàu ban hành trtthc ngày 01 iháng 7 
2016 

phap 
-  Vuing 
ndm 
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102 Chilthl 58/2003/CT-UB 15/12/2003 
V vic triên khai thuc hin Nghj djnh s6 79/2003/ND- 
CP ngày 07/7/2003 cüa Chlnh phü v Quy ch thijc hin 
dan chü a xä 

29/08/20 18 

Quyit djnh s6 2383/QD-UBND ngày 
29/8/2018 bãi bó các Clii thj quyphampháp 
luát do L'Jy ban nhán dan tinh Ba Rja — Vüng 
Tàu ban hành trjthc ngày 01 tháng 7 näm 
2016 

103 Chi thl 59/2003/CT-UB 19/12/2003 
V vic tang cuing chi dao  cong tác giài quyt khiu 
nai M cáo trên dja bàn tinh Ba Rja - VUng Tàu 

29/08/2018 

Quy: d/nh s 2383/QD-UBND ngày 
29/8/2018 bdi bó các Clii thj quypham pháp 
luát do Uy ban nhân dan 1mb Ba R:a  — VIlng 
Tàu ban hành trzthc ngày 01 tháng 7 nám 
2016 

104 Chi thi 60/2003/CT-UB 19/12/2003 
V vic tang cixäng quàn 1 vic dào dix&ng nhm dam 
báo và duy trI chAt krcing k& cAu ha tAng giao thông 
dirng b tinh Ba Rja - Vüng Tàu 

29/08/20 18 

Quyit d/nh sd 2383/QD-UBND ngày 
29/8/2018 bãi bó các Chi ihj quypham pháp 
luát do eiy ban nhán dan linh Ba Rja — Vüng 
Tàu ban hành trtthc ngay 01 tháng 7 nam 
2016 

105 Chi th 63/2003/CT-UB 31/12/2003 
ye tang cträng cOng tác quãn 1 vu khI, vt 1iu n trên 
dja bàn tinh Ba Rja-Vung Tàu 

29/08/20 18 

Quyz djnh s 2383/QD-UBND ngày 
29/8/2018 bdi bó các Chi lhj quypham pháp 
luát do Uy ban nhán dan tinh Ba R/a — Vulng 
Tàu ban hank irzthc ngày 01 iháng 7 nàm 
2016 

106 Chi thj 04/2004/CT-UB 16/01/2004 
V/v triAn khai thirc hin cOng tác phàng chng djch 
bnh gia cam, gia sue trên dja bàn tinh 

29/08/20 18 

Quyt d/nh s 2383/QD-UBND ngày 
29/8/2018 bill bd các Chi ih/ quyphqmphap 
luát do (Jy ban nhân dan iinh Ba Ria — Vüng 
Tàu ban hank lrithc ngày 01 tháng 7 nám 
2016 

107 Chi 05/2004/CT.UB 19/01/2004 V/v triAn khai t chCrc thirc hin BHYT tr nguyen 29/08/2018 

Quyil djnh sá 2383/QD-UBND ngày 
29/8/2018 bâi bó các Clii thj quyphampháp 
luál do Uy ban nhán dan 1mb Ba R/a— VIng 
Tàu ban hành trzthc ngày 01 iháng 7 nám 
2016 

108 Chi hj 07/2004/CT.UB 05/02/2004 
V/v t chirc triAn khai thrc hin thu phi bão v mOi 
tru&ng d6i vâi rnrâc thai trén dja bàn tinh Ba Rja — 
Vung Tàu 

29/08/20 18 

Quy1 djnh sá 2383/QD-UBND ngày 
29/8/2018 bii bó các Clii i/if quypham pháp 
luát do (Jy ban nhân dan iinh Ba Rja — Vüng 
Tàu ban hành irzthc ngày 01 tháng 7 nám 
2016 

109 Chi thi 08/2004/CT.UB 26/02/2004 

V/v thrc hin Quy ch giam sat và dánh giá hiu qua 
hoat dng cüa Doanh nghip Nhà ntrâc duçic ban hành 
theo Quy& djnh s6 271/2003/QD-1Tg ngày 31/12/2003 
ciia Thu tuàng ChInh phü 

29/08/2018 

Quyi din/i s 2383/QD-UBND ngày 
29/8/2018 bill bó các Chi ihj quypham pháp 
luái do Uy ban nhán dan drib Ba Rja — Vüng 
Tàu ban hank irw&c ngày 01 zháng 7 nám 
2016 
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!Vafl  
thj 20/2004/CT-UB 19/03/2004 

• 
V/v tang ciRmg cong tác phô bién, giáo dic pháp 1ut 
trên dia bàn tinh 

29/08/2018 

Quyt djnh s 2383/QD-UBND ngày 
29/8/2018 Mi bô các Clii thi quy phgrn 
luát do dy ban nhán dan iinh Ba Rjd- 
Tàu ban hành 1rt4-ác ngày 01 tháng 7nám 
2016 

pháp 
Vüng 

111 Chi thj 26/2004/CT-UB 14/04/2004 

V vic dÀy minh thirc hien khoán bién ch và kinh phi 
quán 1 hành chInh dM vài các co quan hành chInh nhà 
rnrnc va giao quyên tir chü tài chInh cho các &rn vj str 
nghip có thu 

29/08/20 18 

Quyi djnh s 2383/QD-UBND ngày 
29/8/2018 bãi bócác Chithfquyphampháp 
luát do Uy ban nhán dan tinh Ba R 0L 

Tàu ban han/i irzthc ngày 01 iháng 
20/6 

Vilng 
thm 

112 Chi thj 28/2004/CT-UB 25/05/2004 
V cüng c chAt hicing, hieu qua hoat dng cüa hC thng 
Ngàn hang trên da bàn tinh 

29/08/2018 

Quyt dinh s 2383/QD-UBND ngày 
29/8/20/8 bai bó các Chi ihj quyphgmpháp 
1u41 do Uy ban n/ian dan iinh Ba Rja 
Tàu ban hành trzthc ngày 01 thang 7 
2016 

- Vüng 
thin 

113 Chi thj 29/2004/CT-UB 0 1/06/2004 
V vic tang c11xng cong tác quãn 1 và t chirc thirc 
hin k hoch dãu tu xãy dirng ca bàn trén da bàn tinh 
Ba Rja - Viing Tàu 

29/08/20 18 

Quy! din/i s 2383/QD-UBND ngày 
29/8/2018 bâi bó các Clii (hi quyphczinpháp 
luát do (Jy ban nhán dan tinh Ba Ria - Vüng 
Tàu ban hành trzthc ngày 01 iháng 7 nárn 
2016 

114 Chi thj 34/2004/CT-UB 21/07/2004 Vé vic triên khai thi hành Lut Thông kê 29/08/20 18 

Quyt dinh sd 2383/QD-(JBND ngày
1 
 

29/8/2018 Mi bó các Chi thj quyphgmpháp 
luát do (Jy ban n/ian dan tinh Ba Ria- 
Tàu ban hành trtthc ngày 01 tháng 7 
2016 

Vtng 
nám 

115 Chi thj 36/2004/CT-UB 12/08/2004 
V viêc nghiêm chinh thisc hin Luât Giao thông dix&ng 
b trén dja bàn tinh Ba Ra - VOng Tàu 

29/08/20 18 

Quyét dinh so' 2383/QD-UBND ngày 
29/8/2018 bâi bO các C/i ihj quyphqm pháp 
luát do (Jy ban n/iOn dOn un/i Ba R/cy Vüng 
Tàu ban hành lrw&c ngày 01 thOng 71näm 
2016 

116 Chi thj 47/2004/CT.UB 27/10/2004 
V viêc triên khai 03 phAn mm dàng chung thuc DÀ 
an 112 

29/08/2018 

Quyo't din/i so 2383/QD-UBND ngày 
29/8/2018 ba1i bO các Chi t/if quy phczrn pháp 
1u41 do Uy ban n/On dOn iinh Ba Rjt- ViJng 
Tàu ban hành irithc ngày oi (hang 7nàm 
2016 

117 Chi thj 49/2004/CT.UB 12/11/2004 
V/v t chirc thang hành dng nhãn ngày Dan s Viet 
Nam 26/12 hang nãni 

29/08/20 18 

Quyêt djnh so' 2383/QD-UBND ngày 
29/8/2018 Mi bO các C/i thi quyphçm phOp 
luát do (Ty  ban n/iOn dOn tin/i Ba RjaL Vüng 
Tàu ban hành trzthc ngây 01 tháng 7 nOm 
2016 
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118 Chi thj 54/2004/CT.UB 25/11/2004 
V/v dAy mnh các hot dng gay qu phOng chong mu 
lOa tinh Ba Rja - Wing Tàu 

29/08/20 18 

Quyit djnh s 2383/QD-UBND ngày 
29/8/2018 bâi bó các Clii thj quyphçm phdp 
luát do Uy ban nhán dan tinh Ba Rja — Vflng 
Tàu ban hành trzthc ngày 01 tháng 7 näm 
2016 

119 Chithi 55/2004/CT-UB 07/12/2004 
V tang cung cong tác phOng, chng HI V/AIDS trén 
dla bàn tinh Ba Rja - Vüng Tàu 

29/08/20 18 

Quyul djnh s 2383/QD-UBND ngày 
29/8/2018 bdi bó các Chi thj quypham pháp 
lut do Uy ban nhán dan 1mb Ba Rja — Viing 
Thu ban hành irithc ngày 01 iháng 7 nám 
2016 

120 Chi thj 58/2004/CT.UB 13/12/2004 
V vic tip tiic dAy mnh trin khai thic hin chinh 
sách Dan s, Gia dinh và Ire em trén dja bàn tinh Ba 
Ra - Vüng Tàu 

29/08/20 18 

Quyit djnh s 2383/QD-UBND ngày 
29/8/2018 Mi bd các hi ihj quyphqm pháp 
1u41  do Uy ban nhán dan iinh Ba Rja — Vüng 
Tàu ban hành tru-óc ngày 01 iháng 7 nám 
2016 

121 Chi thj 05/2005/CT-UB 27/01/2005 
V vic chAn chinh và tang ctr?ng trách nhim cOa Thu 
tnràng các c quan hành chinh nhà nuàc trong cong tác 
giãi quyAt khiu nai,  t6 cáo trén dja bàn tinh 

29/08/2018 

Quyit djnh s6 2383/QD-UBND ngày 
29/8/2018 Mi bó các Chi thj quyphgm pháp 
luát do Uy ban nhán dan iinh Ba Rja — Vüng 
Tàu ban hành zrithc ngày 01 tháng 7 nám 
2016 

122 ChI thj 06/2005/CT-UB 03/03/2005 
V vic quán I h thng chiu sang cong cong trén dja 
bàn tinh Ba Rja - VUng Tàu 

29/08/20 18 

Quyit djnh s 2383/QD-UBND ngày 
29/8/2018 Mi bó các Chi thj quyphgm pháp 
luát do Uy ban nhân dan iinh Ba Rja — Vuing 
Tàu ban hành irzthc ngày 01 tháng 7 nàm 
2016 

123 Chi thj 
07/2005/CT-UB 

15/03/2005 
V viéc thuc hién hOa giái tranh chAp dAt dai theo Iut 
dat dai näm 2003 trén dja bàn tinh Ba Rja - Wing Tàu 

29/08/20 18 

Quyut djnh s 2383/QD-UBND ngày 
29/8/2018 Mi bó các Clii thj quyphgm pháp 
1u41  do Uy ban nhân dan iinh Ba Rja — Vilng 
Tàu ban hành trithc ngày 01 lháng 7 nám 
2016 

124 Chi thj 
08/2005/CT-UB 

2 1/03/2005 

KhAn trtrcmg t chrc tip nhn, xCr 1 nhQng khó khän, 
vrân mac, kin nghj v thu tic hành chInh cO lien quan 
dn hot dng san suAt kinh doanh cüa các doanh 
nghip trén dla  bàn tinh Ba RIa  - VOng Tàu 

29/08/20 18 

Quyit d/nh s 2383/QD-UBND ngày 
29/8/2018 Mi bó các Clii ihj quyphgm pháp 
1u41  do Uy ban nhán dan iinh Ba Rja — Viing 
Tàu ban hank tru-ác ngày 01 tháng 7 nám 
2016 

125 Chi thj 17/2005/CT-UBND 13/06/2005 
Tang cixäng cong tác xcr 1 thu hM nq vay khAc phic 
hu qua con bao s 5/97 trén dja bàn tinh. 

29/08/20 18 

Quyit cl/nh sñ 2383/QD-UBND ngày 
29/8/2018 bEll bó các Chi 1/il quyphgm pháp 
luát do (Jy ban nhán dan tinh Ba Rja — Vüng 
Tàu ban hank trzthc ngày 01 zháng 7 nám 
2016 
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hithj 20/2005/CT-UBND 18/07/2005 
Vê tang cthng cong tác du tranh phông, ch6ng tham 
nhüng trén dja bàn tinh Ba Rja - Vüng Tàu 

29/08/20 18 

Quy4t djn/z s 2383/QD-UBND ngày 
29/8/2018 Mi bó các Chi lhj quypham 
luát do Uy ban nhán dan link Ba Rja 
Tàu ban hank trzthc ngày 01 tháng 
2016 

pháp 
- VI2ng 
nám 

127 Chi thj 29/2005/CT-UBND 05/10/2005 
V vic tang clx&ng cong tác quân l chAt thai rAn ti các 
do thj và khu cong nghip trén dja bàn tinh Ba Rja - 
Vüng Tàu 

29/08/20 18 

QuyEl dznh sá 2383/QD-UBND ngày 
29/8/2018 bâi bó các C'hi 1hz quyphim 
luát do Uy ban nhân dan link Ba R1cJ  
Tàu ban hank trzthc ngày 01 tháng 
2016 

pháp 
- Vüng 
nám 

128 Chi thj 04/2006/CT-UBND 10/02/2006 

V tip tic dAy mnh vic thirc hin Quy& djnh SO 

682002/QD-TFg ngày 04/6/2002 cüa Thu tithng ChInh 
phci ye dAy nhanh cong nghip hóa, hin dai  hóa nông 
nghip, nOng thOn trên dja bàn tinh Ba Rja - Vüng Tàu. 

29/08/2018 

Quyl dznh s 2383/QD-UBND ngày 
29/8/2018 Mi bó các hi thj quyphâm 
luál do Uy ban nhán dan tinh Ba Rjc 
Tàu ban hank lrzthc ngày 01 tháng 7 
2016 

pháp 
- Viing 
nám 

129 Chi thj 08/2006/CT-UBND 29/03/2006 
V vic tang cubng cong tác quán l và b v hành 
lang an toàn dtiing b trên dja bàn tInh Ba Rja - VUng 
Tàu. 

29/08/20 18 

Quyit cl/nh s 2383/QD-UBND ngày 
29/8/2018 Mi bó cac 2hi ihj quyphqm 
luál do Uy ban nhân dan link Ba Rja 
Tàu ban hank lrzthc ngày 01 thang 7 
2016 

pháp 
- Viing 
nám 

130 Chi thj 12/2006/CT-UBND 06/04/2006 
V viec t6 chCrc triAn khai Luât B v môi truOng näm 
2005 trên dja bàn tinh BàRia- VungTàu 

29/08/2018 

Quyt cl/nh s 2383/QD-UBND ngày 
29/8/2018 Mi bó các Chi lhj quyphgm 
luál do (Jy ban nhân dan link Ba R/a 
Tàu ban hành lru-óc ngày 01 lháng 7nám 
2016 

pháp 
- Vüng 

131 Chi thj 15/2006/CT-UBND 17/05/2006 
V cong tác quy hoch thng thA phát triAn kinh t - xa 
hi, quy hoch phát trin các ngành, linh vrc và quy 
hoch xây dijng 

29/08/2018 

QuyEt cl/nh s 2383/QD-UBND ngày 
29/8/2018 Mi bd các Chi lhj quyphm 
luát do L'Jy ban nhán dan link B Rja 
Tàu ban hank lrw&c ngày 01 tháng 7 
2016 

pháp 
- Vuing 
näm 

132 Chi thj 16/2006/CT-UBND 17/05/2006 
V viec t chcrc thrc hin Bào him y tA tV nguyen trên 
dja bàn tinh Ba Rja - Vüng Tàu 

29/08/20 18 

Quyit cl/nh s 2383/QD-UBND ngày 
29/8/2018 Mi bó các Chi thj quyphQm 
luát do Uy ban nhán dan link Ba R/a 
Tau ban hank lru-&c ngày 01 lháng 7  
2016 

pháp 
- Viing 
nám 

133 Chi thi 17/2006/CT-UBND 17/05/2006 
vA viêc tIch cjc thrc hin cong tác phông chng t nn 
mi dam trCn dja bàn tinh 

29/08/2018 

Quyil cl/nh s 2383/QD-UBND ngaj 
29/8/2018 Mi bó các Chi lhj quyphm 
luál do Uy ban nhân dan link B?i R/a 
Tàu ban hank lrzthc ngày 01 lháng 7 
2016 

pháp 
- Vüng 
thin 
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134 Chi thj 18/2006/CT-UBND 19/05/2006 

V viêc tang clx&ng cong tác quan 1, khai thác, sCr ding 
tài nguyen nuâc, xã nuàc thai vào ngun rnràc, hành 
ngh khoan nuàc drOi dt trén dja bàn tinh Ba Rja — 
VüngTàu 

29/08/20 18 

Quyit djnh S6 2383/QD-UBND ngày 
29/8/2018 bãi bo Clii thj quy pham pháp 
lut do ('Jy ban nhán dan tin/i Ba R:a  — Viing 
Tàu ban han/i trzthc ngày 01 tháng 7 näm 
2016 

135 Chi thj 19/2006/CT-UBND 30/06/2006 

V vic thirc hin Chi thj s 05/2006/CT-Trg ngày 22 
thang 02 näm 2006 cüa Thu tuàng Chinh phCi Ve khAc 
phi1c yu kern, sal phrn, tiép t%ic dAy mnh th chirc thi 
hành Lut DAt dai 

29/08/20 18 

Quylt dznh s6 2383/QD-UBND ngày 
29/8/2018 Mi bó các Ciii i/if quy pham pháp 
luát do Uy ban n/ian dan tin/i Ba R:a  — Vüng 
Tàu ban han/i trzthc ngày 01 tháng 7 nám 
2016 

136 Chi thj 21/2006/CT-UBND 12/07/2006 
V viêc chAn chinh kinh doanh liru tth du ljch ti các 
phàng tr9, nhà nghi trén dja bàn tinh Ba Rja — VQng Tàu 

29/08/2018 

QuyEt din/i s6 2383/QD-UBND ngày 
29/8/2018 Mi bó các hi i/if quyphgmpháp 
luát do Uy ban n/ian dan tinh Ba Rja — Vüng 
Tàu ban hành trzthc ngày 01 tháng 7 nám 
2016 

137 Chi thj 27/2006/CT-UBND 17/08/2006 
V vic tang cll&ng thrc hin Nghj djnh s6 05/2005/ND- 
CP ngày 18 tháng 01 nàrn 2005 cüa ChInh phü v bàn 
dAu gia tài san trën da bàn tinh Ba Ra - Vung Tàu 

29/08/2018 

Quyui dfnh s6 2383/QD-UBND ngày 
29/8/2018 Mi bó các Chi i/if quyp/iqm pháp 
luát do Uy ban n/ian dan tinh Ba R:a  — Vüng 
Tàu ban hành trzthc ngày 01 zháng 7 nám 
2016 

138 Chi thj 28/2006/CT-UBND 3 1/08/2006 
V vic thirc hin các bin pháp chAn chinh trong cOng 
tác bi thräng và giài phOng mt bAng cUa D an do?n 
cu& Quc 1 51 

29/08/20 18 

Quyut dinh sd 2383/QD-UBND ngày 
29/8/2018 Mi bó các Chi i/if quyphmphap 
luát do ('Jy ban n/ian dan tin/i Ba Rf a — Vüng 
Tàu ban han/i trzthc ngày 01 iháng 7 nàm 
2016 

139 Chi hj 29/2006/CT-UBND 16/11/2006 
V tang cuxng cong tác quàn 1 và chAp hành pháp lut 
lao d9ng 

29/08/20 18 

Quyit din/i S6 2383/QD-UBND ngày 
29/8/2018 Mi bó các Chi thj quy phqm pháp 
luát do Uy ban n/ian dan tinh Ba Rf a — Vüng 
Tàu ban hành trithc ngày 01 tháng 7 nám 
2016 

140 Chi thi 10/2007/CT-UBND 12/04/2007 
vA vic tang cixng thrc hin di mu báo him khi di 
mO to, xe gan may trén dja bàn tinh Ba Rja - Vuing Tàu 

29/08/2018 

Quyii din/i s6 2383/QD-UBND ngày 
29/8/2018 Mi bó các C/i thj quy p/gm pháp 
luái do (Jy ban n/ian dan tin/i Ba Rj a — Vüng 
Tàu ban han/i tru-ó'c ngày 01 tháng 7 nám 
2016 

141 Chi thj 12/2007/CT-UBND 08/05/2007 
vA quãn l nhà nix&c trong linh vrc chuyAn giao cong 
ngh, giam djnh cOng ngh các dir an dAu tu và giám 
djnh hçrp dng chuyn giao cong ngh 

29/08/20 18 

Quyit din/i s6 2383/QD-UBND ngày 
29/8/2018 Mi bó các Ciii thj quyphgm pháp 
luái do ('Jy ban nhán dan tin/i Ba Rj a — VEing 
Tàu ban han/i trwóc ngay 01 tháng 7 nam 
2016 
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-14 1)ih 13/2007/CT-UBND 10/05/2007 
V vic tang c1Trng hiu qua cong tác bào dam v sinh 
an toàn thrc phm trën dja bàn tinh Ba Rja - Vüng Tàu 

29/08/20 18 

Quyit djnh sc 2383/QD-UBND ngày 
29/8/2018 bãi bó các Chi thj quy pham 
luát do Uy ban nhán dan tinh Ba Rja 
Tàu ban hank trwác ngày 01 tháng 7näm 
2016 

pháp 
- Vüng 

143 Chi thj 14/2007/CT-UBND 05/06/2007 
ye vic tAng cti1ng cOng tác lim trtt và bão v tài 1iu 
lLrU tnt 

29/08/20 18 

Quyit clink s 2383/QD-UBND ngày 
29/8/2018 bãi bó các Chi 1k! quypham 
luát do Uy ban nhân dan linh Ba R/Q 
Tàu ban hank trzthc ngày 01 iháng 7 
2016 

pháp 
- Vüng 
nám 

144 Chi thj 15/2007/CT-UBND 06/06/2007 
V viêc t chüc then khai thtrc hién Luât Ci tril trên dia 
bàn tinh Ba Rja - Vüng Tàu 

29/08/2018 

Quyit cl/nh s 2383/QD-UBND ngày 
29/8/2018 bãi bó các Chi ihi quypham 
luát do ('Jy ban nhân dan link Ba Rjd 
Tàu ban hank lrwóc ngày 01 lkang 7 
2016 

pháp 
- Vüng 
näin 

145 Chi thj 20/2007/CT-UBND 29/06/2007 
V mt s bin pháp nhAm nang cao chit hrqng, hiu 
quA cong b van bàn phAp 1ut trên COng báo tinh Ba 
Rja - Vung Tàu 

29/08/20 18 

Quyul cl/nh s6 2383/QD-UBND ngày 
29/8/2018 Mi bó các 2hi lhj quypham pháp 
ludt do ('Jy ban nhán dan link Ba Rja- Viing 
Tàu ban hank trithc ngày 01 lháng 7nàm 
2016 

146 Chi thj 22/2007/CT-UBND 11/07/2007 

V vic 1p, thm djnh thi& k c s&, thit ke bàn ye thi 
công, thit ke k thut, thm djnh dr An vA teng dr toAn 
cAc Cong trInh giao thông trên dja bàn tinh BA Rja - 
Vung Thu 

29/08/2018 

Quyit cl/nh s6 2383/QD-UBND ngày 
29/8/2018 Mi bó các Ghi ih/ quyphgm pháp 
luát do Uy ban nhân dan link Ba Ria - Vüng 
Tàu ban hank lru'ác ngày 01 ikáng 7 nám 
2016 

147 Chi thj 23/2007/CT-UBND 25/07/2007 

ye vic tang crmg cong tác quAn 1 djch V)1 trông gilt 
xe vA ch.n chinh viêc kinh doanh djch vi1 trông gilt xe 
dp, xe gan mAy, xc ô tO cO thu phi trOn dja bàn tinh Ba 
Rja-VUngTàu 

29/08/20 18 

QuyEt cl/nh s 2383/QD-UBND ngày 
29/8/2018 Mi bó các Chi zhj quyphgm pháp 
luát do Uy ban nhán dan link Ba Rja - Vüng 
Tàu ban hank lr,thc ngày 01 lháng 7 náin 
2016 

148 Chi thj 26/2007/CT-UBND 10108/2007 
ye vic tang cithng chi do xay dmg 1rc hrqng dAn 
quAn tr v hoat dng trên bien 

29/08/20 18 

Quyl cl/nh s 2383/QD-UBND ngày 
29/8/2018 Mi bó các Chi thj quyphm pháp 
luát do Uy ban nhán dan link Ba Rja - Vüng 
Tàu ban hank lrw&c ngày 01 iháng 7 nàm 
2016 

149 ChI thj 27/2007/CT-UBND 17/08/2007 
Tang ci.rng cong tAc quán i git m gia sAc, gia cam 
bAo d an toàn v sinh thirc pham trOn dja bàn tinh BA 
Rja - VUng TAu 

29/08/20 18 

Quyil cl/nh s 2383/QD-UBND ngày 
29/8/2018 Mi bó các Chi thj quy phqm pháp 
lul do (Jy ban nhán dan link Ba Rjc - VI2ng 
Tau ban hank lrzthc ngày 01 iháng 7 nám 
2016 
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150 Chi thj 29/2007/CT-UBND 09/10/2007 
V vic tang cithng cong tác y tE trong các tru?mg hçc 
trên dja bàn tinh Ba Rja - Vung Tàu 

29/08/20 18 

Quyit dinh s 2383/QD-UBND ngày 
29/8/2018 bâi bó các Clii thj quyphani pháp 
luát do (Jy ban nhán dan tinh Ba Rja — Vüng 
Tàu ban hành trwác ngày 01 tháng 7 närn 
2016 

151 Chi thl 31/2007/CT-UBND 03/12/2007 

V vic tang cuing cOng tác quãn l dam bão an toàn 
hot dng hOa cht và diu kiin an toafl tram fl?P  khi 
dAu mô hóa lông vào chai trén dja bàn tinh Ba RIa - 
Viing Tàu 

29/08/20 18 

Quyt dinh s 2383/QD-UBND ngày 
29/8/2018 bãi bó các Clii thj quypham pháp 
luát do Uy ban nhán dan 1mb Ba Rja — Vüng 
Tàu ban hành trwác ngày 01 tháng 7 nám 
2016 

152 Chi thj 02/2008/CT-UBND 14/01/2008 
V vic quàn l quy hoch và du tti phát trin c sâ h 
t.ng vin thông ti thành ph& thj xA, thj trAn và khu do 
thl trên dja bàn tinh Ba Ria - Vüng Tàu 

29/08/2018 

Quyét djnh s6 2383/QD-UBND ngày 
29/8/2018 Mi bó các Chi thi quypham pháp 
luát do (Jy ban nhán dan iinh Ba Rja — Vüng 
Tàu ban hành trztóc ngày 01 1/lang 7 nám 
2016 

153 Chi thj 04/2008/CT-UBND 25/01/2008 
V vic nâng cao hiu qua các hot dng xây dirng và 
chat hrcing các cOng trinh xây drng trên dja bàn tinh Ba 
RIa - Vüng Tàu 

29/08/20 18 

Quyit d/nh s6 2383/QD-UBND ngày 
29/8/2018 Mi bó các Clii thj quypham pháp 
luát do Cy ban n/lan dan tinh Ba Rja — VI2ng 
Tàu ban hành trzthc ngày 01 tháng 7 ndm 
2016 

154 Chi thj 08/2008/CT-UBND 03/03/2008 
V vic tAng cu&ng cong tác dam bão an toàn, an ninh 
trong cung cp và sr dung các djch vi biru chInh, vin 
thông và Internet trén dja bàn tinh Ba Rja - Vung Tàu 

29/08/20 18 

Quyit dznh s 2383/QD-UBND ngày 
29/8/2018 bai bó các Clii thj quy p/lam pháp 
luái do Uy ban n/lan dan 1mb Ba Rja — VIing 
Tàu ban hành trzthc ngày 01 tháng 7 nàm 
2016 

155 Chi hi 09/2008/CT-UBND 10/03/2008 
V vic dy mnh cOng tác cp giAy chCrng nhn quyn 
sCr diing dAt trên dja bàn tinh Ba Rja - Vüng Tàu 

29/08/20 18 

Quyet djnh s 2383/QD-UBND ngày 
29/8/2018 ba1 bó các Clii i/li quyphqm p/lap 
lu2t do Uy ban nhán dan 1mb Ba Rja — Vz7ng 
Tàu ban hành trtthc ngày 01 tháng 7 nàm 
2016 

156 Chi thj 15/2008/CT-UBND 23/06/2008 
V vic tang ctr&ng cong tác phOng, ch6ng t nin mal 
dam trên dja bàn tinh Ba RIa - Vung Tàu 

29/08/20 18 

Quyit it/nh s 2383/QD-UBND ngày 
29/8/2018 bdi bó các Clii th/ quypham p/lap 
luát do Uy ban nhán dan 1mb Ba Rja — Vüng 
Tàu ban hành trrthc ngày 01 1/lang 7 nám 
2016 

157 Chi thj 21/2008/CT-UBND 23/09/2008 
V vic tang cirang các bin pháp giãm thiAu thit hai 
do sCr ding, khai thác vU khI, vt lieu n trén dja bàn 
tinh Ba Rja - VUng Tàu 

29/08/20 18 

Quyél dmnli sá 2383/QD-UBND ngày 
29/8/2018 bai bó các Clii thj quy p/lam pháp 
luát do Uy ban n/lan dan 1mb Ba Ria — Vuing 
Tàu ban hành trzthc ngày 01 tháng 7 nàm 
2016 
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Quyit djnh s6 2383/QD-UBND ngay 
29/8/2018 bãi bó các Chi thj quypham pháp 
luát do Uy ban nhán dan tinh Ba Rja- Vüng 
Tàu ban hành trwóc ngày 01 tháng 7nám 
2016 

* 

22/2008/CT-UBND 23/09/2008 
V viêc tang cuông vn dng hin máu tmnh nguyen trén 
dia bàn tinh Ba Rja - Vüng Tàu 

-
- 

29/08/2018 

159 Chi thj 23/2008/CT-UBND 23/09/2008 
V viéc tang cirmg cong tác quàn Ii an toàn büc x, ht 
nhân trén dja bàn tinh Ba Rja - Vung Tàu 

29/08/2018 

Quyit djnh S6 2383/QD-UBND ngày 
29/8/2018 bâi bó các Chi thj quyphampháp 
luái do Uy ban nhán dan tinh Ba Rja 
Tàu ban hành trzthc ngày 01 tháng 7 
2016 

- Vüng 
näm 

160 Chi thj 0512009/CT-UBND 15/01/2009 
YE viêc tiém phOng vc xin cho gia sac, gia cErn trên dja 
bàn tinh Ba Rja - Vüng Tàu 

29/08/20 18 

Quylt dinh s6 2383/QD-UBND ngày 
29/8/2018 bdi bO các Chi thj quyphampháp 
luát do Uy ban nhdn dan tinh Ba Rja 
Tàu ban hành trtthc ngày 01 lháng 7 
2016 

- Vüng 
thm 

161 Chi thj 07/2009/CT-UBND 24/02/2009 
yE viêc tang cir&ng cOng tác báo v quyEn lçii ngir?ii tiêu 
dung trén dia bàn tinh Ba Rja - Vung Tàu 

12/4/2016 
B/ b51 bó bang Quylt cl/nh sd 851/QD-UBND 
ngay 12/4/2016 

162 Chi thj 12/2009/CT-UBND 18/03/2009 
yE viéc tang crng cong tác b v môi tr1xng trên dja 
bàn tinh Ba Ria - Vüng Tàu 

29/08/2018 

Quyit thnh s6 2383/QD-UBND ngày, 
29/8/2018 bãi bó các Chi ihj quyphampháp 
luái do Uy ban nhán dan tinh Ba Rja - Vüng 
Tàu ban hành trwóc ngày 01 tháng 7nám 
2016 

163 Chi thj 15/2009/CT-UBND 22/05/2009 
V/v thành 1p tE ch(rc cOng doàn trong các doanh nghip 
thuOc mçi thành phEn kinh tE trên dja bàn tinh Ba Rja - 
Vüng Tàu 

29/08/20 18 

Quyét cl/nh s6 2383/QD-UBND ngày 
29/8/2018 bi bO các Chi thj quypham pháp 
luát do Cly ban nhân dan tinh Ba Rja - VEing 
Tàu ban hành trtthc ngày 01 tháng 7 thm 
2016 

164 ChI thj 16/2009/CT-UBND 22/05/2009 
yE vic dÀy mnh các bin pháp phOng ng&a dch bnh 
cam A (H1N1) ô nguYi trén dja bàn tinh Ba Rja - Vüng 
Tàu 

29/08/2018 

Quyut cl/nh s6 2383/QD-UBND ngày 
29/8/2018 bdi bd các Chi th/ quypham pháp 
lugt do Uy ban nhdn dan tinh Ba R/a - VIing 
Tàu ban hành tru-ác ngày 01 tháng 7 nam 
2016 

165 Chi thl 18/2009/CT-UBND 12/06/2009 
yE viec dÀy rnanh các bin pháp nhEm dam bão an toàn 
cap nuàc trn dja bàn tinh Ba Rja - Vung Tàu 

- 

29/08/2018 

Quyit cl/nh s6 2383/QD-UBND ngày 
29/8/2018 bdi bd các Chi th/ quypham pháp 
luát do (Jy ban nhdn dan iinh Ba R/a - Vfing 
Tàu ban hành irzthc ngày 01 tháng 7 nám 
2016 
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166 Chi thj 19/2009/CT-UBND 12/06/2009 
V vic thrc hin các bin pháp tit kim din và dam 
báo cung cp din an toàn, n djnh trong müa khô nàm 
2009 và nhitng nAm tip theo 

29/08/20 18 

QuyEt dznh s 2383/QD-UBND ngày 
29/8/2018 bdi bó các Clii thj quyphampháp 
luát do ('Jy ban n/ian dan tin/i Ba Rja — Viing 
Tàu ban han/i trzthc ngày 01 tháng 7 nám 
2016 

167 Chi thj 22/2009/CT-UBND 08/10/2009 
yE mt sE giái pháp thu hot và quãn 1 yEn du tu tr%Ic 
tiEp ni.rvc ngoài trn dja bàn tinh Ba Rja - Vung Tàu 

29/08/20 18 

Quyêt djnh sc 2383/QD-UBND ngày 
29/8/2018 bãi bó các Clii i/i quypham pháp 
luát do Uy ban n/ian dan tin/i Ba Rja — Vüng 
Tàu ban han/i trzthc ngày 01 tháng 7 nàm 
2016 

168 Chi thj 25/2009/CT-UBND 14/12/2009 yE viêc triEn thai thi hành Lut Thi hành an dan sr 29/08/20 18 

Quyt din/i s 2383/QD-UBND ngày 
29/8/2018 bdi bó các Chi t/ij quypham pháp 
luát do ('Jy ban nhán dan tin/i Ba Rja — Vüng 
Tàu ban han/i trwóc ngày 01 tháng 7 nám 
2016 

169 Chi thi 26/2009/CT-UBND 18/12/2009 
yE vic th,rc hin cong tác cp giAy ch(rng nhân quyEn 
sCr dung dt, quyEn si hthi nhà 0 và tài san khác gân liEn 
vài dt trOn dja bàn tinh Ba RIa  - Vüng Tàu 

29/08/20 18 

Quyél djnh s 2383/QD-UBND ngày 
29/8/2018 bäi bó các Clii thj quypham pháp 
luát do ('Jy ban n/ian dan tin/i Ba Rja — Vüng 
Tàu ban han/i trzthc ngày 01 tháng 7 nám 
2016 

170 Chi thj 07/2010/CT-UBND 08/04/20 10 
yE vic tang c1xng dam bão trt tr an toàn giao thông 
trOn dla  bàn tinh Ba Rja - Vüng Tàu trong näm 2010 và 
nhOng näm tiEp theo 

29/08/2018 

Quyit din/i  s 2383/QD-UBND ngày 
29/8/2018 bãi bO các Ozi thu quypham pháp 
1u41 do ('Jy ban n/ian dan tin/i Ba R/a — VI2ng 
Tàu ban han/i trzthc ngày 01 tháng 7 nam 
2016 

171 Chi thj 13/2010/CT-UBND 26/08/20 10 
yE vic tang ci.r0ng cOng tác xay drng, ban hành, kiEm 
tra, xir l và rà soát, h thEng hóa van bàn quy phm 
pháp luât trên dja bàn tinh Ba Rja - Vung Tàu 

10/11/2016 
Bi bdi bó bang QD so 32/2016/QD-
UBND ngày 27/10/2016 

172 Chi thi 14/2010/CT-UBND 26/08/2010 
yE vic nghiêm cm các phucmg tin hot dtng ti thu 
virc an toàn c0a các cong trinh dâu khi 

29/08/20 18 

Quyt din/i s 2383/QD-UBND ngay 
29/8/2018 bâi bd các Clii thj quyphçm p/iáp 
luát do Uy ban n/ian dOn tin/i Ba Rja — Vüng 
Tau ban han/i trztác ngày 01 !/iáng 7 nOm 
2016 

173 Chi thj 15/2010/CT-UBND 19/10/2010 
yE viêc tE chirc cho ngix dan tinh Ba Rja - Vüng Tàu 
thành lap TO doàn kEt dánh bt hài san trên biEn 

- 

29/08/20 18 

Quyit dinh s 2383/QD-UBND ngày 
29/8/2018 Mi bO cac Clii thu  quyp/igm pháp 
lu4t  do Uy ban n/ian dOn tin/i Ba Rja — Vüng 
Tàu ban han/i trtthc ngày 01 t/iáng 7 nOm 
2016 
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09/201 1/CT-UBND 08/04/2011 
V vic tAng cuing thiyc hin Nghj djnh s 17/2010/ND- 
CP ngày 04 thAng 3 nAm 2010 cüa ChInh phü v bàn 
du giá tài san trén dja bàn tinh Ba Rja - Vüng Tàu 

29/08/2018 

Quyt din/i sc 2383/QD-UBND ngày 
29/8/2018 Mi bO các C/i thj quyphm 
luát do Uy ban nhân dan tin/i Ba Rja 
Tàu ban hank trzthc ngày 01 tháng 7 
2016 

pháp 
- Vi2ng 
nám 

175 Chi thj 21/20 1 1/CT-UBND 02/12/2011 
V viêc tang cti&ng thrc hin Lut BAo him xA hi trén 
dja bàn tinh Ba Rja - Vung Tàu. 

29/08/2018 

QuyIt dinh s 2383/QD-UBND ngàjf 
29/8/2018 Mi bó các Chi thj quyphain 
1u4t  do Uy ban nhán dan link Ba R14_  
Tàu ban hank trzthc ngày 01 tháng 7 
2016 

pháp 
VI2ng 

nám 

176 Chi thj 05/2012/CT-UBND 05/03/20 12 
v viêc tang c1sng phông chng djch cOrn gia cAm trén 
dla bàn tinh Ba Rja - Vung Tàu 

29/08/2018 

Quyt djnh S6 2383/QD-UBND ngày 
29/8/2018 Mi bó các C/i thj quy p/gm pháp 
ludl do dy ban n/ian dan link Ba Rjá - Vüng 
Tàu ban hank trwóc ngày 01 tkáng 7 nám 
2016 

177 Chi thj 14/2012/CT-UBND 17/07/2012 
V viêc tang ciräng cong tác bàn v hành lang an toàn 
hràidiencaoáp 

24/07/2014 
B/ thay hI bcng hi i/isl  13/2014/C T-
UBNDngày14/7/2014 

Quylt din/i s6 2383/QD-UBND ngày 
29/8/2018 Mi bó các Chi th/ quyphqm pháp 

1u41  do Uy ban n/an dan link Ba Rja - Viing 
Tàu ban hank trzthc ngày 01 tháng 7 nám 
2016 

178 Chi thj 20/2012/CT-UBND 22/08/2012 

Sira ctôi Chi thj S6 09/20 1 1/CT-UBND ngày 08 tháng 4 
nAm 2011 cUa Uy ban nhân dAn tinh Ba RIa  - VQng Tàu 
V6 vic tang cuYng thrc hin Nghj djnh S6 17/2010/ND- 
CP ngày 04 thAng 3 nam 2010 cOa ChInh phO v& ban 
dAu giá tài san trén dja bàn tinh Ba Rja - Vüng Tàu 

29/08/2018 

179 Chi thj 10/2013/CT-UBND 25/03/2013 
v6 tang clr&ng cong tác phOng, ch6ng HI V/AIDS trên 
dja bàn tinh Ba Rja - Vung Tàu 

29/08/20 18 

Quyl d/nh sd 2383/QD.-UBND ngày 
29/8/2018 Mi bO các Chi (hi quyphgm pháp 
luat  do Uy ban nhân dan link Ba Rja - VI2ng 
Tàu ban hank lrztác ngày 01 lháng 7 nàm 
2016 

180 Chi thj 11/2013/CT-UBND 02/04/2013 
v6 tang cixxng cong tác quàn 1 tAn s6 và thi6t bj thu 
phát song vô tuyAn din trên dja bàn tinh Ba Rja - VUng 
Tàu 

29/08/2018 

QuyIt d/nh sl 2383/QD-UBND ngày 
29/8/2018 Mi bó các C/i I/i? quy p/gm phap 
luát do (Jy ban nhán dan link Ba Rja - Vüng 
Tàu ban hành lrwöc ngày 01 lháng 7 nám 
2016 

181 Chi thj 04/2014/CT-UBND 28/02/20 14 
ye vic tang cixO'ng cOng tác dam báo an toàn thirc 
phAm d61 vâi c sâ kinh doanh djch vii An u6ng và tht'rc 
An &râng ph6 tinh Ba Rja - VUng Tàu 

29/08/20 18 

Quylt dinh sl 2383/QD-UBND ngày 
29/8/2018 bai bó các Ciii thj quy p/gm 

1u41  do (Jy ban n/an dan link Ba Rja 
Tàu ban hank lrzthc ngay 01 ikáng Z 
2016 

pháp 
- Vüng 
nàm 
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182 Chi thj 08/2014/CT-UBND 06/05/20 14 
V vic tAng cLr&ng cong tAc quãn 1 nhà nwic dM vâi 
doanh nghip và h kinh doanh sau dang k9 thành 1p 
trn dja bàn tlnh Ba Rja - Vüng Tàu 

29/08/20 18 

Quyét d/nh S6 2383/QD-UBND ngày S 

29/8/2018 büi bó các Clii thj quypham pháp 
ludt do Uy ban nhán dan zinh Ba Ria — Vilng 
Tàu ban hành trwác ngày 01 tháng 7 nãm 
2016 

183 Chi thj 19/2014/CT-UBND 11/09/2014 
V vic tang cr?ng thrc hin cOng tác bM thu&ng cüa 
Nhà nuàc trOn dla  bàn tinh Ba Rja - Vüng Tàu 

29/08/2018 

Quyêt dinh s6 2383/QD-UBND ngày 
29/8/2018 bâi bó các Clii thj quypham pháp 
luát do Uy ban nhán dan tinh Ba Rja — VITing 
Tàu ban hành trzthc ngày 01 tháng 7 nám 
2016 

184 Chi thj 21/2014/CT-UBND 08/10/2014 V vic tuyn chçn và gç1 cong dan nhp ngü nAm 2015 31/12/2015 HIt hiêu lu-c theo thöi gian 

185 Chi thj 07/2015/CT-UBND 29/01/2015 
V t ch(rc quãn l diu hành ngân sách nhà nuàc nAm 
2015 trén dia bàn tlnh Ba Ria - Vüng Tàu 

3 1/12/2015 He! hiêu lu-c theo tliliigian 

186 Chi thj 13/2015/CT-UBND 18/08/2015 
V vic diu hành ngân sách nhing tháng cui nAm 
2015 do dir kin giãm thu ngân sách dla  phixang, trOn 
dja bàn tinh Ba Rja - Vüng Tàu 

3 1/12/2015 HIt hiêu lu-c theo thöigian 

187 Nghj quyt 13/2007/NQ-HDND 02/08/2007 
Ban hành ch d cong tác phi, ch dO chi tiêu hOi  nghj 
di vài các cr quan nhà nuâc và &Yn vl sr nghip cong 
lap, 

19/12/20 17 

Bi bâi bó bii Nghj quylt sI 59/2017/NQ-
HDND ngày 09/12/2017 Ban hành Quy djnh 
chl d3 cong tác phi trong nwOc, chl do chi 
hç3i nghj trên dja bàn tinh Ba Rja- Vüng Tàu 

188 Nghj qüyt 28/20071NQ-HDND 02/08/2007 
Ban hành ch dO phi cp thu ht dc thu cho can bQ, 
cOng ch(rc, chin s lam cOng tác phOng, ch6ng t nn 
ma t(iy, mai  dAm tinh Ba Rja — Vüng Tàu 

23/07/20 17 

Bj rhay thl bOi Nghj quylt sl 21/2017/NQ-
HDND ngày 13/07/2017 cia Hôi dng nhán 
dan tinh Ba R:a-  Vüng Tàu Quy d/nh mt-c tro 
c6p dOc thà áp dung dli vái cOng chz-c, vien 
chit-c và ngwôi lao dong lam viêc !ai co s& 
Tu- yIn và Dilu trj nghin ma thy tinh va mik 
htrci cho cong chzc, ngirOi lao d$ng, can 
b, chiln s9 lam cOng tác phdng, chdng tê 
nan ma thy, mgi dam trên dia bàn tinh 

189 Nghj quyt 35/20071NQ-HDND 14/12/2007 

V sCra di, b sung ch dO cong tác phi trong rnrâc, ch 
dO chi t6 ch(ic các cuOc hOi  nghj d6i vài cAc c quan 
nhà nithc và dcrn vi sr nghip cOng ip trén dja bàn tinh 
Ba Rja — Vüng Tàu 

19/12/20 17 

B/ bcf bO bOi Nghj quylt sl 59/2017/NQ-
HDND ngày 09/12/2017 Ban hành Quy djnh 
chl do cOng tác phi trong nwóc, chl do clii 
h5i nghj trên d/a bàn tinh Ba Rja- Vüng Tàu 
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19quyt 03/20081NQ-HDND 23/07/2008 

V vic phê chun mCrc chi C11 th kinh phi bão dam cho 
cong tác xay dmg các vAn bàn quy phm pháp 1ut trên 
dja bàn tinh Ba Rja-Vüng Tàu 

23/07/20 17 

B! Mi bd bói Nghi quylt s6 24/2017/NQ-
HDND ngày 13/07/2017 cüa Hôi dng 
dan tinh Ba Rja- Vüng Tàu Ban hànhdjnh 
micphán b kinh phi bào dam cho cong 
xay dwngván bánquypham pháp luát 
hoàn thiên he thông phap luát trên d/i 
tinh Ba Ria-Vilng Tàu 

nhán 

tác 
và 
bàn 

191 Nghj quy& 28/20081NQ-HDND 05/12/2008 
V vic phO chun mCrc thu 1 phi cp bàn sao, 1 phi 
chüng thrc trên dja bàn tinh 

19/12/20 16 
Bj Mi bô b&i Quylt djnh s 73/2016/NQ-
HDND ngày 09/12/2016 

192 Nghj quyt 06/20091NQ-HDND 23/07/2009 
V viêc thu phi thm djnh báo cáo dánh giá tác dng 
môi tn.rYng trén dia bàn tinh Ba Rja -Vüng Tàu 

01/01/2017 
Theo Luát phi và 1phI (thay thE bdri i\'ghj 
quyêz sE 60/2016/NQ-HDND) 

Bj thay thE bái Nghj quyEt sE I3/2017/NQ-
HDND ngày 13/07/2017 Ban hành môtsE 
chInh sách khuyln khIch xd ho! hóa ddi vói 
các hoat dOng trong li'nh vwc giáo duc-dào 
tao, day nghE, y t4 van hóa, thE duc th thao, 
môi zrzthng, giám djnh twpháp trên dja bàn 
tinh Ba Rja-Vüng Tàu 

193 Nghj quyét 17/2009/NQ-HDND 10/12/2009 

V vic phê chun mOt  s chinh sách khuyn khIch , 
h0i hóa dM vài các hot dng trong Iinh vic giáo dic, 
dy ngh& y t, vAn hóa, th thao, mOi trir?mg trén dla 
bàn tinh Ba Rja-Vüng Tàu 

23/07/20 17 

194 Nghj quyt 18/2009JNQ-HDND 10/12/2009 
V vic quy djnh vic phân cp quãn 1', sCr di1ng tài san 
nhà nuàc ti c quan hành chInh, dn vi sij nghip cong 
1p thuc tinh Ba Rja — Vüng Tàu 

30/07/20 18 

Nghj quyul 23/2018/NQ-HDND ngày 
20/07/2018 Quy djnh phán cáp thEm quyn 
quán lj tài San cong Iqi các ccr quan, t ch&c, 
dcrn v thuOc pham vi quán lj càa iinh Ba R/a-
Vüng Tàu(VOn bàn thay thE) 

195 Nghi quyt 06/2010/NQ-HDND 14/07/2010 

Quy dlnh  mCrc thu, np, quãn 1 và sCr dung phi thAm 
dlnh cp quyn sCr ding dt; phi khai thác và sr ding tài 
Iiu dt dai và 1 phi dja chinh trén dja bàn tinh Ba Rja- 
Vüng Tàu 

28/12/2014 
Bj thay thE bang Nghj quylt sE 35/2014/NQ-
HDND ngày 18/12/2014 

196 Nghj quyét 12/20 10/NQ-HDND 14/07/20 10 
V mCrc chuAn nghêo mài cüa tinh Ba Ra - Vung Tàu 
giai doan 2011 - 2015 

14/08/2016 
Dwçrc thay thE bang NQ sE 46/2016/NQ-
HDND ngày 04/8/2016 

197 Nghj quy& 18/2O1OINQ-HDND 15/12/20 10 

Ban hành ch d cong tác phi trong nixâc, ch d chi t 
ch(ic các cuc hi nghj d6i vài các c quan nhà nuàc và 
thin vi sr nghip cong 1p trén dja bàn tinh Ba Rja - 
Vüng Tàu 

19/12/2017 

Bj thay thE bài Ngh/ quylt sE 59/2017/ATQ 
HDND ngày 09/12/2017 Ban hành Quy dinh 
chê do cOng tác phI trong mthc, ché d3 chi 
hOi nghj trén dja bàn tinh Ba Ra- Vüng Tàu 

198 Nghj quyt 41/20 1 1/NQ-HDND 08/12/2011 
V vic phê duyt "Quy hoch thAm dO, khai thác và sCr 
ding tài nguyen khoáng san tinh Ba Rja - Vüng Tàu giai 
do?n 2011-2015, tm nhln dn nAm 2020". 

14/8/20 16 
B thay the bang NQ sO 42/2016/NQ-HDND 
ngày 04/8/2016 
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199 Ngh quy& 20/20 1 1/NQ-HDND 22/07/2011 
Quy djnh v müc thu, np, quãn 1 và sCr ding Qu 
quc phông - an ninh trên dja bàn tinh Ba Rja - Vüng 
Tàu. 

19/12/2016 Bi bai bó bói Nghj quylt s6 79/2016/NQ-
HDND ngày 09/12/2016 

200 Nghj quy& 25/201 1INQ-HDND 22/07/2011 
Quy djnh mt s6 ch dO,  djnh mrc chi cho hot dOng 
cüa HQi dng nhân dan các cAp trên dja bàn tinh Ba Rja - 
VungTàu 

19/12/2016 
Bj thay the1  b6i Nghj quylt sd 81/2016/NQ-
HDND ngay 09/12/2016 

201 Nghj quyAt 26/20 1 1/NQ-HDND 22/07/2011 
V vic quy djnh mCrc thu 1 phi v dang k5' cu tth, cAp 
chfrng minh nhân dan trén dja bàn tinh Ba Rja - Vüng 
Tàu 

23/07/20 17 

Bj thay thE bái Nghj quylt sE 23/2017/NQ-
I-IDND ngày 13/7/2017 quy dznh mik thu, 
nôp l phi dàng /g cit trz Irén tha bàn tinh 
Ba Rja-Vz7ng Tàu 

202 Nghj quyAt 28/2011/NQ-HDND 22/07/2011 

Quy djnh vA min giám h9c phi, h trçY chi phi hc tap, 
ci chA thu, si ding h9c phi di vài ca sâ giáo dic 
thuQc h thng giáo djc quc dan tr näm h9c 2010- 
2011 dAn näm h9c 2014-2015 

27/7/20 14 
Bj (hay thE bang Nghj quylt so1  12/2014/NQ-
HDND ngày 17/7/2014 

203 Nghj quyAt 43/20 1 1/NQ-HDND 08/12/2011 
VA vic ph chuAn dA an phát triAn nguAn nhân 1rc thA 
thao thành tich cao tinh Ba Rja-Vung Tàu giai don 
2011-2015 

21/12/20 15 
Bi hIt hiu 4-c bri Ngh/ quyé't 44/2015/NQ-
HDND ngày 11/12/2015 

204 Nghj quyAt 44/20 1 1/NQ-HDND 08/12/2011 
vA vc phê duyt DA an "Siia h9c duäng cho tré trong 
các truorng mAm non và tré 3 —5 tuAi suy dinh duang 
ngoài cQng dAng giai doan 2012 — 2016" 

14/8/20 16 Bj thay thE bang NQ sl 50/2016/NQ-HDND 
ngày 04/8/2016 

205 Nghi quyAt 10/2012/NQ-HDND 19/07/2012 
vA Phé chuAn mCrc giá mOt  sA djch vu khám bnh, chita 
bnh trong các co sâ khám bnh, chita bênh cña Nhà 
ntiàc trén dja bàn tinh Ba Rja - Vüng Tàu 

19/12/2017 

Bj thay thE b&i Nghj quylt sl 49/2017/NQ-
HDND ngày 09/12/2017 Quy d/nh mtc giá 
dli vái dick vi khám bnh, chfra bnh (cii các 
CY th khám bênh, chIa bénh cüa Nhà nzthc 
lrên dja bàn link Ba Rja -VIing Tàu khóng 
thu5c phqm vi thank toán cza Qu9 báo hilin 
y é và nguyen tàc áp dung giá khám bnh, 
chfra bênh trong môt so trit&ng hçrp 

206 Nghj quyAt 1 1/2014/NQ-HDND 17/07/20 14 
Phê chuAn danh miic giá bA sung mOt  sA djch vu lthám 
bnh, chIta bnh trong các c so khám chita bnh cüa 
Nhà nirOc trên dja bàn tinh Ba RIa  -Vüng Tàu 

19/12/20 17 

Bj thay thE bài Nghj quylt sI 49/2017/NQ-
HDND ngày 09/12/2017 Quy djnh mik giá 
dli vói dick vu khám bnh, chIa bênh lai các 
ca sO khám bnh, chIa bnh cza Nhà nithc 
lrên dia  bàn link Ba Rja -Vuing Tàu không 
thuc phqm vi thank loan cüa Quj báo hilm 
y il và nguyen tIc áp dung giá khám bénh, 
chta bnh trong m5t sl trw&ng hçrp 
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quyét 23/20121NQ-HDND 07/12/2012 
yE vic phé chuEn mirc thu phi dEu giá, phi tham gia 
du giá tài san và phi tham gia du giá quyEn sü ding 
dAt trén dja bàn tinh Ba Ria - Vüng Tàu 

3 1/12/2016 Theo Luát phi và lêphI 

,. 

I 8 

f 

Nghj quyEt 26/20121NQ-HDND 07/12/2012 

SCra dEl, bE sung mt sE diEu cUa Nghj quyEt sE 
25/201 1/NQ-HDND ngày 22 thang 7 nAm 2011 cüa Hi 
dEng nhán dan tinh quy djnh mt sE chE d, djnh mtrc 
chi cho hot dQng càa HOi  dEng nhân dan các , 
dla bàn tinh Ba Rja - Vüng Tàu 

19/12/2016 
B/ thay thl b&i Nghj quylt s 81/2016"NQ-
HDND ngày 09/12/2016 

209 Nghj quyEt 27/2012Q-HD 07/12/2012 
Phé chuEn vic thu và mirc thu 1 phi h tjch áp ding 
dEl v vic ghi vào sE h tich  vic ly hon dã tiEn hành 
a niiâc ngoài trén dla  bàn tinh Ba RIa  - Vung Tàu 

14/08/2016 
Dwqc thay thE bang NQ SE 44/2016/Q-
HDND ngkv 04/8/2016 

210 Nghj quyEt 22/2013/NQ-HDND 13/12/20 13 
yE vic Quy dlnh  mrc trIch kinh phi tü các khoãn thu 

hEi phát hin qua Cong tác thanh tra dà thuc np vào 
ngán sách nhà rniàc trén dja bàn tinh bà Ria — Vüng Tàu 

19/12/20 17 

Bj thay thE bói Nghi quylt sE 51/2017/NQ-
HDND ngà' 09/12/2017 Quy djnh mtc trIch 
kinh phi tz các khoân thu hóiphát hiên qua 
cong tác thanh Ira dii ihrc nôp vào ngan 
sách nhà nzthcirên tiza bàn tinh Ba Rja-VIing 
Tàu 

211 Nghj quyEt 23/2013/NQ-HDND 13/12/20 13 
yE vic diEu chinh, bE sung Quy hoch thäm do, khai 
thác và sCr ding tài nguyen khoáng san tinh Ba Ra — 
Vting Tàu giai doan 2011-2015, tErn nhin dEn närn 2020 

14/08/20 16 
Dtrcrc tha.v thE bcng NQ sE 42/2016/NQ-
HDND ngày 04/8/2016 

212 Nghj quyEt 09/20141NQ-HDND 17/07/2014 

Thông qua danh mic các dir an, cong trInh chuyEn rnic 
dIch sCr diing dAt t& dAt trEng lcia, dAt rung phOng h và 
dat rung dc ding dE thirc hin trong närn 2014 trên dla 
bàn tinh Ba Rja — VUng Tàu 

31/12/2014 HIt hiêu lu-c theo thixi gian 

213 Nghi quyEt 12/20141NQ-HDND 17/07/2014 
Quy djnh min, giàrn hc phi, hE trq chi phi h9c tp Va 
mac thu hçc phi dEl vài các cu si giáo dtic thuc h 
thEng giáo duc quEc dan tir näm hc 2014-2015 

14/08/2016 
Dztcrc thay thE bang NQ sl 49/2016/NQ-
HDND ngày 04/8/2016 

214 Nghj quyEt 16/2014/NQ-HDND 17/07/2014 

Phê chuEn vic sra dEl, bE sung Nghj quyEt sE 
12/2O1OINQ-HDND ngày 14 tháng 7 nam 2010 cCa Hi 
dOng nhân dan tinh yE hE trq bâo hiErn y tE cho h thoát 
ngheotfr02nmIên05 nArn 

14/08/20 16 
Dwqc thay thE bang NQ sl 46/2016/NQ-
HDND ngày 04/8/2016 
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215 Nghj quy& 17/20141NQ-HDND 17/07/2014 
Phê duyt mCrc chi dc thu (bi dung) cho tuyên tmyn 
viên, din viên quAn cháng thuc ngành VAn hóa, Th 
thao và Du ljch tinh Ba Rja — Vüng Tàu 

19/12/2017 

Bj b51 bó bài Nghj quyét sc 47/2017/NQ-
HDND ngày 09/12/2017 Bäi bó các Nghj 
quyE: cza Hôi dng nhán dan tinh Ba Rja-
VIng Tàu lien quan dIn mic c/i dác thu ('bi 
dung) cho tuyên truyln viên, diên viên qun 
cháng và chl do bi dwng dli vái lao dOng 
bilu diln nghê thuát (diln vien) thuOc ngành 
Van hóa, ThI thao và Du ljch tinh Ba R/a-
Vüng Tàu 

216 Nghj quy& 18/20141NQ-HDND 17/07/2014 
Phé duyt ch dO bi dix&ng di vài lao dng biu din 
ngh thut (din viên) thuOc  nganh Van hóa, Th thao 
và Du ljch tinh Ba Rja— Vüng Tàu. 

19/12/2017 

Bj Mi bó bài Nghi quylt SI 47/2017/NQ-
HDND ngày 09/12/2017 Bâi bó các Nghj 
quylt cza Hôi dIng n/an dan tinh Ba Rja-
Vuing Tàu lien quan dIn mt-c c/i dác thu (bli 
dwàng) cho tuyên truyln viên, diên viên quln 
cháng và c/I do bli du-ng dli vái lao dông 
bilu diln nghê thuát (diln vien) thu5c ngành 
Van hóa, ThI thao và Du i/c/i tin/i Ba Rja-
Vüng Tàu 

217 Nghj quyt 21/2014/NQ-HDND 17/07/20 14 
V ch dO h trçi dc thu di v&i cong ch(ic, vién chác, 
nhán viên cong tác t?i  Ban bào v chäm soc sirc khOe 
can bô tinh Ba Rja-Vüng Tàu 

3 1/12/2016 HIt hiêu 4c theo thàigian 

218 Nghj uyt 23/20141NQ-1-IDND 17/07/20 14 
V vic th chCrc thu phi sCr dung du?mg bô doi vcn xe mo 
tO trên dia bàn tinh Ba Ria-VUng Tàu. 

23/07/20 17 

Bi Mi bó bài Nghj quylt sl 12/2017/NQ-
HDND ngày 13/07/2017 Bai bó các Nghj 
quylt cüa Hi dIng nhán dan tin/i lien quan 
dIn phith dyng dithng bçä dli vol xe mô 16 
trên dia bàn tin/i Ba Rja- Vüng Tàu 

219 Ngh quy& 28/2014/NQ-HDND 18/12/2014 
V phnmg hxàng, nhim vi phát frin kinh t - xA hOi, 
qu& phOng - an ninh nAm 2015 cOa tinh Ba Rja - Viing 
Tàu 

3 1/12/2015 HIt hiu lwc theo thOigian 

220 Nghj cuy& 29/20 14/NQ-HDND 18/12/2014 Phé chun phwng an phãn b ngán sách nAm 2015 3 1/12/2015 HIt hiu ltc theo thOi gian 

221 Nghj quyt 31/20 14/NQ-HDND 18/12/2014 
Phê chuAn k hoach vn du t.i xay drng c bàn nAm 
2015 nguOn vOn ngan sách nhà nix6c 

31/12/2015 HIt hiêu lirc theo thai gian 
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32/2014/NQ-HDND 18/12/2014 
Vé vic thông qua Bang giá các loai dt näm 2015 trên 
dia bàn tinh Ba Ria-V€ing Tàu 

01/01/2019 

Nghj quyét sá 42/2018/NQ-HDND ngây 
14/12/2018QuydjnhBánggiácácloqidt 
dinh kj' 05 nàm (01/01/2015-31/12/2b19) ap 
dung cho nàm 2019 trên dia bàn tin/ Ba Ria 
— Vüng Tàu (VB bdi bó) 

223 Nghj quyt 33/20141NQ-HDND 18/12/2014 

V vic thông qua danh mic dir an thu hi dAt d thrc 
hién các dir an dAu tir và danh muc các dr an, cong trInh 
can cp nht vào kê hoich sir ding dAt dé thic hin 
trong nm 2015 trên dla  bàn tinh Ba Ria-Vüng Tàu. 

31/12/2015 Ht hiêu 4cc theo th&i gian 

224 Nghj quyAt 34/2014/NQ-HDND 18/12/2014 

V vic thông qua danh mic các dr an, cOng trInh 
chuyn miic dIch sir ding dAt tir dAt trng li'ia, dAt rirng 
phOng hQ và dAt rirng dc diing d thrc hin trong nàm 
2015 trOn dia bàn tinh Ba Rja-Vüng Tàu 

31/12/2015 HE: hiêu 4cc theo th&i gian 

225 Nghj quyAt 37/20141NQ-HDND 18/12/2014 
PhO chuAn diu chinh D an tái dinh cu tinh Ba Ria - 
Vüng Tàu giai doan näm 2010-2015 

3 1/12/2015 HE: hiêu lwc theo thãigian 

226 Nghj quyAt 39/20141NQ-HDND 18/12/20 14 
V vic h trçr kinh phi cho can b, cong ch,'rc, viên 
chirc di lam vic tir thành ph Vüng tàu dn tri1 sir tai 
thành ph Ba Rja 

3 1/12/2015 HE: hiu lu-c theo th&i gian 

227 Nghj quyt 43/20141NQ-HDND 18/12/2014 

V vic phO duyt ch dc trq cAp khuyn khIch d61 vii 
môt s di tirçrng cong cht'rc, viOn chic, nhân viên cong 
tác trong các ngành giáo diic, y tê, kiOm lam, van hOa 
trên dja bàn huyên Con Dào 

19/12/2016 
Bi Mi bO Mi Nghi quyu: sE 75/2016/NQ-
HDND ngày 09/12/2016 

228 Nghj quyt 46/20141NQ-HDND 18/12/20 14 
V vic phê chuAn chInh sách h trçl phAn thut tim cho 
tré em bj bnh tim bArn sinh thuQc hQ gia dInh nghèo 
chuAn tinh trén dja bàn tinh Ba Rja-Vflng Tàu 

3 1/12/2016 HE: hiêu 4cc theo iMi gian 

229 Nghj quyAt 47/20 14/NQ-HDND 18/12/2014 

V vic phé chuAn d an thI dim thuê chuyén gia y 
trong niric d nang cao näng 1irc quán l và chuyên mon 
trong khám chtta bnh cho ngành y tE tinh Ba Rja-Vüng 
Tàu giai doan 2015-2017 

3 1/12/2017 He: hiêu 4cc theo 1hôi gian 

230 Nghj quyt 04/2015fNQ-HDND 16/07/20 15 
V nhim vi tr9ng tam phát triAn kinh tA - xA hi, quôc 
phOng - an ninh 6 thang cu6i näm 2015 cüa tinh Ba Rja- 
Vung Tàu. 

31/12/2015 HE: hiu 4cc theo thu gian 

231 Nghj quyAt 05/20151NQ-HDND 16/07/2015 DiAu chinh dr toán thu, chi ngân sách nàrn 2015. 31/12/2015 HE: hiu 4cc theo iMi gian 

232 Nghj quyt 07/2015/NQ-HDND 16/07/2015 

Bô sung danh rn1c các dr an, cong trInh chuyAn miic 
dIch sir ding dAt tir dAt tr6ng lOa, dAt rirng phOng hQ và 
dAt rirng dc dirng d thirc hin trong 6 tháng cu61 näm 
2015 trOn dia bàn tinh 

1/12/2015 HE: hiêu 4cc :heo thu gian 
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233 Nghj quy& 08/2015/NQ-HDND 16/07/20 15 

B sung danh mic thu hi dt d thirc hin các dir an 
du tu và danh m1c các dij an, cong trInh c.n cp nht 
vào k hoch sü ding dAt d thrc hin trong 6 tháng 
cui nãm 2015 trên dja bàn tinh Ba Rja-Vüng Thu 

31/12/2015 HIt hiêu lu-c theo thai gian 

234 Nghj quyt 12/20 1 5/NQ-HDND 16/07/20 15 
Phé duyt d an dy và hçc ting Anh ti huyn Con 
Dáo giai doan 2015-2018 

31/12/2018 Hêthiêu lu-c theo th&igian 

235 Nghj quyt 14/20151NQ-HDND 16/07/20 15 
PhO duyt chi tiOu biên ch cong chCrc và hqp dng lao 
dng theo Nghj djnh s 68/2000/ND-CP cho các cci 
quan hành chlnh tinh Ba Ra— Vüng Tàu näm 2015. 

31/12/2015 HIt hiêu lu-c theo th&i gian 

236 Nghi quyt 28/2015/NQ-HDND 11/12/2015 
V phixcmg hirâng, nhim vi phát frin kinh té - xA hi, 
quc phOng - an ninh näm 2016 tinh Ba Rja - VQng Thu 

3 1/12/2016 Hêt hiêu lu-c theo th&i gian 

237 Nghj quy& 30/2015/NQ-HDND 11/12/2015 Phé duyt k hoch du tir cong näm 2016 31/12/2016 HIt hiêu lu-c theo th&i gian 

238 Nghj quyt 31/2015/NQ-HDND 11/12/2015 PhO chuén phwing an phân be ngân sách nãm 2016 3 1/12/2016 HIt hiêu lu-c theo th&igian 

239 Ngh quyét 33/20151NQ-HDND 11/12/2015 

Thông qua din tich chuyEn miic dIch sr dung dAt tr dAt 
trng lOa, dAt rirng phOng h và dAt rcrng dc diing d 
thijc hin trong näm 2016 tren da bàn tinh Ba RIa - 
Vüng Tàu. 

31/12/2016 He! hiêu lu-c theo thai gian 

240 Ngh uyAt 
I 

34/2015/NQ-HDND 11/12/2015 
Thông qua di.n tIch thu héi dAt dA thirc hin các dr an 
dAu tu Trong näm 2016 trén dja bàn tinh Ba Rja — ViIng 
Tàu 

31/12/2016 HIt hiu 4c rheo thdi gian 

241 Nghj cjuyt 38/2015/NQ-HDND 11/12/20 15 
PhO duyt m(rc thu phi ti các chq trén dja bàn tinh Ba 
Ria-VüngTau 3 1/12/2016 

Theo Lu2i phi và L phi (chuyln sang ccr chl 
gia) 

242 Nghj quyt 40/2015/NQ-HDND 11/12/2015 
V vic quy djnh mCrc thu, np, quãn l2 và sCr ding phi 
thAm dlnh  he s, 1 phi cAp GiAy phép hoat dQng tài 
nguyen ntrâc tren dla  bàn tinh Ba Ria — Vüng Tàu 

3 1/12/2016 
Theo Luát phi và léphi (thay thI Wi: Nghj 
quylt sl 58/2016/NQ-HDND,) 

243 Nghj qiyAt 41/2015/NQ-HDND 11/12/2015 
V vic quy djnh mCrc thu, np, quàn l và sCr diing l 
phi cAp GiAy phép lao dng cho ngii&i nuàc ngoài lam 
vic trén dja bàn tinh Ba Ria — VUng Tàu 

31/12/2016 
Theo Luát phi và lêphi (thay thl b&i Nghi 
quylt sl 63/2016/NQ-HDND) 

244 Nghj qJyAt 

I  

42/2015/NQ-HDND 11/12/2015 

VE tm dung thc hiên Nghj quyAt s 23/20141NQ-
HDND ngày 17 tháng 7 nAm 2014 cOa Hi dng nhàn 
dan tinh ye vic té chIrc thu phi scr diing du?sng bO di 
vài xe mO to trén dia bàn tinh Ba Ria-Vüng Thu. 

23/07/20 17 

Bj bdi bO bth Nghj quylz sl 12/2017/NQ-
HDND ngày 13/07/2017 Bãi bó các Nghj 
quylt cüa Hi dIng nhán dan tinh lien quan 
dIn phith dung dithng b5 dli vái xe mO to 
lrên dia bàn tinh Ba Rja- Vüng Tàu 
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43/2O15fNQ-HDND 11/12/2015 
Phê duyt ch d h trçi di v&i cong chüc, viOn ch(rc 
1am cong tác cong ngh thông tin, vin thông trén dja 
bàn tinh Ba Rja - Vüng Tàu 

31/12/2018 HIt hiêu lwc theo thai gian 

.quyêt 49/20151NQ-HDND 11/12/2015 
Chwing trinh xây dijng, ban hành van bàn quy phm 
pháp 1ut cia Hi d6ng nhân dan tinh Ba Rja - Vung 
Tàu näm 2016 

3 1/12/2016 HIt hiéu lu-c theo tWA gian 

247 Nghj quyt 37/20161NQ-HDND 04/08/20 16 
V nhim vi trQng tam phát trin kinh t - xA hi, quc 
phOng - an ninh 6 tháng cu6i näm 2016 cUa tinh Ba Rja - 
Vunglàu 

3 1/12/2016 HIt hiêu luc theo thàigian 

248 Nghj quy& 38/20161NQ-HDND 04/08/2016 
Phê duyt djnh m(ic phân b dr toán chi thu&ng xuyén 
ngân sách djaphwmg näm 2017 

31/12/2017 1-let hiêu lu-c theo th&i gian 

249 Nghj quyt 40/20 161NQ-HDND 04/08/2016 

B sung din tIch thu hi dAt; din tIch chuyn mzc dich 
sr diing dAt tr dAt trng lüa, dAt rirng phông h và dAt 
rrng dc dung dA thrc hin trong nàm 2016 trên da bàn 
tinh Ba RIa  - Vüng Tàu 

3 1/12/2016 Hêt hiêu lu-c theo th&i gian 

250 Nghj quyAt 41/20161NQ-HDND 04/08/2016 

Scra di, b sung mQt s diu cüa quy dlnh  Bang giá các 
1oi dAt nAm 2015 trOn dja bàn tinh Ba Rja - Vüng Tàu 
ban hành kern theo Nghj quyAt s 32/2014/NQ-HDND 
ngày 18/12/2014 cüa HDND tinh 

01/01/2019 

Nghj quyl! sl 42/2018/NQ-HDND ngày 
14/12/2018 Quy din/i Bânggiá các loai dct 
djnh 19)05 nám (01/01/2015-3 1/12/2019) áp 
dung cho nãm 2019 trên dia bàn tinh Ba Rja 
— Vüng Tàu (VB Mi bó) 

251 Nghj quyAt 43/20 161NQ-HDND 04/08/2016 
V viêc thu phi bào v môi tru&ng dM vài khai thác 
khoáng san trên dja bàn tinh Ba Rja - VUng Tàu 

23/07/2017 

Bj thay i/il Mi Nghj quylt sI 11/20/ 7/NQ-
HDND ngay 13/07/2017 VI vic thu phi báo 
ye môi tru-&ng dôi vái khai thác khoáng san 
lrên dja bàn tinh Ba Rja- Viing Tàu 

252 Nghj quyAt 44/2016/NQ-HDND 04/08/20 16 
VA vic quyAt djnh mCrc thu, np, quan 1 và scr ding l 
phi ho tich trën dja bàn tinh Ba Rja - Vilng Tàu 

19/12/2016 
B thay thE bãi Nghj quylt sl 76/2016/NQ-
HDND ngày 09/12/2016 

253 Nghj quyAt 49/20161NQ-HDND 04/08/20 16 

Quy djnh vA ca chA thu, quàn 1) h9c phi di vâi các c 
sâ giáo di,ic thuc h thAng giao di1c quc dan và chInh 
sách miAn, giãm h9c phi, hA trq chi phi h9c tp näni h9c 
2016 - 2017 trên dja bàn tinh Ba Ria - Vung Tàu 

23/07/20 17 

Bi thay thE Mi Nghj quylt sl 19/2017/NQ-
HDND ngày 13/07/2017 Quy djnh mz-c hoc 
phi tz nàm hQc 2017-2018 dIn nám hQc 
2020-2021 tai các cos&giáo duc thuóc he 
thông giáo duc quôc dan và bô sung dOi 
tu'çtng miln, giám hQc phi, h6 trç/ chi phi hoc 
tc2p cza tinh Ba Ria- VIing Tàu 

254 Nghj quyEt 56/2016/NQ-HDND 09/12/20 16 
vA phtzang hizâng, nhim vi phát triAn kinh tA - xA hOi, 
quAc phOng - an ninh nãm 2017 tinh Ba Rja - Vung Tàu 

1/12/2017 HIt hiêu lu-c theo th&i gian 
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255 Nghj quyEt 06/2017/NQ-HDND 13/07/2017 
yE nhim vi tr9ng tam phát triEn kinh tE-xa hi, quEc 
phông-an ninh 06 tháng cuEi näm 2017 cüa tinh Ba Rja-
VOng Tàu 

3 1/12/2017 Hêt hiêu lwc theo thai gian 

256 Nghj quyEt 3712017/NQ-HDND 09/12/2017 

Sira dEl, bE sung Nghj quyEt sE 32/20 14/NQ-HDND 
ngày 18 tháng 12 näm 2014 cüa HQi dEng nhãn dan tinh 
Ba Rja - VOng Tàu yE vic thông qua Bang giá các 1oi 
dt näm 2015 trén dla  bàn tinh Ba Rja - Vüng Tàu 

01/01/2019 

Nghj quy1 s 42/2018/NQ-HDND ngày 
14/12/2018 Quy dinh Bánggiá các loai dct 
djnh Ic)) 05 nàm (01/01/2015-3 1/12/2019) áp 
dung cho nám 2019 trên ma bàn tinh Ba Rja 
— VIing Tàu (VB bãi bó) 

257 QuyEt djnh 08/2007/QD-UBND 19/01/2007 
yE viéc ban hành biEu mCrc thu 1 phi dang k hO tich 
trén dja bàn tinh Ba Rja — Vüng Thu 

01/01/2019 

Bi thay th b&i QuyEt ct/nh s 34/2016/QD-
UBND ngày 20/12/2016 Bai bó van bàn quy 
pham pháp luát do Uy ban nhân dan tinh Ba 
Rja - Vüng Tàu ban hành v lê phi ho tich; lé 
phi c4p bàn sao, ìé phi chzng thztc trên ct/a 
bàn tinh Ba R/a - Vüng Tàu 

258 QuyEt djnh 27/2007/QD-UBND 20/04/2007 
VE viêc ban hành Quy dlnh  tm thôi yE quàn 1, bàn Vç 
tài nguyen ntràc trén dja bàn tinh Ba Ra - VOng Tàu 

05/10/20 17 

B/ thay thE bái QuyEz dinh sE 26/2017/QD-
UBND ngày 22/09/2017 Ban hành Quy ct/nh 
phán công, phân cáp irách nhiêm quán 1)) tài 
nguyen njtcrc trên dia bàn tinh Ba R/a - Vüng 
Tàu 

259 QuyEt dlnh  74/2007/QD-UBND 2 1/09/2007 
yE vic phi cEp thu hat dc thu cho can bO,  cong chüc, 
chiEn s5 là cong tác phOng, chEng t nn ma tüy, mi 
dam 

03/01/2018 
B/ bdi bó bOi Quy& dinh sE 40/2017/QD-
UBND ngày 20/12/2017 ctha Uy ban nhán 
dan tinh Ba Rja - Vüng Tàu 

260 QuyEt 1jnh 92/2007/QD-UBND 03/12/2007 
Ban hành Quy chE quàn l các khu xü l cht thai tp 
trung trén dja bàn tinh Ba Ra - Wing Tàu 

05/10/20 17 

Bj Ihay thE b&i Quyut ct/nh sE 25/2017/QD-
UBND ngày 22/09/2017 Ban hành Quy chE 
quán 1)) các khu xz- 1)) chdt thai tap trung trên 
ct/a bàn tinh Ba Rja - Vuing Tàu 

261 QuyEt dlnh  32/QD-UBT 17/01/1995 
VE vic ban hành bàn quy djnh vic ban nhà ô thuOc sà 
hUu nhà ntràc t?i  tinh Ba Rja-VUng Tàu cho ngrii dang 
thuê 

19/05/2014 
B/ ihay the bang Quyet dinh sE 20/2014/QD-
UBND ngày 09/5/2014 

262 QuyEtdjnh 
10624/2004/QD- 
UBND 

10/12/2004 
Ban hành yE quy dlnh  dang ks" hot dng cCia nhà thu 
phi dAu khI nuâc ngoài tai tinh Ba Rja-Vüng Tàu 

28/09/2014 
B! (hay thE bang Quylt ct/nh sE 47/2014/QD-
UBND ngày 18/9/2014 

263 QuyEt djnh 35 13/2004/QD-UB 07/06/2004 

yE vic quy djnh thEm quyEn phê duyt kE hoch, ccr 
can b, cOng chcrc, vién chrc di dào to , bEi dng a 
trong nuâc và ma các lap dào to bEi dtrOng can bO, 
Cong ch(rc, viên chac trên dja bàn tinh Ba Rja-Vung Tàu 

15/09/2014 
Bj ihay thE bcng QuyEt ct/nh sE 42/2014/QD-
UBND ngày 05/9/2014 
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7933/2004/QD-UB 21/10/2004 
Ban hành quy djnh v tiOu chuân ciii th di vâi can b 
không chuyên trách a xã, phing, thj trn và thôn, p, 
khu ph thuôc tinh Ba Ra-Vüng Tàu. 

16/07/20 15 
Dutrc 1hay thE bang  QD sE 27/2015/QD-
UBND ngày 06 tháng 7 nám 2015 

djnh 1333/2005/QD-UB 26/04/2005 
Ban hành quy ch quàn 1 cong tác dào t?o,  bi dung 
can bQ, Cong ch(rc, viOn chCrc Nhà nuàc tinh Ba Rja- 
Vung Thu 

15/09/20 14 
B/ thay thE bang Quylt dinh sE 42/2Q14/QD-
UBND ngày 05/9/2014 

266 Quyt dinh 3172/2005/QD.UBND 05/09/2005 

V vic sCra di khoàn 1 diEu 13 cUa Quy ch Quàn 1, 
khai thác và sCr ding vt 1iu san lAp, ban hành kern theo 
quyt dnh s 739/2004/QD.UB ngày 25/2/2004 cüa 
IJBND tinh Ba Rja - Vüng Tàu. 

25/05/20 18 

QuyEt dinh 14/2018/QD-UBND ngà 
14/05/2018 Bâi bó van ban quyphampháp 
luât do Uy ban nhán dan tinh ban hàzh 
lTnh vu-c quân l hoat dông khoáng s4n 
báo ye tài nguyen khoáng san trên dia 
tinh Ba Ria- Vilng Tàu(VB bdi bó) 

trong 
và 

bàn 

267 Quyt djnh 520 1/2005/QD-UB 30/12/2005 

Quy djnh v hn m(rc dAt a khi giao dAt, htn mrc cong 
nhn dAt a trong tnrng hçip sr dung dAt vu&n ao, hn 
rnüc dAt a khi bàn nhà thuc sa hitu nhà ntiâc trên dja 
bàn tinh 

08/11/2014 
B/ thay thE bang Quylt dinh sE 51/2014/QD-
UBND ngày 29/10/2014 

268 Quy& dlnh 
282 1/2006/QD- 
UBND 

20/09/2006 
V vic ban hành Bang giá nhà xay dmg mai và 
chat hicmg cOn li cCa nhà lam can ccr cho vic tInh l 
phi truâc b áp diing trOn dja bàn tinh Ba Rja - Vcing Tàu 

02/10/20 17 

Bj thay thE b&i QuyEt djnh sE 24/201 /QD-
UBND ngà/ 18/9/2017 Bánggiá tIn/lphi 
trzthc ba dôi vol nhà nzthc trên dza bàn tinh 
Ba Rja- Vüng Tàu 

269 QuyAt djnh 1202/2006/QD-UBND 17/04/2006 
Ban hành giã tInh thuA tài nguyen rnt hang nuàc 
khoáng thiên nhiên. 

20/02/20 15 
Dtrcrc thay thE bang QD sE 07/2015/QD-
UBND ngay 10 tháng 02 nàm 2015 

270 Quyt djnh 2009/2006/QD-UBND 10/'07/2006 
V vic Ban hành Quy ch t churc và hoat dng cüa 
Ban chi do lien ngành v v sinh an toàn thrc phAm 
tinh Ba Rja - VCng mu 

10/'07/2017 

Bj bdi bó b&i QuyEt dinh sE 16/2017/QD-
UBND ngày 30/06/2017 yE viêc Bâi bó 
QuyEt djnh sE 2009/2006/QD-UBND ngày 10 
tháng 7 nàm 2006 cüa (Jy ban nhán dan tinh 
Ba Rja- Vüng Tàu yE viqc ban hành Quy chE 
và hoat dông cüa Ban hi dgo lien ngành yE 
v sinh an bàn thu-c phcm tinh Ba Rja - 
Vüng Tàu. 
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271 Quyt djnh 2623/2006/QD-UBND 06/09/2006 
V/v thành 1p Ban Thi dua - Khen thirâng tinh Ba RIa - 
Wing Tàu 

15/10/20 18 

Quyt din/i s6 27/2018/QD-UBND ngày 
04/10/2018 Bdi bó Quyt din/i  scf 
2623/2006/QD-UBND ngày 06 tháng 9 nám 
2006 v/v i/ian/i lap Ban Thu dua - Khen 
thzthng tinh Ba Rja - Vüng Tàu và C/iu-crng 
VIII cüa Quy chê v quán l cong iác thu dua, 
k/zen thzt&ng trên dja bàn iinh Ba Rja - Vüng 
Tàu ban han/i kàm iheo Quyli djnh s 
04/2018/QD-UBND ngày 18 tháng 01 nam 
2018 cza L'Jy ban nhán dan tinh (VB ba1 bO,) 

272 Quyt djnh 2718/2006/QD-UBND 22/09/2006 
V vic ban hành Quy djnh v quan ly các chwmg trInh, 
d tài, dir an khoa hQc và cong ngh cüa tinh Ba Rja - 
Wing Tàu 

15/03/20 17 

Bj thay i/il bói Quyli din/i s 05/2017/QD-
UBND ngày 27/02/2017 Ban han/i Quy din/i 
quán lj các n/iiêm vu khoa hQc và cOng ngh 
cp tinh th dung ngOn sách n/ia ntthc irên 
d/a bàn tin/i Ba Rftz - Vüng Tàu 

273 Quyt djnh 2719/2006/QD-UBND 12/'09/2006 
Vè vic ban hành "Quy dlnh  v vic xác dnh các d tài 
khoa h9c và cong ngh và dij an san xut thCr nghiêm 
cüa tinh" 

15/03/20 17 

Bj thay i/il bcti Quytt din/i s 06/2017/QD-
UBND ngày 27/02/2017 Ban han/i Quy trinh 
xác din/i nhiêm vu khoa hQc và cOng nghê 
cp tin/i st dung ngán sac/i n/ia nwóc cza 
tin/i Ba R/a - Vüng Tàu 

274 Quy& dnh 2720/2006/QD-UBND 12/'09/2006 

V vic ban hành "Quy djnh v phrnng thiic lam vic 
cüa hi dng khoa h9c và cOng ngh tu vn xác dnh 
d tài khoa h9c và cOng ngh và dij an san xut thir 
nghim cüa tinh" 

15/03/2017 

Bj thay thl b&i Quyt din/i s6 06/2017/QD-
UBND ngày 27/02/2017 Ban /iàn/i Quy trIn/i 
xác din/i nhiêm vu khoa hQc và cOng nghe 
cOp tinh sz- dung ngOn sac/i n/ia ntthc cza 
tin/i Ba R/a - Vüng Tàu 

275 Quyt djnh 2721/2006/QD-UBND 12/'09/2006 

v vic ban hành "Quy djnh v vic tuyn chçn, xét 
duyt t ch(rc và cá nhán chü tn thuc hin d tài khoa 
h9c và cOng ngh và dr an san xut th& nghim cüa 
tinh"; 

15/03/2017 

Bj t/iay t/i bdri Quyt din/i  s 07/2017/QD-
UBND ngày 27/02/2017 Ban /iàn/i Quy inn/i 
xác din/i n/iiêm vu khoa hQc và cOng nghê 
cOp tin/i th dung ngOn sách n/ia ntthc cza 
tin/i Ba Rja - Vüng TOu 

276 Quy& djnh 2722/2006/QD-UBND 12109/2006 

v vic ban hành "Quy djnh v phumig thic lam vic 
cOa hi dng khoa h9c và cOng ngh ttr vAn tuyn chQn, 
xét duyt t6 chCrc và cá nhãn chO trI thrc hin d tài 
khoa hçc và cong ngh và dr an san xuAt thCr nghim 
cüa tinh". 

15/03/20 17 

Bj thay i/il bri Quylt din/i sd 07/201 7/QD-
UBND ngày 27/02/2017 Ban han/i Quy trInh 
xOc din/i n/iiêm vu khoa hQc Va cOng nghê 
ccip iinh th dung ngOn sách n/ia ntthc cüa 
tin/i Ba Rja - Vilng TOu 
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ii 

1; 

yet dnh 
28 15/2006/QD- 
UBND 

20/09/2006 
V vic th%rc hin ché d trçr cAp khuyAn khIch ngixii cé 
trinh do cao dAng, di h9c cong tác t?i  xâ, phurng, thj 
tr.n 

12/02/2018 

Quyêz djnh 07/2018/QD-UBND ngày 
02/02/2018 Bdi bó Quyit djnh s 
2815/2006/QD-UBND ngày 20 zhang 9 nàm 
2006 cãa ban nhán dan iinh Ba Ria - 
VüngTàu ye viêc i/nrc hiên chl d3 iri cip 
khuyên khIch ngwài có trInh do cao dcng, dgi 
/iQC cong lác tai xO, phw&ng, th/ trcfn(VB bäi 
bO) 

278 Quyét djnh 
4262/2006/QD- 
UBND 

2 1/11/2006 
Ban hành Quy ch tm thai v quân 1, bão v, sCr ding 
và phát huy di tIch ljch sCr - vAn hóa và danh lam thAng 
cãnh trén dja bàn tinh Ba Rja — Vüng Tàu 

25/06/20 18 

Quyii d,nh I8/2018/QD-UBND ngàyt 
15/6/2018 Ban hành Quy chl quán l báo ye 

vàphát huy giá li-I di tIch lich th - van hOa 
và danh lam thng cánh lrên dia bàn tinh Ba 
Rja - Vüng Tàu(Ván ban ihay thi) 

279 QuyAt dlnh  459/2006/QD-UBND 10102/2006 
Ban hành Bang giá tinh 1 phi tnróc b tài san xe ô to, 
xe g&n may, ca nO, du thuyn trên dla  bàn tinh Ba Rja - 
Viing Tàu. 

24/02/2015 
Dztcrc ihay thE bang QD sE 10/2015/QD-
UBND ngày 14 tháng 02 nàm 2015 

280 QuyEt dinh 22/2007/QD-UBND 18/04/2007 
Ban hành quy djnh vic cho sCr ding the di Iai  cüa 
doanh nhán APEC thuôc tinh Ba Ria - VUng Tàu 

14/07/20 16 
Bj bOI bO bcng Qf) sE 22/2016/QD-UBND 
ngày 14/7/2016 

281 Quyt djnh 23/2007/QD-UBND 19/04/2007 

V vic ban hành Quy djnh v trInh tir, thu ti1c trin khai 
dir an du ti.r ben ngoai các khu cong nghip, khu chA 
xuAt va khu cong ngh cao trên dja bàn tinh Ba Rja - 
Vung Tàu 

15/05/20 16 
Bj bài bO bang QD sE I3/2016/QD-UBND 
ngày 05/5/2016 

282 Quyt djnh 2412007/QD-UBND 19/04/2007 
Ban hành don giá duy trI he thng chiu sang cOng 

cong tinh Ba RIa  - VOng Tàu 
01/07/2018 

Quyui djnh 20/2018/QD-UBND ngày 
19/06/2018 Bai bO các quyEt dinh cüa (Jy 
ban nhán dan tinh Ba Rja - Vüng Tàu lien 
quan den don giá djch vu cOng Ich do thj trên 
dja bàn tinh (VB Mi bO) 

283 Quyt djnh 30/2007/QD-UBND 09/05/2007 
Ban hành quy djnh ye quan 19 hot dng khoáng san và 
bào v tài nguyen khoAng san trén dja bàn tinh Ba Rja- 
vunglàu 

1 1/'04/2014 
Bj thay ihl bcng Quylt dinh SE 14/2014/QD-
UBND ngày 01/4/2014 

284 QuyAt djnh 32/2007/QD-UBND 09/05/2007 
V vic ban hành quy chA tuyAn dung và ch do tp sir 
cong ch(rc xA, phithng, thj trAn thuOc  tinh Ba Ria-Vüng 
Tàu 

03/02/20 14 
Bj (hay thE bcng Quylt dinh sE 05/2014/QD-
UBND ngày 24/01/2014 

285 Quyt djnh 55/2007/QD-UBND 22/08/2007 
Ban hành quy dlnh  tm thai th%rc hin dang k9 gi niém 
yet giá hang hóa, djch vi trén dja bàn tinh Ba Rja - 
VUng Tàu. 

13/03/20 15 
Ditcic thay thE bang QD sE I2/2015/QD-
UBND ngày 03 thOng 3 nàm 2015 

286 Quyt djnh 56/2007/QD-UBND 24/08/2007 
Ban hành quy djnh trInh tr 1p  he so, giao nhn, phAn 
1oi quan 19 và nuOi dtrng di tuçlng xA hOi  trên dja bàn 
tinh Ba Ria — Vung Thu. 

20/03/20 15 
Dwcic thay thE bang QD sE 16/2015/QD-
UBND ngày 10 thOng 3 nám 2015 
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287 Quyt dinh 58/2007/QD-UBND 27/08/2007 

V vic quy djnh m(rc thu, quan l' và sir dzng phi thm 
djnh h sa, l phi cp giy phép dOi vài các hot dng 
thuOc linh virc tài nguyen ni.râc tren dja bàn tinh Ba Rja - 
Vüng Tàu 

24/01/2016 
Dwqc Ihay th bang QD s 01/2016/QD-
UBND ngày 14/01/2016 

288 Quyt djnh 81/2007/QD-UBND 22/10/2007 
Quy djnh din tIch tOi thiu duc tách thira trén dja bàn 
tinh Ba Rja-Vung Tàu 

08/12/2014 
B? thay thl bcng Quylt djnh s 59/2014/QD-
UBND ngày 28/11/2014 

289 Quyt dlnh  82/2007/QD-UBND 25/10/2007 
Ban hành quy dlnh  th.m quyn quàn l' tO chirc bO may 
các ca quan hành chInh, dan vj sir nghip nhà nuâc 
thuôc tinh Ba Ria - Vüng Tàu. 

15/02/20 15 
Dwçrc thay thE bcng QD sE 06/2015/QD-
UBND ngày 05 thang 02 nám 2015 

290 Quyt dinh 13/2008/QD-UBND 20/03/2008 
vO vic min thu I phi mOt  sO vic dang k hQ tjch trén 
dja bàn tinh Ba Rja — Vüng Tàu 

01/01/2017 

Bi thay thE bói QuyEt dinh sE 34/2016/QD-
UBND ngày 20/12/2016 Bai bó van bàn quy 
pham pháp luát do Uy ban nhán dan tinh Ba 
Rja - Vüng Tàu ban hành v lê phi h5 tjch; lê 
phi cap bàn sao, lê phi c/nng thwc trên cl/a 
bàn tinh Ba Rja - Vüng Tàu 

291 Quy& djnh 14/2008/QD-UBND 31/03/2008 
Ve vic ban hành Diu l giái thuirng báo chi tinh Ba 
Ria — Vüng Tàu 

27/06/2014 
Bj thay thE bói Quylt cl/nh 26/2014/QD-
UBND ngày 17/06/2014 

292 Quy& dinh 18/2008/QD-UBND 11104/2008 
Quy djnh tO chcrc các ca quan chuyen mon thuOc UBND 
tinh Ba Rja-Vung Tàu 

04/09/2014 
B//hay thE bang Quylt dinh SE 40/2014/QD-
UBND ngày 25/8/2014 

293 Quyt djnh 19/2008/QD-UBND 1 1/'04/2008 
QUy dlnh  tO chIrc các ca quan chuyên mOn thuQc UBND 
cap huyên thuôc tinh Ba Rja-Vüng Tàu 

04/09/20 14 
B/ thay thE bang Quylt cl/nh sE 41/2014/QD-
UBND ngày 25/8/2014 

294 Quy& djnh 20/2008/QD-UBND 16/04/2008 
Ban hành Quy djnh các khu vijc cp phép xáy dirng dOi 
vci cOng trInh thu, phát song thông tin di dng loui 2 
trên dja bàn tinh Ba Rja - Vüng Tàu 

07/05/20 18 

QuyEt cl/nh 12/2018/QD-UBND ngày 
26/04/2018 Wv Bâi bó Quylt cl/nh sE 
20/2008/QD-UBND ngày 16 tháng 4 nàm 
2008 càa Uv ban nhán dan tinh Ba R/a - 
Vüng Tàu ban hành Quy cl/nh các khu vtc 
cEp phép xáy dztng dôi vái cong trInh thu, 
phát song thông tin di d5ngloai 2 trên cl/a 
bàn tinh Ba R/a-Vüng Tàu(VB Mi bO) 

295 Quyt djnh 26/2008/QD-UBND 05/05/2008 
Ban hành quy djnh, thm quyn quãn 1 viën chirc trong 
các dan vj sr nghip cOng 1p thuc tinh Ba Rja-Vüng 
Tàu 

03/02/20 14 B//hay thE bcng QuyEt cl/nh sE 04/2014/QD-
UBND ngày 24/01/2014 
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J1cj 

djnh 35/20081QD-UBND 13/06/2008 
Ban hành Quy djnh v lip, quân 1, sCr diing Qu9 giái 
quyt vic lam da phucing t?i  tinh Ba RIa  - Vung Tàu 

15/12/2017 

Bi thay thE b&i QuyEt djnh s5 38/2017/QD-
UBND ngày 30/11/2017 Ban hành Quy chE 
quán 1)) và Sit dung ngun yEn ngán sách dia 
phztong üy thác qua he thEng Ngán hang 
ChInh sách x hôi tinh Ba Rja - Vüng 7'àu dE 
cho vay dEi v&i ngw'ii nghèo va cac adi 
twang chInh sách khác 

297 Quyt djnh 41/2008/QD-UBND 10/07/2008 

V vic ban hành ch d phi cp cho can b, vin chüc 
ti trung tam Giáo diic Lao dQng Xâ hQi , Trung tam 
huâng nghip dy ngh và giái quyEt vic lam tinh Ba 
Rja-VUng Tàu 

08/12/2014 
Bj thay thE bang QuyEt djnh SE 58/2014/QD-
UBND ngày 28/11/2014 

298 Quy& djnh 45/2008/QD-UBND 3 1/07/2008 
Ban hành djnh m(rc xay drng và phãn b thr toán kinh 
phi các d tài, dr an khoa h9c và cong ngh scr ding 
ngãn sách thrc hin trén dja bàn tinh Ba Rja - Vüng Tàu 

20/06/20 17 

B? thay thE bói QuyEt djnh sE 13/201/QD-
UBND ngày 08/06/2017 Ban hành Dnh mik 
xây dttng, phán bE dii toan va quyEt toán 
kinh phi dói vol nhiêm vu khoa hoc và cong 
nghe cEp tinh th dung ngán sách nhà nw&c 
cza tinh Ba Rja - Vüng Tàu 

299 Quyt djnh 54/2008/QD-UBND 20/08/2008 
Qul djnh xu Ii các tru?sng hçip xây drng khong phép, sal 
phép tnrâc khi xét cp giáy chCrng nh.n quyn sà hltu 
nhà a trén dja bàn tinh Ba Rja - Vüng Tàu 

25/06/2018 

QuyEt djnh I9/2018/QD-UBND ngày 
15/06/2018 Bdi bó QuyEt djnh sE 
54/2008/QD-UBND ngày 20 tháng 8 nàm 
2008 cza Uy ban nhOn dan tinh quy dnh x& 

các trithng hcrp khOngphép, saiphép 
tnwác khi Xe! cOp gidy chz-ng nhán quyên so 
hilu nhà 0 trên dja bàn tinh Ba Rja - Vüng 
Tàu(VBbdibO) 

300 Quyt djnh 88/2008/QD-UBND 31/12/2008 
Ban hành bang quy djnh giá Mi thiu tinh thud tài 
nguyen di vài mui, dt, dã, cat trên dja bàn tinh Ba 
Rja -Vung Tàu 

20/02/20 15 
DwaC thay thE bang QD sE 07/2015/QO-
UBND ngày 10 thOng 02 nOm 2015 

301 QuyEt djnh 08/2009/QD-UBND 22/01/2009 
Ban hành Quy trInh bu, min nhim, bãi nhim Truông 
thôn, p, khu ph6 trén dja bàn tinh Ba Ria - Vung Tàu 

05/06/20 18 

QuyEt djnh 16/2018/QD-UBND ngày 
24/05/2018 Ban hành Quy chE td chtc và 
hoot dóng cüa thOn, Ep, khu phE, khu dOn cii, 
tE dOn cit trên dja bàn tinh Ba Rja - VITlng 
Tàu(VOn bàn thay the') 
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302 Quyt djnh 09/2009/QD-UBND 02/02/2009 

V vic sCra d6i, b sung mt S6 diu cüa Quy djnh ban 
hành kern theo Quy& djnh s6 35/2008/QD-UBND ngày 
13 thang 6 nAm 2008 v 1p, quãn 1, sCr ding Qu giãi 
quyt vic lam dja phuang ti tinh Ba Rja - Vüng Thu 

15/12/20 17 

B thay thE bOi Quylt d/nh SE 38/2017/QD-
UBND ngày 30/1 1/2017 Ban hành Quy chE 
quán lV và th dung ngudn yEn ngán sách dia 
phu-crng üy thác qua he thdng Ngân hang 
ChInh sách xii hôi tinh Ba Rja - Vüng Tàu dE 
cho vay dEi vái ngzthi nghèo và các dôi 
twang chInh sách khác 

303 Quyt djnh 13/2009/QD-UBND 18/02/2009 

V vic sra d6i, bó sung mt s6 ni dung ti bàn quy 
dnh ban hành kern theo Quy& dinh s6 32/QD-UBT 
ngày 17/01/1995 cCa UBND tinh Ba Rja-VCng Tàu v 
vic ban hành bàn quy djnh vic ban nhà a thuc sà hthi 
nhà nixâc ti tinh Ba Rja-VUng tàu cho ngu&i clang thué 

19/05/2014 
Bj thay the bang Quyêt djnh so 20/2014/QD-
UBND ngày 09/5/2014 

304 Quyt djnh 23/2009/QD-UBND 08/04/2009 

Ban hành quy djnh giá hoa màu cay trai, diem nghip, 
nuôi trng thy san phic viii cong tác b6i thLthng giài 
phóng mt bang khi Nhà rnràc thu h61 clt trên dja bàn 
tinh Ba Rja — Vung Tàu 

27/02/2014 
Bj thay thE bOi QuyEt djnh 08/2014/QD-
UBND ngày 17/02/2014 

305 Quyt djnh 29/2009/QD-UBND 3 1/07/2009 
Ban hành Don giá thu gom, vn chuy6n và xr l chôn 
1p rác thai do thj và Don già duy tn cay xanh do thj 
tinh Ba Rja - Vüng Tàu 

01/07/2018 

QuyEt djnh 20/2018/QD-UBND ngày 
19/06/2018 Bii bó các quylt djnh càa Uy 
ban nhOn dan tinh Ba Ria - Vüng Tàu lien 
quan dEn don giá djch vu cOng Ich do thj trên 
da bàn tinh (VB bdi bO) 

306 Quyt djnh 30/2009/QD-UBND 22/04/2009 
Ban hành quy ch thm djnh d thào van bàn quy phm 
pháp luât trén dla  bàn tinh Ba Ria - Vüng Tàu. 

07/11/2016 
Bi bdi bO bang QD sE 32/2016/QD-UBND 
ngày 27/10/2016 

307 Quyt djnh 39/2009/QD-UBND 27/05/2009 

V vic phê duyt b6 sung Quyt djnh s6 13/2009/QD-
UBND ngày 18/02/2009 cüa UBND tinh Ba Rja-Vüng 
Tàu v6 vic sCra d61, b6 sung mt s6 nOi  dung ti bàn 
quy cljnh ban hành kern theo Quy6t dlnh  S6 32/QD-UBT 
ngày 17/01/1995 cCa uBND tinh Ba Rja-Vüng Tàu v 
vic ban hành bàn quy djnh vic bàn nhà a thuc sâ htlu 
nhà nuâc t?i  tinh Ba Rja-VUng tàu cho ngtr&i clang thuê 

19/05/20 14 
Bj thay the bang QuyEt djnh sO 20/2014/QD-
UBND ngày 09/5/2014 

308 Quyt djnh 48/2009/QD-UBND 20/04/2009 
Ban hành don giá duy trI h th6ng thoát nuâc do thj tinh 
Ba RIa  — Vüng Tàu 01/07/20 18 

QuyEt d/nh 20/2018/QD-UBND ngày 
19/06/2018 Bii bó các quylt djnh cza Uy 
ban nhOn dOn tinh Ba Rja - Vuing Tàu lien 
quan den dan giO djch vy cOng Ich dO thj trên 
dia bàn tinh (VB bii b0) 

309 Quy& djnh 59/2009/QD-UBND 17/08/2009 
v6 vic thu và scr ding I phi cAp giAy phép lao dQng 
cho ngräi niràc ngoài lam vic trën dja bàn tinh Ba Rja- 
Vüng Tàu 

25/01/2016 
Bj bii bO bang QD sE 02/2016/QD-
UBND ngày 15/01/2016 
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,21Q $'' ?ldh 63/2009/QD-UBND 20/08/2009 
V vic ban hành quy ch th chirc và hoat dng cia 
Trung tarn VAn hóa - H9c tp cong dng xA, phthmg, thl 
tr&i trén dia bàn tinh Ba Rja - Vüng Tàu. 

14/02/20 15 
Bi bdi bó bcng Qi9 S6 06/2016/QD-UBND 
ngày 04/02/2016 

djnh 67/2009/QD-UBND 26/08/2009 
V viêc ban hành chinh sách h trq dào tao bác sT, duc 
si di hçc cho ngành y t tinh Ba Rja-Vüng Tàu tü nay 
dnnAm2020 

20/09/20 14 
B/ Ihay ihl bang QuyEi djnh S6 45/2014/QD-
UBNDngày 10/9/2014 

312 Quyét dlnh  83/2009/QD-UBND 18/12/2009 

Ban hành quy djnh mt s chmnh sách khuyn khlch xã 
hi hóa dM vài boat dng trong linh vijc giáo d,ic, dy 
ngh , y t, vAn hóa, the thao, môi tnthng trén dja bàn 
tinh Ba Rja-Vung Tàu 

03/01/20 18 

Quyui dinh 41/2017/QD-UBND ngay' 
20/12/2017 Quy djnh biên pháp triln 
ihztc hin Nghj quyuz s6 I3/2017/NQ-HDND 
ngay 13 iháng 7 nám 2017 cza Hói dö'ng 
n/ian iinh Ba Rza-Vüng Tàu ban hàn/ 
chinh sách khuyln khich xd h5i hóa d4i 
các hoat dng irong lTnh vztc giáo du-dâo 
1czo, day ngh y i van hóa, ih duc th 
môi lrwöng, giám djnh iwpháp irên dia 
iinh Ba Rja-Vilng Tàu (VB ihay the) 

khai 

mó1s6 
vái 

ihao, 
bàn 

313 Quy& djnh 01/2010/QD-UBND 22/01/2010 
Phê duyt "D an chuyn dich lao dng nông nghip, 
nông thôn gial don 2010 - 2015, djnh hinng dn nAm 
2020" tinh Ba Rja - Vüng Tàu 

30/10/2017 

Bj Mi bó bói Quyli djnh s6 30/2017/D-
UBND ngày 17/10/2017 Bâi bó Quye't 4/nh 
6 0I/2010/QD-UBND ngày 22/01/2010 cza 

UBND iinh BR VT phê duyêi d an chüyln 
d/ch lao d3ng nông nghiêp nông i/iOn 2010-
2015 

314 Quy& dlnh  13/2010/QD-UBND 01/04/2010 
Ban hành quy dlnh  m)t s chInh sách ci,i th v bi 
thu?mg, h trçr tai dlnh Cu khi Nhà nuâc thu hi dt trên 
dja bàn tinh Ba Rja-VOng Tàu 

10/11/2014 
B/ Mi bó bang Quyli din/i  s6 52/2014/QD-
UBND ngày 31/10/2014 

315 Quyt djnh 14/20 10/QD-UBND 05/04/20 10 

V vic sCra di, b sung DE an phát triM t ch(c hành 
ngh cong chCrng trOn dja bàn tinh Ba Rja-Vflng Tàu 
giai don dn näm 2015, djnh huâng dn nAm 2020 ban 
hành kern theo Quyt dnh 79/2008/QD-UBND ngày 
23/12/2008 cüa iDy ban nhân dan tinh Ba Rja-VCng Tàu 

22/05/20 14 
Bj ihay thE bang Quyli djnh sd 22/2014/QF)-
UBND ngày 12/5/2014 

316 QuyEt dinh 21/2010/QD-UBND 18/06/2010 
V vic di ten PhOng Cong thung thành Phông kinh 
tvàhtng 

04/09/20 14 
Bj (hay i/il bang QuyEt din/is6 41/2014/QD-
UBNDngày25/8/2014 
QuyEt djnh 10/2018/QD-UBND ngày 
23/04/2018 Bâi bO cac quyli din/i  cüà L'Jy 
ban nhan dan tin/i Ba Ria - Viing Tài lien 
quan dEn dcrn giá xáy dwng cOng trInh Irén 
dia bàn iinh(VB Mi bO) 

317 Quyt djnh 30/2010/QD-UBND 13/08/20 10 

- 

V vic cong b6 dxn giá xây drng ca bàn cOng trinh 
buu chInh viM thông tinh Ba Rja - VUng Tàu 

- 

30/04/20 18 
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318 Quy& djnh 31/2010/QD-UBND 16/08/2010 

V vic quy djnh m(rc trcl cp khó khän cho ngtthi 
huông trq cp mt sue lao dng hang tháng không thuOc 
di tuclng quy djnh tti Diu 1, Quyt djnh s 
91/2000/QD-TTg ngày 04 tháng 8 näm 2000 cüa Thu 
ttrâng ChInh phü trén dla  bàn tinh Ba Ra - VUng Tàu 

20/01/2014 
B! Ihay thlbài Quyt dznh 01/2014/QD-
UBND ngày 10/01/2014 

319 Quyt djnh 33/2010/QD-UBND 17/08/20 10 
V vic cong b6 don giá xây drng cong trInh (phn sra 
chura) trên dja bàn tinh Ba RIa  - VUng Tàu 

30/04/20 18 

Quyél dinh 10/2018/QD-UBND ngày 
23/04/2018 B5i bó các quylz ctznh cüa Uy 
ban nhán dan tinh Ba Ria - Vuing Tàu lien 
quan dEn dcrn giá xáy du-ng cong trInh trên 
dia bàn tinh(VB bäi bO) 

320 Quyt djnh 40/20 10/QD-UBND 18/08/2010 

V vic quy djnh v ch d thu phi thm djnh cAp quyn 
sCr dung dAt, phi khai thác và scr ding tài lieu dAt dai; l 
phi dja chinh, müc thu và t) 1 (%) so phi, l phi thu 
duqc d lai. 

06/02/2015 
Dtcçic thay thE bang QD s 04/2015/QD-
UBND ngày 26 thang 01 nOm 2015 

321 Quyt djnh 41/2010/QD-UBND 20/08/2010 
V vic th chCrc lam vic vào ngày th(r bay hang tuAn d 
tiAp nhn, giái quyt các thu tue hành chinh ti tinh Ba 
Rja-Vüng Tan 

13/07/2014 
Bi thay thE bcng Quylt djnh sE 30/2014/QD-
UBND ngày 03/7/2014 

322 QuyAt djnh 48/2010/QD-UBND 19/10/2010 
Ban hành dinh muc phân b dr toán chi thixOng xuyên 
ngãn sách dla  phuong nAm 2011 

01/01/2017 

Bj thay thE b&i Quyit dinh sE 35/2016/QO-
UBND ngày 20/12/2016 Ban hành dinh mt-c 
phán bO dtr toán chi thw&ng xuyên ngdn sách 
djaphu-o'ngnam 2017 

323 Quyt djnh 49/20 10/QD-UBND 22/10/20 10 
Ban hành quy chA phi hçip v quán 132 ngtthi nwcc 
ngoài lam vic trong các doanh nghip, t ch(rc trên dja 
bàn tinh Ba Rja - VUng Tàu. 

07/04/20 15 Dwcrc thay thE bang QD SE 17/2015/QD-
UBND ngày 27 tháng 3 nám 2015 

324 QuyAt klinh 52/2010/QD-UBND 02/11/2010 

V vic sCra di, b sung mt s ni dung cua Quy djnh 
mQt s chInh sách ci th v bi thumg, h trçi tái dnh 
ctr khi Nha nuâc thu hi dAt trên da bàn tinh Ba RIa- 
Vung Tàu ban hãnh kern theo Quyt dinh s 
13/20 10/QD-UBND ngày 01/4/2010 cüa UBND tinh Ba 
Ria-Vüng Tàu 

10/11/2014 Bj bdi bd bcng Quylt djnh sE 52/2014/QD-
UBND ngày 31/10/2014 

325 Quyt djnh 53/2010/QD-UBND 09/11/2010 

vA vic sua di, b sung mt s diu cüa quy djnh, 
thArn quyn quán 132 viên chuc trong các don v sir 
nghip cOng 1p thuc tinh duqc ban hành kern theo 
QuyAt djnh s 26/2008/QD-UBND ngày 05/5/2008 cüa 
uBND tinh Ba Rja-Vüng Tàu. 

03/02/2014 
Bj thay thE bang QuyEt dinh sE 04/2014/QD-
UBND ngày 24/01/2014 
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Q jnh 58/2010/QD-UBND 27/12/2010 
V vic phân cp ngun thu, nhim vi chi, t I phân 
chia các ngun thu giaa các cp ngán sách thuOc  tinh Ba 
Rja — Vüng Tàu th&i kS'  n djnh ngân sách 2011 - 2015 

01/01/2017 

Bj ihay thl bói Quyêt d/nh sc 37/2016/QD-
UBND ngày 21/12/2016 V vic phán cp 
nUOn thu, nhiêm vu chi, t' lê phán tram (%) 
phán chia các khoán thu giüa các cdp ngán 
sách thuc tinh Ba Rja-Vüng Tàu thai k)) on 
djnh ngán sách 2017-2020 

-. 

327 Quyét dlnh  61/2010/QD-UBND 31/12/2010 
Ban hành b dcin giá do dc bàn d dja chlnh, dAng k 
quyn s& diing dt, 1p h s dja chmnh, cp Giy ch(rng 
nhn quyn sCr di,ing dat tinh Ba Rja — Vüng Tàu. 

11101/2016 
Du-çrc thay t/z btng QD st 46/2015/QD-
UBND ngày 31 tháng 12 nàm 2015 

328 Quyt dlnh  61/2010/QD-UBND 31/12/2010 
Ban han b dcm giá do dc Lp bàn d dja chInh , däng 
k quyn sCr ding dat, Ip h sa dja chInh, cap giáy 
cháng nhn quyEn sCz ding dat tinh Ba Rja-VQng Tàu 

22/11/2014 

HIt hiu luc Muc R phln III cüa b(3 &yn giá 
ban hành kàm theo Quylt djnh s6 
61/2010/QD-UBND ngày 31/12/2010, Bj 
thay thE bang Quylt dznh sd 55/2014/QD-
UBND ngày 12/11/2014 

329 Quy& djnh 17/2011/QD-UBND 22/04/2011 
Ban hành quy dlnh  quãn 1, cung cAp, sCr diing djch vz 
Internet và trô chai din tr cong cong trn dja bàn tinh 
BaRja-VüngTàu 

12/6/2014 
Bi thav thE bc%ng Quylt djnh sl 25/2014/QD-
UBND ngày 02/6/2014 

330 Quy& djnh 19/2011/QD-UBND 28/04/2011 
Ban hành D an "Phát trin di ngü lut six dn nArn 
2020" trên dja bàn tinh Ba Rja —Vüng tàu 

29/06/2016 
B: bãi bó bcng QD sl 1743/QD-UBND ngày 
29/6/2016 

331 QuyAt djnh 20/2011/QD-UBND 10/5/2011 
Ban hành quy djnh yE quàn l hott dQng sang kiEn trén 
dia bàn tinh Ba Rja - VOng Tàu. 

22/10/2015 
Dzrçrc thay thE bang QD sl 39/2015/QO-
UBND ngày 12 tháng 10 nam 2015 

332 QuyEt dlnh  28/20 1 1/QD-UBND 28/06/2011 

yE vic sCra d6i, bE sung QuyEt djnh sE 30/2009/QD-
UBND ngày 22 thang 4 nAm 2009 cüa CJy ban nhân dan 
tinh Ba Rja - Vung Tàu ban hành quy chE thAm djnh dir 
thào vAn bàn quy phm pháp lut trén dia bàn tinh Ba 
Ria-VüngTàu 

07/11/2016 Bi bdi bó bang QD sl 32/2016/QD-
UBND ngày 27/10/2016 

333 QuyEt djnh 30/201 1/QD-UBND 22/07/2011 
yE vic cOng bE dan giá xây drng cOng trinh - phân xây 
drng huyn COn Dão 

30/04/20 18 

Quyut d/nh 10/2018/QD-UBND ngày 
23/04/2018 Bäi bó các quyll djnh cza Uy 
ban nhân dan link Ba Rja - Vüng Tàu lien 
quan dEn dcrn giá xay dung cong trInh Irén 
dia bàn iinh(VB bâi bó) 

334 QuyEtdjnh 31/2011/QD-UBND 22/07/2011 
yE viêc cOng bE dan giá xáy dirng cOng trInh - phan lap 
dt huyn Con Dào 

30/04/20 18 

Quylt d/nh I0/2018/QD-UBND ngày 
23/04/2018 Bai bó các quylt cl/nh cia eiy 
ban nhán dan tinh Ba Rja - Vüng Tàu lien 
quan dEn dan giá xáy thing cOng trInh trên 
dia bàn tinh(VB bâi bO) 

335 QuyEt djnh 32/20 1 1/QD-UBND 25/07/2011 
Ban hành quy dnh trinh t1r, thà tic bEi thix&ng, hE trç, 
tái djnh cix khi Nhà nixâc thu hEi dAt trén dja bàn tlnh Ba 
Rja - Vüng Tàu. 

05/09/20 15 
Dztqc Ihay thE bang QD s 34/2015/QD- 
UBND ngày 25 tháng 8 nàm 2015 
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336 Quyt djnh 33/20 1 1/QD-UBND 02/08/2011 
Ban hành quy djnh v thu h61 dt, giao dAt, cho thu dAt 
c1 thLrc hin dr an du tu trén dja bàn tinh Ba Rja-Vung 
Tàu. 

07/06/20 15 
Bj Mi bó bang QD s 24/2015/QD-UBND 
ngày 27 tháng 5 nám 2015 

337 Quy& djnh 35/201 1/QD-UBND 09/08/2011 
Ban hành chuorng trinh khoa hQc cong ngh h trq 
doanh nghip giai don 2011-2015 cüa tinh Ba Rja- 
Vung Tàu 

17/07/2014 
Bj thay th bcng Quyt djnh scf 31/2014/QD-
UBND ngày 10/7/2014 

338 Quy& djnh 38/201 1/QD-UBND 18/08/2011 
Quy djnh m(rc thu, np, quán 1' và sü ding Qu' qu& 
phOng - an ninh a xA, phuxng, thi trAn trén dja bàn tinh 
Ba Rja - Vung Tàu 

20/07/2017 

Bi bâi bó bài Quylt dinh s 17/2017/QD-
UBND ngày 10/07/2017 v/v Bdi bó Quylt 
djnh s 38/2011/QD-UBND ngày 18 tháng 8 
nàm 2011 cza Uy ban nhán dan tinh Ba Rja-
Vüng Tàu ban hành quy djnh mjc thu, nap, 
quán 1) và th dung quj qw.4c phông-an ninh 
àxâ phztô'ng, thj tran trên dja bàn tinh Ba 
Rja-Vüng Tàu 

339 QuyAt djnh 40/201 1/QD-UBND 23/08/2011 
Quy djnh ni dung chi, mCrc chi các nhim vi Ph biAn, 
giáo dic pháp 1ut mang tinh thu&ng xuyén trên da bàn 
tinh Ba Rja-Vüng Tàu 

22/08/2014 
Rieng quy 
djnh ni 
dung chi, 
mirc chi 
phiic vi 
cong tác 
hOa giài a 
cc sâ h& 
hiêu hrc tir 
ngày 
10/0 1/20 15 

Bi thay thE và Mi bó bang Quylt d/nh sE 
34/2014/QD-UBND ngày 12/8/2014 và 
QuyEt djnh sE 67/2014/QD-UBND ngày 
31/12/2014 

340 QuyAt djnh 41/201 1/QD-UBND 23/08/2011 
Ban hành quy ch tip nhn, xCr 1 phán ánh kin nghj 
cCia cá nhân, th chCrc quy djnh v hành chinh trên dja 
bàn tinh Ba Rja-Vung Tàu 

14/02/2014 B/ thay thE bcng QuyEt dinh SE 60/2014/QD-
UBND ngày 04/12/2014 

341 Quytdinh 42/2011/QD-UBND 23/11/2011 
Ban hành quy ch ph& hcrp cong b, cOng khai thu tuc 
hành chInh trên dja bàn tinh Ba Ria - Vüng Tàu. 

28/05/2015 
Dztcrc thay thE bang QD sd 23/2015/QD-
UBND ngày 18 thang 5 nám 2015 

342 Quy& 'djnh 45/20 1 1/QD-UBND 23/08/20 11 

Quy djnh v min giàm h9c phi, h trq chi phi h9c tap, 
ca ch thu, sü dung h9c phi di v&i cx sâ giáo diic 
thuc h thng giáo diic qu& dan tr nàm h9c 2010- 
2011 dn näm hoc 2014-2015 

22/08/20 14 
B thay thE bang QuyEt cl/nh sE 35/2014/QD-
UBND ngày 12/8/2014 

343 Quy& djnh 46/201 1/QD-UBND 23/08/2011 
Ban hành quy djnh mac thu phi giit xe trên dja bàn tinh 
Ba Rja — Vung Tàu 

26/06/20 17 

Bj thay the bó'i QuyEt cl/nh sE 14/2017/QD-
UBND ngày 15/06/2017 Quy cl/nh giá d/ch 
vy trdng giixe trên cl/a bàn tinh Ba R/a-
Vüng Tàu 
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47/2011/QD-UBND 23/08/20 11 
V vic quy djnh mire thu, np, quán 1 và sir ding I 
phi cAp GiAy phép kinh doanh vn tãi bang xe 6 to trén 
dja bàn tinh Ba Rja - Wing Tàu. 

25/01/20 15 
Duv'c thay thE bcng QD sE 02/2015/QD-
UBND ngày 15 tháng 01 nám 2015 

'$ Qt djnh 
- 

53/201 1/QD UBND 12/9/2011 
V vic quy djnh mire thu, nOp, quàn 1 và sir ding lé 
phi cAp glAy phép hot dung din lije trén dja bàn tinh 
Ba Rja - Vting Tàu 

15/04/2016 
Du-crc thay thE bang QD sE 08/2016/QD-
UBND ngày 05/4/2016 

346 Quyt djnh 58/20 1 1/QD-UBND 21/09/2011 
Ban hành quy ch v quãn 1 cong tác thi dua, khen 
thmmg trOn dja bàn tinh Ba Rja - Vung Tàu 

30/11/2014 
Bj thay thE b&i Quylt djnh 57/2014/Q-
UBND ngày 20/11/2014 

347 QuyEt djnh 59/2011/QD-UBND 27/09/2011 
ye vic phé duyt quy hoch phát trien cOng nghip tinh 
Ba Rja - Vüng Tàu giai doan 2011-2020, xét den näm 
2025 

01/09/2018 

Quyét djnh 24/2018/QD-UBND ngày 
16/08/2018 Bdi bó QuyEt din/i sE 
59/2011/QD-UBND ngày 27 tháng 9 nàm 
2011 cüa ban nhán dan tinh Ba Ria  - 
Vüng Tàu ye viêc phê duyêt quy hoachphát 
triên cong nghiêp tin/i Ba Rja — VIing Thu 
giai doan 2011-2020, xét dEn nOm 2025 (YB 
bäi bO) 

348 Quyt djnh 61/2011/QD-UBND 06/10/2011 
Ban hành djnh mirc he trq "Dr an he trçl phát trien san 
xuAt thuOc chucing trInh 135" trén da bàn tinh Ba Rja — 
Vung Tàu. 

07/05/2015 
Du-o'c thay thE bcng QD SE 22/2015/QD-
UBND ngày 27 tháng 4 nOm 2015 

349 Quyt djnh 66/201 1/QD-UBND 21/10/2011 
Ban hành B &Yn giá lap, aieu chinh quy hoach, ke 
hoch sir dung dAt trén dja bàn tinh Ba Rja - V[Ing Tàu 

14/12/20 17 

Bj thay thE bji Quylt dinh sd 37/2017/QD-
UBND ngày 30/11/2017 Ban hành Bô dc'n 
giá lap và dilu chinh quy hoach, kE hoach th 
dung dEt trên dia bàn tin/i Ba Rja - Ving Tàu 

350 QuyAt djnh 67/2011/QD-UBND 27/10/2011 
Ban hành Quy thA lam vic ciia Uy ban nhán dan tinh 
Ba Rja - Vüng Tàu Khóa V (nhim k5' 2011-2016) 

10/10/2017 

Bj thay thE bài Quylt din/i sl 27/2017/QD-
UBND ngày 27/09/2017 Ban han/i Quy c/il 
lam viêc cüa Uy ban n/ian dan tin/i Ba Rja - 
Vüng Tàu nhiêm kj) 2016-2021 

351 QuyAt djnh 73/20 1 1/QD-UBND 21/12/2011 
Quy djnh h se diAu chinh giá dAt dA tInh thu tien 
ding dAt ir cUa h gia dinh cá nhAn trén dja bàn tinh Ba 
Ria-Véng Tàu. 

13/08/20 15 
tc thay thE bang QD sE 31/2015/QD-

UBND ngày 03 tháng 8 nám 2015 

352 QuyAt djnh 75/2011/QD-UBND 30/12/20 11 

Ban hành Quy djnh ye ccr che, chInh sách he trq gi6ng 
cay treng, 4t nuôi, thOy San dA khôi phc san xuAt ving 
bj thit hi do thiOn tai, djch bnh trén dja bàn tinh Ba 
Rja - Vüng Tàu 

07/12/20 17 

Bj bäi bO bài Quylt djnh sl 36/2017/QD-
UBND ngày 24/11/2017 Bi bO các Quylt 
din/i quy cl/nh yE c0 c/il, chin/i sac/i h3trçx 
giông cay trOng, vat nuôi, thu san dé khOi 
phuc san xuEt vüng bj thiêt hai do thiên tai, 
thch bênh cüa UBND tin/i BRVT 
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353 Quyt dlnh  04/20 12/QD-UBND 17/01/20 12 

Süa di, b sung Quyt djnh s 58/2010/QD-UBND 
ngày 27 tháng 12 nãm 2010 cüa Uy ban nhân dan tinh 
v vic phán cp ngun thu, nhim vi chi,.t' 1 phân 
chia các ngun thu giIta các cp ngán sách thuc T/tinh 
Ba Rja - Vüng Tàu thyi k' n djnh ngân sách 2011-20 15 

01/01/2017 

Bj thay thE bói Quylt djnh SE 37/2016/QD-
UBND ngàv 21/12/2016 VE viêcphân cap 

thUS  nhiêm vu chi, tj 1phán tram (%) 
phán c/ia các khoán thu giila các cEp ngán 
sách thuôc tinh Ba Rja-Vüng Tàu thai k$' En 
din/i ngdn sac/i 2017-2020 

354 Quy& dnh 05/2012/QD-UBND 10/'02/20 12 
Ban hành d an "Phat trin ngun nhân lirc th thao 
thành tIch cao tinh Ba Rja-Vung Tàu giai dotn 2011- 
2015". 

08/01/2016 
Dztoc thay thE bcng QD sE 42/2015/QD-
UBND ngày 28 tháng 12 nám 2015 

355 Quyt dnh 07/2012/QD-UBND 23/02/20 12 
Ban hành dan giá thué dt, thuê mt nuâc trén dla  bàn 
tinh Ba Rja-Vung Tàu. 

0 1/10/20 15 
Dwçrc thay thE bcng QD scf 37/2015/QD-
UBND ngày 21 zháng 9 nãm 2015 

356 Quy& dnh 09/20 12/QD-UBND 06/03/20 12 

SCra di, b sung mt s diu cüa quy djnh v quãn 1 
hot dQng sang kin trén dja bàn tinh Ba RIa  - Vüng Tàu 
ban hành kern theo Quyt djnh s 20/20 1 1/QD-UBND 
ngày 10 tháng 5 nAm 2011 cüa Uy ban nhân dan tinh Ba 
Ra - Wing Tàu. 

22/10/2015 
Duvc thay thE bang QD sE 39/2015/QD-
UBND ngày 12 tháng 10 nám 2015 càa Uy 
ban n/ian dan tin/i 

357 Quyt 1jnh 14/2012/QD-UBND 04/05/2012 

V vic sCra dM, b sung Quyt djnh s 54/2011/QD- 
UBND ngày 19/9/2011 cüa UBND tinh Ba Ra-VOng 
Tàu v vic sCra dôi, b sung Diu 2 Quyt d:nh  s 
54/2009/QD-UBND ngày 05/8/2009 cia UBND tinh Ba 
Rja-Vüng Tàu v vic d6i ten Van phông HDND va 
UBND các huyn thirc hin thi dim khong t chIrc HQi 
dng nhãn dan. 

04/09/2014 
Bi thay thE bcng QuyEt din/i sE 41/2014/QD-
UBND ngày 25/8/2014 

358 Quyt djnh 17/2012/QD-UBND 28/06/20 12 
V vic phê duyt "Quy hoch thãm do, khai thác và sCr 
ding tài nguyen khoang san tinh Ba Rja— Wing Tàu 
giai don 2011-20 15, tarn nhIn dn näm 2020" 

17/09/2016 
B/ bãi bó bcng QD sE 30/2016/QD-
UBND ngày 07/9/2016 

359 Quyt djnh 20/2012/QD-UBND 17/07/2012 
Ban hanh quy dinh v hoat dng do dc và bàn d& sCr 
dung san phm do d?c  và bàn d trên dja bàn tinh Ba 
Rja - Vüng Tàu (bj bãi bô) 

04/06/2018 

QuyEt din/i 15/2018/QD-UBND ngày 
23/05/2018 Bdi bó Quylt din/i sE 
20/2012/QD-UBND ngày 17 tháng 7 ndm 
2012 cza ban nhdn dan tin/i Ba Rja - 
Viing Tàu ye viêc ban han/i quy din/i yE hoat 
d3ng do dgc và bàn dE, th dung san phdm do 
dac và ban dE lrên dja bàn tin/i Ba Rja-Vüng 
Tàu (VB bâi bó) 

360 Quyt djnh 21/2012/QD-UBND 25/07/20 12 
V vic phan cp quãn 19, bàn v và phàn loal dtring b 
trén dia bàn tinh Ba Rja - Vung Tàu 

08/10/20 18 

QuyEt din/i 26/2018/QD-UBND ngày 
25/09/2018 Phán cEp quán l báo v va 
p/ian logi dtr&ng b(3 trên dja bàn tin/i Ba Rja - 
Vüng Tàu(Vän bàn thay thE) 
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jnh 24/2012/QD-UBND 31/07/2012 
Dieu chznh dinh mic phân ho chi quan ly hành chinh 

01/01/2017 

Bj thay th b/il Quylt d/nh s6 35/2016/QD-
UBND ngày 20/12/2016 Ban hành djnh mzc 
phdn bd dir loan c/i thzthngxuyen ngán sac/i 
djaphwcrng nám 2017 

362 Quyt dlnh  27/2012/QD-UBND 14/08/2012 
V vic phê duyt quy djnh v cAp nhà, hng nhà, giá 
nhà, giá 4t kiAn trüc trên dja bàn tinh Ba Rja-VQng Tàu 

09/11/2014 
Bj thay thE bang QuyEt din/i sE 53/2014/QD-
UBND ngày 30/10/2014 

363 QuyAt djnh 29/2012/QD-UBND 03/10/2012 
VA vic sCra d61, b6 sung mt s ni dung cüa QuyEt 
djnh s 23/2009/QD-UBND ngày 08 thang 4 nAm 2009 
cüa Oy ban nhân dan tinh Ba Rja — Vüng Tàu 

27/02/2014 
B/ thay thE b/i Quylt dinh 08/2014/QD-
UBND ngày 17/02/2014 

364 QuyEt dlnh  3 1/2012/QD-UBND 17/10/20 12 

Sra dAi, bA sung mt s diAu cUa quy chA yE quán 1 
cong tác thi dua, khen thtrâng trén dla  bàn tinh Ba Rja- 
VtIng Tàu ban hành kern theo quyEt djnh sE 
58/201 1/QD-UBND ngày 21/9/2011 cüa UBND tinh 

30/11/2014 
Bj thay thE b/i QuyEt din/i 57/2014/QD-
UBND ngày 20/11/2014 

365 QuyEt djnh 34/2012/QD-UBND 09/11/2012 

Ban hành quy djnh tm th&i yE quy trInh xác djnh giá 
dAt thic tA dA tInh thu tiAn sCr ding dAt khi Nhà rnràc 
giao dAt, cAp giAy chtrngnhn (cong nhn) quyAn sir 
ding dAt phi nông nghip, cho phép chuyEn mic dich sfr 
diing dAt; thu tiAn thué dAt và hAl thurng, hA trq, tái 
djnh cr khi Nhà rnràc thu h6i dAt trén da bàn tinh Ba 
Rja-Vüng Tàu. 

17/08/2015 
Dwc'c thay thE bang QD sd 33/2015/QD-
UBND ngày 07 tháng 8 nám 2015 

366 QuyEt djnh 36/2012/QD-UBND 19/11/2012 

VA vic sCra dAi, bE sung mt sE diEu quy djnh ti QuyEt 
djnh sE 41/2010/QD-UBND ngày 20/8/2010 cüa UBND 
tinh VA ViC tA chüc lam vic vào ngày thr bay hang 
tuAn dA tiAp nhn, giài quyEt các thu tuc hành chinh 
tinh Ba Ria-Vüng Tàu 

13/07/2014 
Bj thay thE bang QuyEt djnh sE 30/2014/QD-
UBND ngàv 03/7/2014 

367 QuyEt djnh 41/2012/QD-UBND 27/11/2012 
Quy djnh h sE diEu chinh giá dAt tInh thu tiAn thué dAt, 
thu tiAn sCr dicing dAt khi duc Nhà nrncc cho thué dAt, 
giao dAt trén dja bàn tinh Ba Rja - Vüng Tàu. 

13/08/2015 
Du-cic thay the bang QD sE 31/2015/QD-
UBND ngày 03 tháng 8 nàm 2015 

368 QuyEt djnh 48/2013/QD-UBND 06/12/2013 
VA vic Quy djnh thEm quyAn quan I' Nhà rnrâc yE chAt 
krng và báo tn cOng trinh xay dimg trên dja bàn tinh 
Ba Rja-Vung Tàu 

17/04/2017 

Bj thay thE b/i QuyEt djnh sE 11/2017/QD-
UBJ\TD ngày 07/04/2017 Phân cEp, zy 
quyên môt so nôi dung yE quán l chEt lu-çrng 
cong inmn/i xOy d4-ng và quOn 1i5 d an dáu irs 
xay 4i-ng trên dja bàn tinh Ba Rja - Vüng 
Tàu 

369 QuyEt djnh 06/2013/QD-UBND 24/01/2013 
Quy djnh mCrc thu phi dAu giá, phi tham gia dAu giá tài 
san và phi tham gia dAu giá quyEn sCr d%lng dAt trên dla  
bàn tinh Ba RIa  - Vung Tàu 

31/12/2016 Theo Luát phi và 1phI 
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370 Quyt djnh 07/2013/QD-UBND 24/01/2013 

V vic sra di, b sung mt s6 diu cUa Quy dlnh  thm 
quyEn quãn 1 can b cong chirc trong c quan hành 
chinh thuc tinh dtrqc ban hành kern theo Quyét djnh s 
33/2012/QD-UBND ngày 31/10/2012 cüa uBND tinh 
Ba Rja-VüngTàu 

24/01/2014 
Bj thay i/il bang QuyEt dznh s 03/2014/QD-
UBND ngàv 14/01/2014 

371 Quyt djnh 10/2013/QD-UBND 04/02/2013 
Diu chinh dlnh  mCrc phân b chi quán I hành chlnh và 
sr nghip nAm 2013 

01/01/2017 

Bj thay thE bài Quylt djnh sE 35/2016/QD-
UBND ngày 20/12/2016 Ban hành djnh mik 
phân b dw toán chi zhzthngxuyên ngán sách 
djaphzrcrngnám 2017 

372 Quy& djnh 12/2013/QD-UBND 18/02/2013 
Quy djnh vic thu và rn(rc thu 1 phi h tjch áp ding dM 
v&i vic ghi vào s h tich  vic ly hon dA tin hành a 
nuàc ngoài trên dja bàn tinh Ba RIa  - VCng Tàu 

01/01/2017 

Bi thay thE b&i Quyut djnh s 34/2016/QD-
UBND ngày 20/12/2016 Bdi bô van bàn quy 
phampháp luát do (.'.Jy ban nhán dan tinh Ba 
Ria - Vüng Tàu ban hành yE 1phI h tjch; l 
phi cp bàn sao, lê phi chzng 1hz4-c trên dia 
bàn tinh Ba Ra - Viing Tàu 

373 Quyt djnh 16/2013/QD-UBND 20/03/2013 
Ban hành Quy dlnh  v hot dQng tir vn, phán bin và 
giám djnh xâ hi cüa Lien hip các hi Khoa hc kS' 
thut tinh Ba Rja -Vung Tàu 

17/01/2018 

QuyEt d/nh 01/2018/QD-UBND ngày 
04/01/2018 Bâi bó QuyEt dinh sE 
16/2013/QD-UBND ngày 20 tháng 3 nàrn 
2013 càa Uv ban nhân dan tinh Ba Rja - 
Viin Tàu ban hành Quy dinh yE hog: d5ng 
lu van, phán bin và giám dinh x h5i càa 
Lien hiêp các Hôi Khoa hQc và K5Y thuát tinh 
Ba Ra - Vüng Tàu(VB bill bó) 

374 Quy& djnh 17/2013/QD-UBND 08/04/2013 
Ban hành Quy djnh v trInh tV,  thu tzc thu hi dt do vi 
phm pháp 1ut sCr ding dAt dai trên dja bàn tinh Ba Rta  - 
Vünglau 

28/01/2016 
Bj bill bô bcng QD sE 03/2016/QD-UBND 
ngà'18/01/2016 

375 Quy& djnh 22/2013/QD-UBND 22/05/2013 

SCra di, b sung Quy& dlnh  s 07/2012/QD-UBND 
ngày 23 tháng 02 näm 2012 cüa Uy ban nhân dan tinh 
ye vic ban hành don giá thuO dAt, thué mt ntràc trên 
dja bàn tinh Ba Rja - VUng Tàu. 

01/10/2015 
Dwc.rc thay thE bang QD E 37/2015/QO-
UBND ngày 21 tháng 9 nàm 2015 

376 Quyt djnh 26/2013/QD-UBND 24/06/20 13 
Ban hành Quy ch Giãi thtrinng "Ng9n Hãi dang" tinh 
Ba Ra - Vüng Tàu. 24/08/2017 

B: thay thE bin QuyEt dinh sE 21/2017/QO-
UBND ngày 14/08/2017 Ban hành Quy chE 
Giái thtthng "Nggn Hdi dàng" tinh Ba Rja - 
Vüng Tàu 
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1 37Qiiyt djnh 30/2013/QD-UBND 26/07/20 13 
Ban hành Quy djnh thm quyn quàn 1 Nhà nirâc v an 
toàn thrc phám trén dja bàn tinh Ba Ria - Vüng Tàu 

25/12/20 17 

Bj thay thE bói Quylt djnh s 39/2017/QD-
UBND ngày 13/12/2017 cüa Uy ban nhán 
dan tin/i Ba Ria - Vüng Tàu ban hành Quy 
dznhphán công, phi hop trong quán1j n/ia 
nw&c yE an toàn thwc phdm trén dja bàn inh 
Ba R:a  — Vüng Tàu. 

378 QuyEt djnh 34/2013/QD-UBND 11109/2013 

sra di, b sung Diu 2, Diu 3 Quy djnh kern theo 
Quyt djnh s 75/2011/QD-UBND ngày 30 thang 12 
nàm 2011 cüa Uy ban nhân dan tinh Ba Rja - Vüng Tàu 
ban hành quy djnh v ca ch, chInh sách h trçl ging 
cay trng, vt nuoi, thüy san d khôi phic san xut vIng 
bj thit hi do thiên tai, djch bênh trén dja bàn tinh Ba 
Rja - VQng Tàu 

07/12/2017 

B, bâi bd bdi Quylt djnh sE 36/2017/QD-
UBND ng431 24/11/2017 Bdi bó các QuyEt 
din,h quy din/i  yE co chê chInh sách ho trci 
giông cay trông, vat nuôi, thuj) san d khôi 
phuc san xuct yang bj thiêt /zai do thiên tai, 
dich ben/i cüa UBND tin/i BRVT 

379 Quyt dlnh  35/2013/QD-UBND 11109/2013 
V vic quy djnh cp giy phép xay dirng tm cong trinh 
trén dia bàn tinh Ba Rja - Vüng Tàu 

09/07/2016 
Dzcctc thay thE bEng QD sE 21/2016/QD-
UBND ngay 29/6/2016 

380 Quy& djnh 38/2013/QD-UBND 13/09/2013 

V vic sra di, b sung Quyt djnh s 42/20 1 1/QD-
UBND ngày 23 tháng 8 närn 2011 cüa Uy ban nhân dan 
tinh ban hành quy ché phM hcip cong b, cong khai thu 
tic hành chlnh trOn dja bàn tinh Ba Rja-Vüng Tàu. 

28/05/2015 
Dtco'c thay thE bEng QI) sd 23/2015/QD-
UBND ngày 18 tháng 5 nám 20/5 

381 Quyt djnh 39/2013/QD-UBND 13/09/20 13 

V vic sCm d61, b sung Quyt djnh s 41/2011/QD-
UBND ngay 23 tháng 8 nArn 2011 cüa Uy ban nhân dan 
tlnh Ba Rja-Vüng Tàu ban hành quy ché tip nhn, xCr 
1 phãn ánh, kin nghj cüa cá nhán, té chirc v Quy djnh 
hành chlnh trên dja bàn tinh Ba Ria-Vüng Tàu 

14/12/20 14 
I  

B/ thay thE b&i QuyEi djnh sd 60/2014/QO- 
UBND ngày 04/12/2014 

382 Quyt djnh 44/2013/QD-UBND 14/11/2013 
V vic áp drng mtc h trq tái djnh ci' bang tién khi 
nhà rnrâc thu héi dat trén dja bàn tinh Ba Ria-Vung Tàu 

10/11/20 14 
B/ bdi bó bEng Quylt din/i sE 52/2014/QD-
UBND ngày 31/10/2014 

383 Quyt dlnh  45/2013/QD-UBND 21/11/2013 
Ban hành Quy djnh ch d h trçl déi vâi can b, cOng 
chCrc, vin chCrc lam cong tác Cong ngh thông tin, vin 
thông trên dia bàn tinh Ba Ria-VUng Tàu 

25/11/2016 
Bj bdi bó bEng QD sE 33/2016/QD-
UBND ngày 15/11/2016 

384 Quyt djnh 46/2013/QD-UBND 02/12/2013 

V vic sCm di, be sung mt ni dung cCia Quy djnh 
mt s6 chinh sách c1i th v bi thung, h trq và tái 
djnh ci' khi Nhà rnràc thu hei dat trên dja bàn tinh Ba 
Rja-Vüng Tàu ban hành kern theo Quyt djnh 
13/2010/QD-UBND ngày 01/4/2010 cUa UBND tinh Ba 
Rja-VUng Tàu 

10/11/2014 
B: bdi bd bang QuyEt dinh sE 52/2014/QD-
UBND ngày 31/10/2014 
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385 Quytdjnh 54/2013/QD-UBND 3 1/12/2013 

V vic Quãn l và sCr ding ngun vn ngãn sách tinh 
Oy thác qua Chi nhánh Ngân hang ChInh sách xä hi 
tinh d cho vay các di tuçmg chInh sách di lao dung có 
thyi h?n 1 nuâc ngoài 

15/12/2017 

Bj thay thE bái Quylt dznh SE 38/2017/QD-
UBND ngày 30/11/2017 Ban hành Quy chi 
quán lj và th dung ngudn yEn ngán sack dja 
phitang üy thác qua he thEngNgán hang 
ChInh sách x h5i tinh Ba Rja - Vüng Tàu dE 
cho vay dôi vói nguài nghèo và các dôi 
twcfng chInh sách khác 

386 Quyt djnh 55/2013/QD-UBND 3 1/12/2013 

V vic quàn I và sCr dicing ngun v6n ngan sách tinh 
üy thác qua Chi nhánh ngãn hang ChInh sách xã hOi  tinh 
d cho vay d& vài h ngheo theo chu.n cüa tinh Ba Rja 
- VOng Tàu 

15/12/20 17 

Bj thay thE bái Quylt djnh sE 38/2017/QD-
UBND ngày 30/11/2017 Ban hành Quy chl 
quán lfl và th dung nguEn yEn ngân sách dia 
phttong üy thác qua he thEng Ngán hang 
ChInk sách x hôi link Ba Ria - Vüng Tàu dE 
cho vay dôi v6i ngzthi nghèo và các dôi 
tzrcrng chInh sách khác 

387 Quy& dlnh  56/2013/QD-UBND 3 1/12/2013 
V vic quãn l và sCr di1ng ngun vn ngân sách tinh 

iy thác qua Chi nhánh ngân hang ChInh sách xã hi tinh 
Ba Rja - Vting Tàu d cho vay giãi quyEt vic lam 

15/12/2017 

Bj thay thE Mi QuyEt djnh sE 38/2017/QD-
UBND ngày 30/11/2017 Ban hành Quy chl 
quán l và th dung ngudn yEn ngân sack dia 
phitcing üy thác qua he thEngNgán hang 
ChInh sách xli h(3i tinh Ba Rja - Vilng Tàu dl 
cho vay dEi vái ngzthi nghèo và các dEl 
tircrng chInh sách khác 

388 Quyt djnh 27/2014/QD-UBND 18/06/2014 
Ban hành quy ch quán l và giao, cho thué mt nirâc 
d nuôi thüy san 1ng be, nuôi nhuyn th hai mành vô 
tai các vüng nuâc trén dja bàn tinh Ba R:a  -Vung Tàu 

25/04/2015 
Dzroc thay the bang QD so 10/2016/QD-
UBND ngày 15/4/2016 

389 Quy& Inh 59/2014/QD-UBND 28/11/2014 
Vê vic quy djnh din tIch tôi thiêu sau khi tách thcra dat 
trên dja bàn tinh Ba Rja - Vung Tàu 

02/10/2017 
Bj thay thE Mi Quylt djnh sE 23/2017/QD-
UBND ngày 15/09/2017 Quy dznh yE lack 
thi'ra dat trên dia bàn tinh Ba Ria- Vuing Tàu 

390 Quyt djnh 02/2014/QD-UBND 13/01/2014 

V viêc diu chinh, b sung "Quy hoch thAm do, khai 
thác và sCr ding tài nguyen khoáng san tinh Ba Rja - 
VOng Tàu giai don 2011 - 2015, tam nhIn den näm 
2020" 

27/09/2016 Bi Mi bO btng QD sE 30/2016/QD-
UBND ngày 07/9/2016 

391 Quyt djnh 07/2014/QD-UBND 07/02/2014 
V vic quy djnh m(rc s&a chtla nhà a cho ngiri cao 
tuôi có hoàn cãnh khó khän trén dja ban tinh Ba Rja - 
Vüng Tàu 

31/12/2015 i-lEt Hiu lrc theo Thai gian 
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".jnh 08/2014/QD-UBND 17/02/2014 

Ban hành quy djnh giá bM thu?ing, h trçi hoa màu, cay 
trái, diem nghip, nuôi trng thüy san khi Nhà ntrrc thu 
hi dt tren dja bàn tinh Ba Rja-VUng Tàu 

10/11/2014 
B/ Mi bó bcng Quylt djnh s6 52/2014/QD-
UBND ngày 31/1 0/2014 và Quylz djnh s 
66/2014/QD-UBND ngày 31/12/2014 

Quyt djnh 14/2014/QD-UBND 01/04/2014 
Ban hành "Quy djnh v quàn f hot dng khoáng san 
và báo v tài nguyen khoáng san trên dla  bàn tinh Ba 
RIa - Vüng Tàu" 

25/05/2018 

Quyét djnh 14/2018/QD-UBND ngày 
14/05/2018 Bdi bó van bàn quyphqmpháp 
lug: do Uy ban n/ian dan tinh ban hàPrh  trong 
1mb vwc quán hog: dç3ng khoáng sap và 
báo v tài nguyen khoáng san trên dM bàn 
tinh Ba R/a- Vüng Tàu (VB bci bó) 

393 

394 Quy& dlnh  15/2014/QD-UBND 08/04/20 14 
Quy dlnh  v các khu vrc và dir an có nghia quan tr9ng 
trong các do thj trén da bàn tinh Ba Rja - Vüng Tàu 

24/10/2017 

B thay thE Mi QuyEt din/i sE 29/2017/QD-
UBND ngày 10/10/2017 Quy djnh các khu 
vwc và dii an cój nghia quan irong trong 
các do thi trên dia bàn tin/i Ba Rja- Vuing Tàu 

395 Quyt djnh 19/2014/QD-UBND 06/05/20 14 
Ban hành quy ch phM hçip trong cOng tác quán 1 nhà 
nixàc di vài doanh nghip sau dang k thành 1p trén 
dja bàn tinh Ba Rja - Vüng Tàu. 

22/11/2015 
* 

Dzioc thay thE bang QD sO 41/2015/QO- 
UBND ngày 12 tháng 11 nám 2015 

396 Quyt djnh 20/2014/QD-UBND 09/05/2014 
Ban hành quy dlnh  viéc ban nhà a cii thuc sâ hiiu nhà 
nuàc cho ngu?si dang thué trên dla  bàn tinh Ba Ria - 
Viing Tàu 

01/11/2017 

Bj Mi bO bài QuyEt din/i sE 33/2017/QD-
UBND ngày 19/10/2017 Wv bci bO QD sd 
20/2014/QD-UBND ngày 09/5/2014 cüa 
UBND tin/i ban bàn/i quy din/i vic ban nhà 
& cli thuôc th h11u nhà nzthc cho ngzthi dang 
thuê trên dia bàn tin/i BRVJ' 

397 Quy& djnh 30/2014/QD-UBND 03/07/2014 
V vic lam vic vào bui sang ngày thu bay hang tun 
d tip nh.n, giài quyt các thu tic hành chinh tti tinh 
Ba Ra - Viing Tàu 

20/02/2017 

Bj ihay thE b&i QuyEt djnh sE 03/2017/QD-
UBND ngay 09/02/20/7 VE vic tá chz-c lam 
viêc vào bui sang ngày thi bay hang iudn 
dE hIp n/ian, giài quyll các thu tuc bàn/i 
chInh trên dia bàn :inh Ba Rja-Vüng Tàu 

398 Quy& djnh 35/2014/QD-UBND 12/08/2014 
Quy djnh min, giãm h9c phi, h trq chi phi hçc tp và 
mcrc thu hçc phi d& vài các c sr giáo dic thuc h 
thong giao dic quc dan tir näm hc 2014-2015 

31/12/2015 HIt hiu 4tc theo thai gian 

399 Quyt djnh 37/20 14/QD-UBND 19/08/2014 
Ban hành quy dlnh  mCrc thu phi, t9 1 phân tram (%) d 
li cho dcm vj thu phi, phrcmg an thu, quàn 19, sCr dung 
phi 5ir diing du&ng b di vài xe mô tO áp ding trén dja 
bàn tinh Ba Ria - Viing Tàu 

01/11/2017 

Bj Mi bO b&i Quylt djnh sl 31/2017/QD-
UBND ngay 19/10/20/7 Bäi bO cac QD cüa 
UBND tin/i BR VT lien quan dEn phi sz- dung 
dwYng bô dli vái xe mO tO tren dja bàn tin/i 
Ba Rja- Vuing Tàu 

Trang 49/53 



ST 
T 

Loi van 
ban 

S K hiu 
Ngày ban 

hành 
Ten gi cüa van ban 

Ngày ht 
hiêu luc 

Ly do ht hiu lire 

400 Quy& djnh 37/2014/QD-UBND 19/08/20 14 

Ban hành quy cljnh mc thu phi, t' 1 phn tram (%) d 
li cho dorn vl thu phi, phwmg an thu, quãn l, sr ding 
phi sCr ding dir&ng b di vài xe mô to áp dung trén dja 
bàn tinh Ba RIa  - Vüng Tàu. 

01/01/2016  
Ngzrng hiêu lwc bói QD sl 07/2016/QD-
UBND ngày 14/3/2016 

401 Quy& djnh 38/2014/QD-UBND 22/08/2014 
Ve viçc quy djnh ché d bi duOng di vâi lao dng 
biu din ngh th4t (din vién) thuc ngành Van hóa, 
ThE thao và Du llch  tinh Ba Rja-Vung Tàu. 

29/01/2018 

Quylt djnh 03/2018/QFJ-UBND ngày 
16/01/2018 Bdi bó Quylt dinh sl 
38/2014/QD-UBND ngày 22 tháng 8 nàm 
2014 cza Uy ban nhán dan tinh vl vic quy 
dznh chl d5 bi dzthng dli vöi lao dt5ng  bilu 
diln nghê thut (diIn vien) thuóc ngành Van 
hóa, ThI thao và Du ljch iinh Ba Rja- Vüng 
Tàu(VB bdi bó) 

402 QuyEt djnh 53/2014/QD-UBND 30/10/2014 
Ban hành quy djnh yE cEp nhà, hung nha, giá nhà, giá 
4t kiEn trüc trén dla  bàn tinh Ba Rja - Vung Tàu 

0 1/06/20 18 

Quylz d/nh 13/2018/QD-UBND ngày 
10/05/2018 Ban hành Quy djnh VI giá nhà, 
giá vat kiln trác trên dja bàn tinh Ba R/a — 
Vüng Tàu (Van bàn thay thE) 

403 QuyEt dnh 56/2014/QD-UBND 19/11/2014 
yE vic quy djnh mcrc sira chUa nhà cho h cO ngithi 
khuyEt tt nng, nghèo hoc có hoàn cành khO khän trén 
dja bàn tinh Ba Rja - Vung Tàu 

31/12/2015 HIt hiêu htc iheo thai gian 

404 QuyEt djnh 57/2014/QD-UBND 20/11/2014 
Ban hành quy chE yE quán l cOng tác thi dua, khen 
thuâng trên dja bàn tinh Ba Rja-Vüng Tàu 

01/02/2018 

Quylt dinh sl 04/2018/QD-UBND ngày 
18/01/2018 Ban hành Quy chl yE quán lj 
cong tác thi dua, khen thtthng trén dja bàn 
tinh Ba Ria - Vüng Tàu (Van bàn thay thE,) 

405 QuyEt djnh 58/2014/QD-UBND 28/11/2014 
yE vic quy djnh chE dO phi cp cho vién chirc ti 
Trung tam Giáo di,ic Lao dng và Dy nghE tinh Ba Ria - 
VOng Tàu 

03/01/2018 
Bj bâi bO bOi Quylt djnh sl 40/2017/QD-
UBND ngày 20/12/2017 ca Uy ban nhán 
dan tinh Ba Rja - Vüng Tàu 

406 QuyEtdjnh 60/2014/QD-UBND 04/12/2014 
Ban hành quy chE tiEp nhn, xcr l phãn ánh, kiEn nghi 
cüa cá nhán, tE chrc yE quy djnh hành chinh trén dja 
bàn tinh Ba Rja-VOng Tàu 

02/05/2018 

Quylt djnh 09/2018/QD-UBND ngày 
17/04/2018 Ban hành Quy chl tilp nhn, xtt 
lj,phOn ánh, kiln nghj cza cá nhán, id chzc 
yE quy d/nh hành chInh trên dja bàn tinh Ba 
Rja-Vz7ng Tàu (VB thay the) 

407 QuyEt djnh 32/2015/QD-UBND 06/8/2015 

Ban hành quy chE phEi hçrp trong vic 1p hE sci và quan 
1 ngtthi nghin ma tüy khOng cO norm cu tn1 En djnh tui 
Trung tam tiEp nhn trong thi gian TOa an nhân dan 
xem xét, quyEt dlnh  dua vào cor sà cai nghin bAt buOc 
trén dja bàn tinh Ba Rja - VOng Tàu 

16/06/2017 

Bj bâi bO bài Quyél djnh so 12/2017/QD-
UBND ngày 06/06/2017 Bdi bó Quylt clznh 
sl 32/2015/QD-UBND ngày 06 tháng 08 
nàm 2015 

408 QuyEt djnh 03/2015/QD-UBND 16/01/2015 
yE vic hE trq kinh phi cho can bO, cOng chtc, vien 
chCrc di lam vic tr thành phE Vung Tàu dEn trig sà tai  
thành phE Ba Rja. 

31/12/2015 HIt hiêu lu-c theo thai gian 
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. ii107/2015/QD-UBND 10102/2015 

V vic ban hành Bang giá tInh thu tài nguyen khoáng 
san tren dja bàn tinh Ba Rja - Vung Tàu 

0 1/0 1/20 17 
Bj thay thi bái Quylt djnh 36/2016/QD-
UBND ngay 20/12/2016 

- 
11/2015/QD UBND 27/02/2015 

yE vic ban hành chInh sách hE trçr phu thut tim cho 
tré em bj bnh tim bErn sinh trên dja bàn tinh Ba RIa-  
VüngTàu 

3 1/12/2016 i-idz hiêu lu'c theo th&igian 

411 QuyEt dlnh  12/2015/QD-UBND 03/03/2015 
Ban hành Quy djnh yE cong tác quãn 1 giá trên dja bàn 
tinh Ba Rja-Vüng Tàu 

05/12/2017 

Bj Ihay thl bãi Quylt djnh sd 35/2O17'QD-
UBND ngày 22/11/2017 Ban hành Qz)ty djnh 
v quán l giá trên dia bàn tinh Ba Rja- Vüng 
Tàu 

412 QuyEt djnh 20/2015/QD-UBND 13/04/2015 
Phê duyt diEu chinh dE an tái djnh cix tinh Ba RIa - 
Vüng Tàu giai don närn 2010-20 15. 

3 1/12/2015 Theo Ihàigian 

413 QuyEt djnh 23/20151QD-UBND 18/05/20 15 
Ban hành Quy chE ph6i hçip cong bE, cong Ithai tiul t1c 
hành chInh và báo cáo vic thic hin cong tác kiEm soát 
thu tiic hành chInh trén dja bàn tinh Ba Ra-VQng Tàu 

02/05/20 18 

Quyet djnh 08/2018/QD-UBND ngày 
17/04/2018 Ban hành Quy chlphdi hcip cong 
bd cOng khai, rà soát, dánh giá ihá luc hank 
chInh và báo cáo vic thuc hiên cOng tác 
kidriz soát ihr tuc hành chInh trên dia bàn 
tinh Ba Rja-Vüng Tàu(Ván bàn ihay thE) 

414 QuyEt djnh 27/2015/QD-UBND 06/07/2015 

Ban hành quy dlnh  tiêu chuAn, nhim vi và quy trInh 
tuyEn dung dEl vài nhQng ngu&i hoat dng không 
chuyên trách O x, phi.r&ng, thj trEn và thôn, Ep, khu phE 
trên dja bàn tinh Ba Rja - Vüng Tàu 

13/04/20 17 

Bj bâi bO bói Quylt dinh sd 10/2017/QO-
UBND ngày 03/04/2017 v/v l3di bO QuyEt 
djnh sd 27/2015/QD-UBND ngày 06 iháng 7 
nOm 2015 càa UBND tinh Ba Rja- VI2ng Tàu 

415 QuyEt djnh 28/2014/QD-UBND 24/06/2014 
Ban hành quy djnh quán 1 sCr ding nhà a xà hOi  thuc 
sà hthi nhà n,.râc trën dja bàn tinh Ba Rja- Vüng Tàu 

01/11/2017 

Bj thay thE b&i QuyEt d/nh sd 32/2017/QD-
UBND ngày 19/10/2017 Wv ban hành các 
tiêu chI tru lien dE iwa chon ddi lwcrng dwçrc 
ihuê, thuê mua nhà &xà hi thu(5c sá hi2u 
nhà nwác trên dia bàn tinh BRVT 

416 QuyEt djnh 28/2015/QD-UBND 07/07/2015 
Ban hành quy chE phEi hcip trong vic dánh giá tác dng 
cüa thu t\ic hành chInh và rà soát, dánh giá thu t%lc hành 
chinh tren dja bàn tinh Ba Rja-Vüng Tàu 

02/05/2018 

QuyEt dinh 08/2018/QD-UBND ngày 
17/04/2018 Ban hành Quy chlphdi hap cOng 
bô, cOng khai, rà soál, dánh giá thã luc hành 
chInh và báo cáo viêc thttc hin cOng zác 
kiêm soát thà tuc hành chInh trên dja bàn 
tinh Ba Rja-Vüng Tàu (VOn ban thay thE) 

417 QuyEt djnh 30/2015/QD-UBND 27/07/2015 yE vic diEu chinh du toán thu, chi ngân sách näm 2015. 31/12/2015 HIt hiêu lwc theo th&i gian 

418 QuyEt djnh 3 1/2015/QD-UBND 03/08/20 15 
Quy djnh h sE diEu chinh giá dEt tInh thu tiEn sCr ding 
dEt, tiEn thuê dEt, xác djnh giá khài diEm dEu giá cho 
thué dEt tren dia bàn tinh Ba Rja - V€lng Tàu 

23/06/20 16 
Du-çrc thay thE bcng QD d 20/2016/QD-
UBND ngày 13/6/2016 
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419 QuyEt djnh 33/2015/QD-UBND 07108/2015 

Ban hành Quy dnh v Quy trinh luán chuyn h sci khi 
xac djnh giá dAt cu th d xAc djnh nghia V%i tài chmnh 
cüa ngtrñ sCr ding dAt và dA tInh tin bi thuing khi 
nhà nuâc thu hi dAt trn d!a  bàn tinh Ba Ria-Vüng Tàu. 

01/09/2017 

Bj thay thE b&i Quylt djnh sE 22/2017/QD-
UBND ngày 21/08/2017 Ban hành quy trinh 
XIC dinh giá dt cu thE dE tInh thu tiEn th 
dung ?Mt, c4o gi4 chz-ng nhán ('cong nh4n) 
quyEn sz dung dct phi nOng nghiêp, cho phép 
chuyEn muc dich th dung dct; thu tiEn thuê 
dcit và bdi t/nthng, h0trq, tdi dinh cit khi Nhà 
nzthc thu hEi ddt trên dja bàn tinh Ba Rja-
Vüng Tàu 

420 Quyt dinh 36/2015/QD-UBND 09/09/20 15 
Ban hành D an dy và h9c tiAng Anh ti huyn Con 
DAo giai doan 2015-2018 

3 1/12/2018 HIt hiêu lu-c theo thOigian 

421 QuyAt djnh 46/2015/QD-UBND 30/12/2015 

Ban hành b don giá do dc dja chInh, dang k dAt dai, 
tài san gn 1in vài dAt, 1p h sc dja chInh, cAp giAy 
ch(ing nhn quyn sCr dung dAt, quyEn so hüu nhà 0 Va 
tài sAn khác gAn 1in vOi dAt trên dja bàn tinh BA RIa — 
VUng Tàu 

12/11/2018 

Quylt djnh 29/2018/QD-UBND ngày 
01/11/2018 Ban hành Bô dcrn giá do dac lap 
bàn dE dza chInh, dOng kfi dth dai, tài san 
gtn liEn vOi di:, lap hO sa dia chInh, ccp 
Gi4 chzng nhán quyln sz dung dat, quyln 
s& hfru nhà & và lài san khác gn liEn vói dli 
trên dja bàn tinh Ba Rja - Vüng Tàu (VB thay 
thE) 

422 QuyAt djnh 03/2016/QD-UBND 18/01/2016 
Ban hành quy djnh v trInh tr, thà tic thu hi dAt do vi 
phm pháp Iut sO ding dAt dai trên dja bàn tinh Ba Rja - 
VUng Tàu 

22/10/2018 

Quyul djnh 28/2018/QD-UBND ngày 
09/10/2018 VI vic bâi bd Quyli d.inh sl 
03/2016/QD-UBND ngày 18 iháng 01 nOm 
2016 càa Uv ban nhán dan tinh Ba Rja - 
Vi2ng Tàu Ban hành quy djnh yE trInh 1y, thu 
tuc thu hi dlt do vi pham pháp 1u4t  th dung 
dli dai trên d/a bàn tinh Ba Rja - Vüng Tàu 
(VBbtiibO) 

423 QuyEtdnh 19/2016/QD-UBND 10106/2016 

yE vic sCra dEi, bE sung thEm quyEn quAn I nhà rnrOc 
yE an toàn thrc phAm thuc linh vrc ngAnh Cong 
thrcxng ti QuyEt djnh SE 30/2013/QD-UBND ngày 26 
tháng 7 nAm 2013 cüa Uy ban nhAn dAn tinh Ba RIa  - 
Vung Tàu ban hành quy djnh thEm quyEn quan i niià 
nuOc yE an toàn thrc phAm trên dia bàn tlnh Ba Rja - 
Vüng Tàu 

25/12/2017 

Bi thay thE b&i Quylz dinh sl 39/2017/QD-
UBND ngày 13/12/2017 cüa (Jy ban nhán 
dan tinh Ba Ria - Vüng Tàu ban hành Quy 
d/nh p/ian cOng, phli hap trong quán lj nhà 
nithc ye an toàn thu-c pham irên dia bàn tinh 
Ba R/a — Vüng Tàu. 
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4'yt dlnh  07/2016/QD-UBND 14/03/2016 

Tm d&ng thijc hin Quyt djnh s 37/2014/QD-UBND 
ngày 19 thang 8 nAm 2014 cüa Uy ban nhân dan tinh Ba 
RIa - Vüng Thu Ban hành Quy djnh mCrc thu phi, 
phn tram (%) dE 1a1  cho dan vj thu phi, phwmg an thu, 
quãn 1, sü ding phi sCr ding throng b d61 vài xc mô to 
áp ding trên dla  bàn tinh Ba Rja - Vung Tàu. 

01/11/2017 

B/ bdi bó bái Quyi: ct/nh s631/2017/QD-
UBND ngày 19/10/2017 Bai bó các QE) cza 
UBND link BRVT lien quan dEn phi sz dung 
ththng bô dEl vái xe mô 16 trên dia bàn link 
Ba Ria-  VI2ng Tàu 

425 Quyt dnh 20/2016/QD-UBND 13/06/20 16 

V vic quy djnh h s diu chinh giá dt tInh thu tin 
sCr diing dt, tièn thuO dt, xác djnh giá khci diEm dâu 
giá cho thuê dt näm 2016 trén dja bàn tinh Ba RIa- 
Wing Tàu 

02101/2018 
QuyEt ct/nh 43/2017/QD-UBND Quy d jnh he 
sE diEu chink giá dEs trên ct/a bàn link Ba 
R/a - Vüng Tàu nám 2018 (VB Ihay th) 

426 QuyEt djnh 31/2016/QD-UBND 10/10/20 16 
yE vic ban hành mCrc thu tiEn sCr dung khu vrc biEn 
dEl vâi hoat dng khai thác, sCr drng tài nguyen biEn 
trén dla  bàn tinh Ba Rja - Vüng Tàu näm 2016 

04/05/20 18 

Quyit ct/nh 11/2018/QD-UBND ngà 
23/04/2018 Ban hank !' clink ye mic 
tiEn st dyng khu vtc biên dEl vái hol 
khai thác, sift dung sal nguyen biEn trên 
bàn link Ba Rja- Viing Tàu nàm 2018(Vãn 
bàn thay the) 

Ihu 
dc3ng 
ct/a 

427 QuyEt djnh 36/2016/QD-UBND 20/12/20 16 
Ban hành Bang giá tInh thuE tài nguyen trén dja bàn tinh 
Ba Rja -Vüng Tàu nAm 2017 

09/02/20 18 

QuyEl ct/nh 05/2018/QD-UBND ngày 
30/01/2018 Ban hank Bang giá link thul tài 
nguyen trên dia bàn link Ba Rja - Vüg Tàu 
nàm 2018 (VB hIt hiçu lu-c') 

428 QuyEt djnh 02/2017/QD-UBND 19/01/20 17 

SCra dEl, bE sung DiEu 2 QuyEt djnh sE 55/2013/QD- 
UBND ngày 31 tháng 12 näm 2013 cüa LIJy ban nhãn 
dan tinh Ba Ra - VUng Tàu yE vic quãn ly và sCr ding 
nguOn vOn ngân sách tinh üy thác qua Chi nhánh Ngân 
hang ChInh sách xA hi tinh dE cho vay dEl vài h 
nghèo theo chun cüa tlnh Ba Rja - Vüng Tàu 

15/12/20 17 

B/ thay thE b&i QuyEl ct/nh SE 38/2017/QD-
UBND ngày 30/11/2017 Ban hank Quy chl 
quàn l và th dung nguEn yEn ngán sack ma 
phztong üy ihác qua h thIng Ngán hang 
Chink sack xd k5i link Ba R/a - VIing Tàu dl 
cho vay dli vái ngtc&i nghèo và các do1i 

tu-clng chink sack khác 

429 QuyEt dinh 05/2018/QD-UBND 30/01/20 18 
Ban hành Bang giá tInh thuE tài nguyen trén da bàn tinh 
Ba RIa  -Vung Tàu nàm 2018 

0 1/0 1/20 19 

Quylt clink s1 31/2018/QD-UBND ngày 
21/12/2018 Ban hank Bánggiá link thul lài 
nguyen lrên ct/a bàn tink Ba R/a -Vzing Tàu 
nàm 2019 (VB ikay Ike) 

430 QuyEt djnh 11/2018/QD-UBND 23/04/20 18 
Ban hành Quy dlnh  yE mtc thu tiEn scr dung khu vrc 
biEn dEi vâi hot dng khai thác, sCr thing tài nguyen 
biEn trén dja bàn tinh Ba Rja-Vung Tàu näm 2018 

01/01/2019 

Quylt ct/nh sl 30/2018/QD-UBND ngày 
21/12/2018 Ban hank mz-c thu tiên 4 dyng 
khu vwc biln dli yái hoat dông khai thác, sir 
dyng tai nguyen biln lrên ct/a bàn tMh Ba 
R/a-Viing Tàu nám 2019 (VB thay shE) 
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CAC VAN BAN QUY PHILM PHAP LU4T  HET HIU L1)'C, NGUG HIU LVC  MQT PHAN 

TJç4{AiNH VI)C QUAN L NHA NU'OC CUA HQI BONG NHAN DAN, UY BAN NHAN DAN T!NH BA RJA - STUNG TAU TRONG K'( 
H THÔNG HOA 2014 - 2018 

(Ban hành kern theo Quyet djnh s6'W4YQD-UBND ngày Q6./ 6/2019 cia C'hz tfch  Uy ban nhân dan tinh Ba Rja - Vüng Tàu) 

s6 
thfr 
tir 

Loai van 
ban 

SôKhiu 
Ngày ban 
hành 

Ten gçi cüa van ban 
Ngày hét 
hiêu Itic 

. 

Ni dung quy dlnh 
ht hiêu luc 

L do hêt hiêu Iirc 

Chi thj 30/1998/CT-UB 02/05/1998 
V vic d&u nr xây drng phát trin thu 
kinh t mâi Bn Cat — Phuâc Thun thuOc  
huyn Xuyên Mc 

29/08/20 18 Bäi bô diem f 

Quy& djnh s6 2383/QD-UBND ngày 
29/8/20 18 bäi bô các Chi thj quy 
pham pháp 1ut do Uy ban nhãn dan 
tinh Ba RIa  — Vüng Tàu ban hành 
truâc ngày 01 tháng 7 nm 2016 

2 Chi thj 32/1999/CT-UB 26/06/1999 
V/v thi hành Nghj dlnh se 05/1999/ND-CP 
ngày 3-2-1999 cüa ChInh phU ye chcrng 
minh nhãn dan 

29/08/2018 
Bãi bó khoãn 1 và khoàn 
2 

Quyet djnh se 2383/QD-UBND ngày 
29/8/20 18 bãi bô các Chi thj quy 
phm pháp 1ut do Uy ban nhân dan 
tinh Ba Rja — ViIng Tàu ban hành 
tnrâc ngày 01 thang 7 nàm 2016 

3 Nghj quyet 04/20071NQ-HDND 0 1/10/2007 
Ve các Ti trinh cüa Uy ban nhãn dan tinh 
tai k' hp thCr 7/2007 

14/08/20 16 

Nh0ng ni dung có lien 
quan den vic thu và 
mCrc thu 1 phi hO tjch 
trén dja bàn tinh quy 
djnh tai  Dieu - 

Drçic sCm d61, be sung bang Nghj 
quyet s6 44/20161NQ-HDND ngày 
04/8/20 16 ye vic quyet djnh mCrc 
thu, np, quàn 1 và sr ding l phi hO 
tjch trên dja bàn tinh Ba Rja - Viing 
Tàu 

DANH MUC 

Máu so' 04 
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Chithj 30/1998/CT-UB 02/05/1998 
V vic du Ui xây drng phát trin khu 
kinh t mài Bn Cat — Phuc Thun thutc 
huyn Xuyên Mc 

29/08/20 18 Bãi bô dim f 

Quy& djnh s 2383/QD-UBND ngày 
29/8/20 18 bai bô các Chi thi quy 
phm pháp 1ut do Uy ban nhan dan 
tinh Ba Rja — Vung Tàu ban hãnh 
truàc ngày 01 tháng 7 nm 2016 

4 Nghj quyet 34/201 1/NQ-HDND 22/07/2011 

Quy djnh chtc danh, s hxcing, mt s ch 
dO, chInh sách di vài nhUng ngi±i hoat 
dng không chuyên trách a cp xä và thôn, 
p,khuph6 

19/12/20 17 
Bài bô khoàn 6 Diêu 1 

Nghj quyet So 
34/2011/NQ-HDND 

Bj bãi bô 1 phn bài Nghj quyt 
54/2017/NQ-HDND Bâi bö khoán 6 
Diu 1 Nghj quy& 34/NQ-HDND 
ngày 22 tháng 7 nm 2011 cña Hi 
d6ng nhân dan tinh Ba Rja - Vüng 
Tu ye quy djnh chic danh, s6 hrqng, 
mQ t s6 chá dO,  chInh sách dM vâi 
nhirng ngu&i hoat dng không 
chuyên trách a cp xä và thôn, ep, 
khuph6 

5 Nghj quyCt 22/2014/NQ-HDND 17/07/2014 

Ve vic phé chue.n tiep tVc  thiic hin ChInh 
sách trçc cap d6i vol cong chüc, viên chcrc 
tri,rc tiep phc vi,i chuyên mon trong nganh 
y t tinh Ba RIa  - Vüng Tàu, giai doan 
2016 -2020 

26/07/2015 
Khoãn 2, Dieu 1, Ngh 
quyet se 22/2014/NQ- 
HDND ngày 17/7/2014. 

Duqc sCra del, be sung bang Nghj 
quy& se 11/2015/NQ-HDND ngày 
16/7/20 15 cüa HOi deng nhân dan 
tinh ye vic süa dei, b6 sung khoãn 2 
Dieu I Nghj quyet s6 22/20141NQ-
1-IDND ngày 17 thang 7 nAm 2014 
cüa HOi deng nhân dan tinh 

6 Nghj uyét 32/2014Q-HDND 18/12/2014 
Va vic thông qua Bang giá các loai dat 
näm 2015 trên dja bàn tinh Ba Rja-VUng 
Tàu 

19/12/2017 

Khoân 1 Diu 4 tj quy 
djnh ban hành kern theo 
Nghj quyat e 
32/20141NQ-HDND 

Bj hat hiu 1irc I phan bOi Nghj quyét 
37/2017/NQ-HDND ngày 
09/12/20 17 Stra d&, be sung Nghj 
quy& se 32/2014/NQ-HDND ngày 
18 tháng 12 näm 2014 cüa HOi  d6ng 
nhân dan tinh Ba Rja - VUng Tàu ye 
vic thông qua Bang giá các loai dat 
näm 2015 trên dla  bàn tinh Ba Rja - 
Vung Tàu 

7 Nghj cuyCt 41/2014/NQ-HDND 18/12/20 14 
VC vic phê duyt chInh sách uu dãi del 
vOi can bO,  cong ch(rc, viCn chCrc, nhân 
viên cong tác t?i  dja bàn huyn Con Dão 

30/09/20 16 Phii cap thu hut 
thrc hin trong 03 nãm, ke tr ngày 
01 tháng 10 nm 2013 

8 Nghj quyat 42/2016/NQ-HDND 14/08/2016 

Thông qua quy hoach thäm dO, khai thac 
và scr dvng khoáng san lam 4t 1iu xây 
dirng thông thring yà than bàn 
tinh Ba Rja - Vüng Tàu giai doan 2016- 
2020, tam nhIn den näm 2030 

24/12/2018 
+ Dieu 3 
+ Phii 1c các diem rnO 
quy hoach khoáng san 

Nghj quyat 34/2018/NQ-HDND ngày 
14/12/20 18 Dieu chinh, b6 sung Quy 
hoach thäm dO, khai thác và scr diing 
khoáng san lam vt 1iu xây dimg 
thông thung và than bàn tinh Ba RIa 
— Vüng Tàu giai don 20 16-2020, 
tm nhln den näm 2030 
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j 30/1998/CT-UB 02/05/1998 
Vê vic du tir xay dmg phát triên khu 
kinh t mdci Bn Cat — Phxrc Thun thuOc  
huyn Xuyên MOc 

29/08/2018 Bâi bô dim f 

Quy& djnh S6 2383/QD-UBND ngày 
29/8/20 18 bài bô các Chi thj quy 
phm pháp 1ut do Uy ban nhân dan 
tinh Ba Rja — Vflng Tàu ban hành 
truâc ngày 01 tháng 7 näm 2O16 

• 
Nghi quyet 

• 
48/21,1-HDND 04/08/2 

Thông qua Dà an phát triên kinh t - xä hi 
cho dng bào dan tc thiu s6 giai don II 

• • 
(2016 - 2020) tren d;a bàn tinh Ba R;a - 
Vüng Tàu 

19/1017 

Bãi bó dim a, khoán 1, 
Diu 1 Nghj quyt s6 
48/20161NQ-HDND và 
dim a, khoân 4, Mic II 
cüa D an phát trin kinh 

- xa hi cho d6ng bào 
•• • 

dan tçc thieu so gial do?n 
11(2016-2020) trên dja 
bàn tinh Ba Rja-VUng 
Tàu hành kern theo Nghj 
quy& s6 48/2016/NQ- 
HDND 

Bj ht hiu lijc I ph.n bri Nhj quy& 
s6 42/20 1 7/NQ-HDND ngày 
09/12/2017 Sra d61, b6 sung ¶1im a, 
khoàn 1, Diu 1 Nghj quyt s 
48/2016,'NQ-HDND ngày 04 tháng 8 
nam 2016 cua Hçn dong than dan 
tinh thông qua D an phát trin kinh 
t - xa hOi cho d6ng bào dan tc thiu 
s6 giai don 11(2016-2020) trén dja 
bàn tinh Ba Rja-Vüng Thu 

9 

10 Nghj quyt 59/20161NQ-HDND 09/12/2016 

Quy djnh müc thu, np, quãn 1 và sr dung 
phi thm djnh h6 so cp Giy chfrng nhn 
quyn sr dvng dat; phi khai thác và sCr 
dung tâi 1iu dt dai; phi cung cp thông tin 
v giao djch bão dam b&ng quyn sir dung 
dt, tâi san gân lien vài det trén dja bàn 
tinh Ba Rja - VUng Tàu. 

19/12/2017 
Dirn a khoán 4 Diu 1 
Nghj quy& s6 
59120161NQ-HDND 

Bj ht hiu 1c I phAn bài Nghj quy& 
s6 36/2017/NQ-HDND ngày 
09/12/20 17 Süa d6i dim a khoãn 4 
Diu I Nghj quyt s6 59/20161NQ-
HDND ngày 09 tháng 12 näm 2016 
và Nghj quy& s6 62/2016/NQ-
HDND ngày 09 tháng 12 nam 2016 
cCia Hi dng nhân den tinh Ba Rja - 
Vung Tàu 

11 Nghj quyet 62/2016/NQ-HDND 09/12/2016 
Quy djnh mt'rc thu. np, quãn 1 và si'r dung 
phi däng k giao djch báo dam frén dja bàn 
tith Ba Rja — Vüng Tàu. 

19/12/2017 
Diem a khoãn 4 Diu 1 
Nghj quyet s6 
62/2016/NQ-HDND. 

Bj het hiu lirc I ph.n bri Nghj quy& 
s6 36/20171NQ-HDND ngày 
09/12/20 17 SCra aM aiem a khoàn 4 
Dieu I Nghj quyet s6 59/20161MQ-
HDND ngày 09 tháng 12 näm 2016 
và Nghj quyet s6 62/2016/NQ-
HDND ngày 09 tháng 12 näm 2016 
cña Hi dng nhân dan tinh Ba Rja - 
VungTàu 
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Chi th 30/1998/CT-UB 02/05/1998 
V vic dAu tir xây dirng phát trin khu 
kinh t mdi Bn Cat— Phudc Thun thuc 
huyn Xuyên M)c 

29/08/2018 l3ài bO dim f 

Quyt djnh s 2383/QD-UBND ngày 
29/8/20 18 bäi bô các Chi th quy 
phm pháp 1ut do TiJy ban nhân dan 
tinh Ba Rja — Vüng Tàu ban hành 
trudc ngày 01 tháng 7 nãm 2016 

12 Nghj quyt 76/2016/NQ-HDND 09/12/20 16 
Quy djnh mdc thu, nçp và quàn 1 1 phi h 
tjch trën dja bàn tinh Ba Rja-Vüng Tàu 

30/07/20 18 

+khoãn2Dju1 
+khoànlOMuclmi'rc 
thu áp dvng di vdi vic 
dang k h tjch tai 
UBND cp xa cüa Phu 
hic quy djnh "Mdc thu 
vgiarnh)".) 
+ khoàn 6 Miic I (mdc 
thu áp dung di vdi vic 
dàng k h tjch tai 
UBND cp xã) quy djnh 
"Mdc thu cp bàn sao 
trich luc ho tich"; khoàn 
4 Mic II (mdc thu áp 
dung di vói vic dang 
k9 h tich tai  UBND cp 
huyn) quy djnh "Mdc 
thu cp bàn sao trIch 1c 
h tjch cho cong dan 
Vit Nam cix trO & trong 
nudc và cp bàn sao trIch 
1vchtjchcóytuM 
nude ngoài" và Mic III 
(mdc thu áp dvng di vdi 
vic dãng k2  h tch t?i 
Sd Tu pháp) cOa Phii hic 

Nghj quyt s 21/2018/NQ-HDND 
ngày 20/07/2018 Sda di, b sung 
khoàn 2 Diu I Nghj quyët so ngày 
09 tháng 12 näm 2016 cOa Hi dng 
nhân dan tinh và bâi bO mt s6 khoán 
thu quy djnh tai  Ph I9c I phi h tjch 
ban hành kàm theo Ngh quy& s 
76/2016/NQ-HDND 

13 Ngh uyt 81/2016/NQ-1-IDNI) 09/12/20 16 
Quy djnh mt s c ch& djnh mdc chi cho 
hoat dng cOa Hi ding nhân dan các cp 
trên dja bàn tinh Ba Rja - Vcing Thu 
nghim k' 2016-2021 

19/12/2017 

Diu 1; miic 7.1, khoàn 7 
Diu 3; dim b khoàn 4 
Diu 5; Diu 7 cOaNghj 
quyet so 81/2016/NQ-
IIDNI) 

Bj ht hiu 1rc I ph.n bdi Nghj quyet 
s 41/NQ-1-IDND ngày 09/12/2017 
Sda di, b sung mçt s diu cOa Quy 
djnh mt s ch d, djnh mdc chi cho 
boat dng cOa Hi dng nhân dan các 
cp trén dja bàn tinh, Nhim k' 2016 - 
2021 ban hành kern theo Nghj quyt 
81/2016/1-IDND ngày 09 tháng 12 
nãm 2016 cOa Hi dng nhãn dan 
tinh Ba Rja-Vüng Tàu 
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1 

. 

• thj 30/1998/CT-UB 02/05/1998 
V vic du tu xay drng phát trin khu 
kinh t mâi Bn Cat — Phuàc Thun thuc 
huyn Xuyên Mc 

29/08/20 18 Bãi bâ dim f 

Quy& djnh s6 2383/QD-UBND ngày 
29/8/2018 bãi bô các Chi thj quy 
pham pháp 1ut do Üy ban nhân dan 
tinh Ba Ra — Vüng Tàu ban hnh 
truôc ngày 01 thãng 7 nm 2016 

Nghj quy& 49/2017/NQ-HDND 09/12/2016 

Quy djnh m(rc giá d6i vai djch vii khám 
bnh, chUa bnh ti các ca sâ khám bnh, 
chUa bnh cüa Nhà nuâc trên dja bàn tinh 
Ba Rja-Vüng Tàu không thuOc  phni vi 
thanh toán cUa Qu5 bào him y te va 
nguyen tAc áp dung giá kháni bnh, ch[ia 
bnh trong mOt  s trumg hçrp 

30/07/2018 

+ 3 De 2 
• 

+ Muc có so thCr tr so 
94, 105, 205, 344, 345, 
346, 347, 348, 349, 350, 
351, 744, 745 và 1804 
cña Phii 1ic III ban hành 
kern theo Nghj quy& s6 
49/2O17fNQ-HDND. 

Nghj quyêt s 22/20181NQ- 
HDND ngày 20/07/2018 Süa di, b6 
sung mOt  s ni dung Nghj qUy& s 
49/2017/NQ-HDND ngày 09 tháng 
12 n.m 2017 cUa HOi  dng nIãn dan 
tinh quy dnh müc giá d6i vàidjch V%i 

khám bnh, chIta bnh ti các c so 
khám bnh, c1iUa beth  cüa Nhà rnrOc 
trên dia bàn tinh Ba Rja-Viing Tàu 
không thuc phm vi thanh toán cüa 
Qu bào him y t và nguyen tAc ap 
diing giá khám bnh, chüa bnh trong 
mt s trtthng hcip 

14 

15 Nghj quyt 55/20171NQ-HDND 09/12/2016 
Quy djnh djnh mirc hot dung phi cüa t 
dan cutrén dia bàn tinh Ba Rja-V€ing Tàu 

24/12/2018 Diêu3 

Nghj quyt s 48/2018/NQ- 
HDND ngày 14/12/20 18 SCra di, b 
sung Diu 3 Nghj quyet so 
55/20171NQ-HDND ngày 09 tháng 
12 näm 2017 cüa Hi dong nhêin dan 
tinh Ba Rja-Vüng Tàu quy djnh djnh 
rnIrc hoat dng phi cüa t dan cix trên 
dja bàn tinh Ba Rja-Vüng Tàu 

16 Quyt dnh 6734/2004/QD-UB 17/09/2004 
V viêc thu các 1oi: phi chçi, phi trông gi€t 
xe dp, xc may, ô to; phi bn bAi trên dja 
bàn tinh Ba Rja-Vüng Tàu 

19/05/20 16 

Phãn I cila Danh rnvc 
khoãn thu phi ban hành 
kern theo QD 
6734/2004/QD-UB. 

Duçic sCra d6i, b sung bang QD s 
14/2016/QD-UBND ngày 09/5/2016 
Ve viêc quy djnh mCrc thu phi tai các 
chi trên dia bàn tinh Ba Ra-Vüng 
Ta 
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Chi thl 30/1998/CT-UB 02/05/1998 

V vic du tu xay drng phát triên khu 

kinh t mâi Bn Cat— Phuâc Thu.n thuOc 
huyên Xuyên Mc 

29/08/2018 Bäi bó dim f 

Quyit djnh s 2383/QD-UBND ngãy 
29/8/2018 bãi bô các Chi thj quy 
phm pháp 1ut do Uy ban nhân dan 
tinh Ba Rja — Vüng Thu ban hành 
tri5râc ngày 01 tháng 7 nàm 2016 

17 Quyt djnh 83/2009/QD-UBND 18/12/2009 

Ban hành quy djnh mc)t s chInh sách 
khuyn khich xä hi hóa di vâi hoat dng 
trong linh virc giáo dc, diy ngh , y t, 
van hóa, th thao, môi trumg trCn dja bàn 
tinh Ba Rja-Vüng Tàu 

03/07/2017 

Diêu 4 Quy djnh ban 
hành kern theo Quyt 
dinh so 83/2009/QD- 

S  

UBND 

Bj ht hiu 1irc I ph.n bâi Quyt dj 
s 15/2017/QD-UBND ngày 
23/06/20 17 Ban hành Quy djnh ch 

- 
d mien, giàm tiên thuê dat doi vcri 
các hoat dng trong linh virc giáo dic-
dào tao, dty ngh, y t, van hóa, th 
diic the thao, môi tnr&ng, giám djnh 
til pháp trCn dla  bàn tinh Ba RIa  - 
Vchig Tãu 

18 Quy& djnh 83/2009/QD-UBND 18/12/2009 

Ban hành quy djnh mt s chInh sách 
khuyn khich xã hii hóa di vâi hoit dng 
trong lTnh virc giáo dc, day ngh& ' t

' 
hóa, the thao, môi trung trCn dja bàn tinh 
Ba Rja-Vüng Tàu. 

01/10/20 15 

Diu 4 cüa Quy djnh 
kern theo Quyt djnh 
83/2009/QD-UBND 
ngày 18 tháng 12 nam 
2009 cta Uy ban nhân 
dan tinh Ba Rja -Vüng 
Tàu 

Duc thay th bAng QD s 
37/2015/QD-UBND ngày 21/9/2015 
cüa Uy ban nhân dan tinh Quy dlnh 
t1 phAn tram (%) tInh dan giá thuC 
dat, dan giá thuê dat d xay dimg 
cong trInh ngm, dan giá thuC dAt có 
mat nithc, dan giá thuê mt nuóc trên 
dja bàn tinh Ba Rja-Vung Tàu 

19 Quyt djnh 29/2013/QD-UBND 25/07/2013 

V vic quy dnh m(rc trçl cAp, nthc h trçl 
cho di tuclng dang nuOi duong tai  các ca 
sâ bào trçi xa hi, Nhà xa hi tai  huyn Dat 
DO và Trung tam Giáo dc Lao dng và 
Dty ngh. 

19/12/2017 
Bãi bO Dim a khoàn 2 
Diu 1 Quyt djnh s 
29/2013/QD-UBND 

B bâi bô 1 phAn bài Nghj quyt 
44/2017/NQ-HDND Quy djnh m(xc 
h trq tin an cña h9c viên cal nghin 
ma tOy tai  Ca sâ Ta vAn và Diu trj 
nghin ma tOy tinh Ba Rja-VOng Thu 

20 QuyCt dinh 30/2013/QD-UBND 26/07/20 13 
Ban hành quy dnh thArn quyn quán 1 
nba niràc v an toàn tlurc phAm trén dja 
bàn tinh Ba Rja - VOng Tàu. 

20/06/20 16 

Khoàn 5 Diu 6 
Gach dAu dOng th 3 
khoãn 5 DiCu 7 

Dtrçic sira di, bô sung hAng QI) s 
I9/2016/QD-UBND ngày 10/6/2016 
ye vic sL'ra di, bA sung thAm quyn 
quàn 1 nhà nuàc v an toàn thirc 
phArn thuc linh virc ngành COng 
thuang tal  Quyt djnh s 
30/2013/QD-UBND ngày 26 tháng 7 
nüm 2013 cOa Uy ban nhãn dan tinh 
Ba Rja - VOng Tàu ban hành quy 
djnh thAm quyn quàn 1' nhà nuàc v 
an toàn thrc phAm trên dja bàn tinh 
Ba Rja - VUng Tàu 
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Z 30/1998/CT-UB 02/05/1998 
V vic du tir xay dirng phát trin khu 
kinht mâi BnCát— Phithc Thun thuc 
huycn Xuyen Mçc 

29/08/2018 Bãi bô dirn f 

Quyêt dnh so 2383/QD-UBND ngày 
29/8/2018 bãi bó các Chi thj quy 
pham pháp 1ut do Uy ban nhân dan 
tinh Ba Rja — VQng Thu ban hành 
truâc ngày 01 tháng 7 nàm 2016 

Quyt djnh 52/2014/QD-UBND 3 1/10/2014 
V vic ban hânh quy dnh v bi thtRing, 
h trçc, tái djnh cu khi Nhà rnrác thu hi dat 
trén dja bàn tinh Ba Rja — Vüng Tàu 

26/08/2016 

Diu 4; khoãn 2 Diu 9; 
dim c khoàn I Diu 12; 
dim d khoàn 2 Diu 31 
cia quy djnh bi1 thu&ng, 
h trçr, tái djnh cr khi 
Nhà nurc thu hi dat 
trén dja bàn tinh Ba Rja - 
Vüng Tàu ban hành kern 
theo Quyt djnh s 
5212014/QD-UBND 

Duqc sra di, b6 sung bang QD s 
25/2016/QD-UBND ngày 16/8/2016 
SCra di, b sung mt s6 diu ,cfja quy 
djnh v bèi thr&ng, h trçl, tá djnh 
cx khi Nhà ni.ràc thu hi dattFên  dja 
bàn tinh Ba Rja - Vüng Tàu ban hành 
kern theo Quyt dnh s 52/2014/QD- 
UBND ngày 31 tháng 10 nãm 2014 
cUa Uy ban nhân dan tinh Ba Rja - 
Vüng Thu. 

21 

22 Quyt dinh 25/2014/QD-UBND 02/06/2014 

I3an hành quy djnh quàn 1, cung cAp, sir 
dung djch vi Internet và trô chai din tr 
cong cçing trCn da bàn tinh Ba Rja-VUng 
Thu 

27/06/2015 

Khoàn 3, Diu 5; khoàn 
1, DiAu 6 và khoàn 2, 
Diu 8 càa Quy djnh ban 
hành kern theo Quy& 
djnh s, 25/2014/QD-
UBND 

Bj bãi bO bAng QD s 2512015/QD-
UBND ngày 17 thang 6 nàm 2015 
cüa Uy ban nhân dan tinh V vic bäi 
bô rnt s ni dung cüa quy djnh ban 
hành kern theo Quyt djnh SO;  
25/2014/QD-UBND ngay 02 tháng 6 
nãm 2014 cüa Uy ban nhàn dan tinh 
ban hành quy djnh quàn !', cung cAp, 
sr dung djch vv Internet và trô choi 
din tfr cong cong trên dja bàn tinh 
Ba Rja-Vüng Tàu. 
L do: Không phü hgp vOi quy djnh 
cüa Nghj djnh si 72/2013/ND-CP 
ngày 15 tháng 7 nàrn 2013 ctaChInh 
phü quàn 1?, cung cAp, sir diing dch 
vii Internet và thông tin trCn rnng. 

Trang 7/11 



Chi thj 30/1998/CT-UB 02/05/1998 
V vic du tu xay drng phát trin khu 
kinh t m61 Bn Cat — Phuâc Thun thuOc 
huyn Xuyên Mc 

29/08/2018 Bãi bO dim f 

Quy& djnh s 2383/QD-UBND ngày 
29/8/20 18 bäi bô các Chi thj quy 
phm pháp 1ut do Uy ban nhãn dan 
tinh Ba Rja — VUng Tàu ban hành 
tnrâc ngày 01 tháng 7 näm 2016 

23 Quyt djnh 41/2014/QD-UBND 25/08/2014 Quy djnh t6 ch(rc các cci quan chuyên mon 
thuc Uy ban nhân dan các huyn, thành 
ph thuOc tinh Ba Rja - Vüng Tàu 

05/09/2016 
Khoãn 12 mvc  II Diu 1 
cCia Quy& djnh 
41/2014/QD-UBND 

Duçcc sCra d6i, b6 sung bang QD s 
28/2016/QD-UBND ngày 24/8/20 16 
SCra di, b sung khoãn 12 mvc  II 
Diu 1 cUa Quyt djnh s6 
41/2014/QD-UBND ngày 25 tháng 8 
näm 2014 cüa Uy ban nhãn dan tinh 
và quy djnh t ch(ic các ca quan 
chuyên mOn thuc Uy ban nhân dan 
các huyn, thành ph thutc tinh Ba 
Rja - Vüng Tàu 

24 Quyt djnh 65/2014/QD-UBND 19/12/20 14 
Ban hành bang giá các Ioi dat djnh k) 05 

näm (01/01/2015-31/12/2019) trên dja bàn 
tinh Ba Rja-Vüng Tàu 

01/09/2016 

Khoán 1 Diu 1; khoãn 4 
Diu 4; Diu 5; khoãn 6 
và khoàn 7 Diu 8 cUa 
quy djnh Bang giá các 
loai dat djnh k' 05 näm 
(01/01/2015- 
31/12/2019) trên dja bàn 
tinh Ba Rja-VQng Tàu 
ban hành kern theo 
Quyt djnh s 
65/2014/QD-UBND 

Disçic sra di, b, sung bang QD s6 
26/2016/QD-UBND ngày 22/8/20 16 
Sra di, b6 sung Quyt djnh s 
65/2014/QD-UBND ngay 19 tháng 
12nAm2014cüaUBNDtinhBàRja-
Vüng Tàu ban hành bang giá các loai 

dat djnh kS' 05 näm (01/01/2015-
3 1/12/2019) trén dja bàn tinh Ba Rja-
Vüng Tàu 

25 Quyat dinh 65/2014/QD-UBND 19/12/2014 
Ban hành Bang giá các Ioai dat djnh k' 05 
näm (01/01/2015 —31/12/2019) trén dja 
bàn tinh Ba Rja-Vüng Tàu. 

01/01/2018 Khoãn 1 Diu 4 

Quyat djnh 42/20 17/QD-UBND SCra 
d6i, b sung Quyét djnh so 
65/2014/QD-UBND ngày 19 tháng 
12 näm 2014 cCia Uy ban nhãn dan 
tinh Ba Rja — Vüng Tàu ban hành 
Bang giá cac 1oi dat djnh kS'  05 närn 
(01/01/2015 — 31/12/2019) trên dja 
bàn tinh Ba Rja-Viing Tàu và Quyat 
djnh s 26/2016/QD-UBND ngày 22 
tháng 8 nAm 2016 càa Uy ban nhân 
dan tinh Ba Rja — Vüng Tàu va vic 
sCra Mi, b sung Quyat djnh so 
65/2014/QD-UBND ngày 19 tháng 
12 näm 2014 cüa UBND tinh Ba Rja 
— VOng Tàu. 
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' 1 

'hi  

30/1998/CT-UB 02/05/1998 
V vic diu tu xây dirng phát triên khu 
kinh t rnâi Bn Cat- Phuâc Thun thuc 
huyn Xuyên Mc 

29/08/2018 Bi bô dirn f 

Quyet djnh so 2383/QD-UBND ngày 

29/8/2018 hãi bô các Chi thj quy 
phm pháp 1ut do liJy ban nhári dan 
tinh Ba Rja - Vüng Tàu ban hành 
tru&cngày0l tháng7nam 2016 

2? uy&dinh 13/2015/QD-UBND 06/03/20 15 
V viêc ban hành chInh sách uu dai di vâi 
cong ch(xc, viên chrc, nhân viên cOng tác 
tai dja bàn huyn Con Dão 

01/10/2016 
Ch d phi cp thu ht 
50% 

Quy djnh t?i  dim a khoãn 5 Diéu I 
cOa Quyt djnh 13/2015/QD-UBND 

27 Quyt dinh 34/2015/QD-UBND 25/08/2015 

Ban hành quy djnh trInh ti,r, thñ tVc  bi 
thu&ng, h trçl, tái djnh Cu khi Nhà nuOc 
thu hOi dt trên dja bàn tinh Ba Rja - Vüng 
Tàu 

22/11/2017 

Diu 6; Diu 7; dim c 
khoàn 1, dim d khoàn 2, 
dim a khoàn 3 Diu 10; 
dim a khoán I Diu 11; 
khoàn 2 Diu 13; khoân 
4 Diu 14; khoãn I Diu 
18 cila Quy djnh v trinh 
tir, thu ti11c bti thu&ng, h 
trçl, tái djnh cLr khi Nba 
nuOc thu hi dt trên dja 
bàn tinh Ba Rja - Wing 
Tàu ban hành kern theo 
Quyt dnh so 
34/2015/QD-UBND 
ngày 25 tháng 8 nàrn 
2015 

Bj ht hiu Irc I phn bài Quyt 
34/2017/QD-UBND Scra di,b6 
mt s diu cta Quy dlnh  v 
thu tl)c bi thu&ng, h trq, táidjnh 
khi Nhà nuOc thu hi dt trêndja 
tinh Ba Rja - Wing Tàu ban hânh 
kern theo Quy& djnh s 34/20151QD-
UBND ngày 25 tháng 8 nãm 
cua Uy ban nhân dan tinh Ba 
Vüng Tàu 

dnh 
sung 

rInh tij, 
cu 

bàn 

2015 
Rja - 

28 Quyt dinh 26/2016/QD-UBND 22/08/2016 

Sira di, bô sung Quyt djnh s 
65/2014/QD-UBND ngày 19 tháng 12 nam 
2014 cüa UBND tinh Ba Ria - Wing Tàu 
ban hành bang giá các Ioi dat djnh kY 05 
nãrn (0 1/0 1/2015-3 1/12/20 19) trOn d ja  bàn 
tinh Ba Rja-Vflng Tàu 

01/01/2018 dirn d khoàn 4 Diu 2 

Quy& djnh 42/2017/QD-UBND Süa 
d6i, bô sung Quyt djnh s 
65/2014/QD-UBND ngày 19 tháng 
12 närn 2014 cta lily ban nhândân 
tinh Ba Ria - Vüng Tàu ban hành 
Bang giá các 1oi dat djnh k' 05 nàm 
(01/01/2015-3 1/12/2019) trén dja 
bàn tinh Ba Rja-VUng Tàu và Quyt 
dinh si 26/2016/QD-UBND ngày 22 
tháng 8 närn 2016 cCia Uy ban nhân 
dan tinh Ba Rja - Wing Tàu v vic 
sira di, b sung Quy& dnh s 
65/2014/QD-UBND ngày 19 tháng 
12 nàm 2014 cüa UBND tinh Ba Rja 
-VungTau. 
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29 

30 

Quy6tdjnh 

Bj bäi bd 1 phn bài Nghj quyt 
35/2017/NQ-HDND Quy djnh djnh 
mirc kinh phi h trçl hoat dng cüa 
Ban Thanh tra nhãn dan các xä, 
phuing, thj trn tren dja bàn tinh Ba 
Rja - Vung Tàu và Ban thanh tra 
nhân dan các khu dan ctr thuc huyn 
Con Dáo 

• • S. 

Bi het htçu hjc 1 phan brn Quyet dnh 
18/2017/QD-UBND Sira dM, b sung 
mt s diu cüa Quy djnh vic cuOng 
ch thi hành quy& djnh giâi quyt 
tranh chp dt dai, quy& djnh cOng 
nhn hOa giài thành trong tranh chAp 
dAt dai trên dja bàn tinh ban hành 
kern theo QuyAt djnh s 01/2017/QD-
UBND ngày 05 tháng 01 nm 2017 
cCia Uy ban nhãn dan tinh Ba Rja - 
Vüng Tàu 

Ban hành djnh mCrc phán b d toán chi 
thu&ng xuyên ngân sách dja phucmg nãm 
2017 

Ban hành quy djnh vic crông ch thi hành 
Quy& djnh giài quy& tranh chp dt dai, 
Quyt djnh quyt ctjnh cong nhn hOa giái 

L L . thanh trong tranh chap dat dat tren dla  ban 
Tinh Ba Rja- Vung Tàu 

Chi thj 30/ 1998/CT-UB 02/05/1998 
V vic dAu tu xây dirng phát trin khu 
kinh t mài Bn Cat — Phuâc Thun thuOc 
huyn Xuyên MOc 

Quyt djnh s6 2383/QD-UBND ngày 
29/8/2018 bãi bô các Chi thj quy 
phm pháp 1u.t do Uy ban nhãn dan 
tinh Ba Rja — VUng Tàu ban hành 
truàc ngày 01 tháng 7 nm 2016 

29/08/20 18 Bäi bô dirn f 

35/2016/QD-UBND 

0 1/2017/QD-UBND  

20/12/2016 

05/0 1/20 17  

01/01/2018 

3 1/07/20 17  

Bäi bô quy djnh djnh 
mrc chi h trcc hot dOng 
cüa Ban Thanh tra nhãn 
dan tti gch du döng 
th(r3, Dimc,Khoán3, 
Dièu 21 Chiiong III quy 
djnh djnh mire phãn b 
dir toán chi thir&ig xuyên 
ngân sách dja phucing 
näm 2017 ban hành kern 
theo Quyet dtnh  so 
35/2016/QD-UBND 
ngày 20 tháng 12 nAm 
2016 cüa Uy ban nhân 
dan tinh Ba Rja-Vüng 
Tàu 

dim a, b khoàn 6 Diu 
4; khoàn 1,3 Diu 5; 
dimakhoán2Diu 11; 
khoãn 4 Diu 17; khoãn 
2Dieu5 cuaQuyetdnh 
s 01/2017/QD-UBND 
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)k ', 30/1998/CT-UB 02/05/1998 
V viêc du ftr xây drng phát trin thu 
kinh t mài Bn Cat— Phuâc Thun thuic 
huyn Xuyên Mc 

29/08/2018 Bãi bó dim f 

Quy& djnh s 2383/QD-UBND ngày 
29/8/2018 bi bó các Chi thj quy 
pham pháp 1ut do Uy ban nhân dan 
tinh Ba Rja — VQng Tàu ban hành 
tnrót ngày 01 tháng 7 nàm 2016 

Quyt djnh 38/2017/QD..uBND 30/11/2017 

Ban hành Quy ch quãn 1)2 Va sr dvng 
ngun vin ngân sách dja phtnng üy thác 
qua h thong Ngân hang Chmnh sách xa hi 
tinh Ba Rja - Vting Tàu d cho vay di vâi 
ngix?yi nghèo và cimc déii ti.rcrng chInh sách 
khác 

14/06/2018 

Diu 7 cUa Quy ch ban 
himnh kern theo Quy& 
djnh so 38/2017/QD- 
UBND 

Quyt djnh 17/2018/QD-UBND ngày 
04/06/2018 Sa di Diu 7 cia Quy 
ch ban hành kern theo Quyt djnh s 
38/2017/QD-UBND ngày 30 tháng 
11 nam 2017 cia liJy ban nhân dim 
tinh Ba Rja — Vüng Tàu ban hành 
Quy ch quimn 1)2 và sü dyng ngun 
vn ngimn simch da phucrng üy thác 
qua h thng Ngimn hang ChInh simch 
xa hi tinh Ba Rja - VUng Tàu d cho 
vay di vci ngu&i nghèo và các di 
tuçlng chInh sách khimc 

31 

32 Quyt dinh 04/2018/QD-UBND 18/01/2018 
Ban hành Quy ch v quân 1)2 cong tác thi 
dua, then thuàng trCn dja bàn tinh Ba Rja - 
Vüng Timu 

15/10/2018 Chucrng VIII cüa Quy ch 

Quy& dinh s 27/2018/QD-UBNI) 
ngày 04/10/2018 Bãi bô Quy& dlnh 
s 2623/2006/QD-UBND ngimy 06 
tháng 9 närn 2006 v/v thành lkIp  Ban 
Thi dua - Khcn thuàng tinh Bim Rja - 
Vüng Thu và Chi.rcrng VIII cüa Quy 
cI v quimn 1)2 cOng tác thi dua, khcn 
thuàng trCn dja bàn tinh Ba Rja - 
Viing Tàu ban hành kern thco Quyt 
djnh s 04/2018/QD-UBND ngày 18 
thang 01 nimm 2018 cima liJy ban nhimn 
dan tinh 
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