
Phụ lục 02:
DANH MỤC

Văn bản quy phạm pháp luật cần đình chỉ việc thi hành, ngưng hiệu lực, sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ
hoặc ban hành mới của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương

trong đợt rà soát theo Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản QPPL
(Ban hành kèm theo Quyết định số            /QĐ-UBND ngày     tháng 11 năm 2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương)

STT

Tên 
loại 
văn 
bản

Số, ký hiệu; ngày, 
tháng, năm ban 
hành văn bản

Tên gọi của văn bản

Kiến nghị 
(đình chỉ thi 
hành, ngưng 
hiệu lực, sửa 
đổi, bổ sung, 
thay thế, bãi 
bỏ hoặc ban 
hành mới)

Nội dung kiến nghị/
Lý do kiến nghị

Cơ quan/ 
đơn vị chủ 

trì soạn thảo

Thời hạn 
xử lý 

hoặc kiến 
nghị xử 
lý/tình 

hình xây 
dựng

(1) XÂY DỰNG

1. Quyết 
định

32/2008/QĐ-UBND 
ngày 13/05/2008

Quyết định v.v Hướng dẫn điều 
chỉnh dự toán Ncx1,2; MTC x 
1,08 từ 01/01/2008

Bãi bỏ

Ngày 30/6/2021, Bộ Trưởng Bộ 
Xây dựng có Thông tư số 
05/2021/TT-BXD (có hiệu lực từ 
ngày 15/8/2021) bãi bỏ các văn 
bản QPPL do Bộ trưởng BXD 
ban hành, trong đó có Thông tư 
số 03/2008/TT-BXD là căn cứ 
ban hành Quyết định số 
32/2008/QĐ-UBND.
Việc điều chỉnh dự toán từ ngày 
01/01/2009 đã được hướng dẫn 
bởi Quyết định số 25/2009/QĐ-
UBND ngày 10/8/2009.

Sở Xây dựng

http://vbpl.vn/tw/pages/vbpq-timkiem.aspx?type=0&s=0&Keyword=32/2008/Q%C4%90-UBND%C2%A0%C2%A0&SearchIn=VBPQFulltext&IsRec=1&pv=1&dvid=250
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2. Quyết 
định

31/2008/QĐ-UBND 
ngày 12/05/2008

V.v quy định một số điều về quản 
lý chất lượng công trình xây 
dựng trên địa bàn tỉnh Hải Dương

Bãi bỏ

 Các văn bản QPPL là căn cứ ban 
hành đã hết hiệu lực và được thay 
thế bằng các văn bản khác đã 
được hướng dẫn các nội dung 
quy định chi tiết; Nội dung quy 
định của văn bản không còn phù 
hợp với các quy định mới; Việc 
ban hành văn bản mới thay thế 
không cần thiết do các Nghị định, 
thông tư hướng dẫn đã chi tiết.
Căn cứ ban hành Quyết định 
31/2008/QĐ-UBND: Nghị định 
209/2004/NĐ-CP ngày 
16/12/2004 của Chính phủ về 
quản lý chất lượng công trình 
xây dựng đã được thay thế bởi 
Nghị định số 15/2013/NĐ-CP 
ngày 06/2/2013; Nghị định số 
46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015   
thay thế Nghị định số 
15/2013/NĐ-CP; Nghị định 
06/2021/NĐ-CP thay thế Nghị 
định 46/2015/NĐ-CP
Các Thông tư hướng dẫn thi 
hành: Thông tư 10/2013/TT-BXD 
hướng dẫn Nghị định 
15/2013/NĐ-CP; Thông tư 
26/2016/TT-BXD hướng dẫn 
Nghị định 46/2016/NĐ-CP

Sở Xây dựng
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3. Quyết 
định

05/2009/QĐ-UBND  
ngày 23/3/2009

Quyết định về việc ban hành 
quy định về quản lý trật tự xây 
dựng công trình trong đô thị 
trên địa bàn tỉnh Hải Dương

Bãi bỏ

Các văn bản QPPL là căn cứ ban 
hành đã hết hiệu lực và được thay 
thế bằng các văn bản khác đã 
được hướng dẫn các nội dung 
quy định chi tiết; Nội dung quy 
định của văn bản không còn phù 
hợp với các quy định mới; Việc 
ban hành văn bản mới thay thế 
không cần thiết; Chỉ cần ban 
hành dưới hình thức văn bản Chỉ 
thị của UBND tỉnh (Đã ban hành 
Chỉ thị số 13/CT-UBND ngày 
12/9/2019 của Chủ tịch UBND 
tỉnh Hải Dương).
Căn cứ ban hành Quyết định 
05/2009/QĐ-UBND: Luật Xây 
dựng ngày 26/11/2003; Nghị 
định số 180/2007/NĐ-CP ngày 
07/12/2007 của Chính phủ quy 
định chi tiết và hướng dẫn thi 
hành một số điều của Luật Xây 
dựng về xử lý vi phạm trật tự xây 
dựng đô thị; Nghị định số 
23/2009/NĐ-CP ngày 27/2/2009 
của Chính phủ về xử phạt vi 
phạm hành chính trong hoạt 
động xây dựng.
Đã hết hiệu lực và được thay thế 
bởi Luật Xây dựng ngày 
18/6/2014; Nghị định số 
139/2017/NĐ-CP ngày 
27/11/2017 của Chính phủ quy 
định xử phạt vi phạm hành chính 
trong hoạt động đầu tư xây dựng.

Sở Xây dựng
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4. Quyết 
định

25/2009/QĐ-UBND 
ngày 10/8/2009

Quyết định về việc hướng dẫn 
điều chỉnh dự toán xây dựng 
công trình

Bãi bỏ

 Ngày 30/6/2021, Bộ Trưởng Bộ 
Xây dựng có Thông tư số 
05/2021/TT-BXD (có hiệu lực từ 
ngày 15/8/2021) bãi bỏ các văn bản 
QPPL do Bộ trưởng BXD ban hành, 
trong đó có Thông tư số 05/2009/TT-
BXD là căn cứ ban hành Quyết định 
số 32/2008/QĐ-UBND.
Việc điều chỉnh dự toán từ ngày 
01/01/2010 đã được hướng dẫn 
bởi Quyết định số 19/2010/QĐ-
UBND ngày 25/10/2010.

Sở Xây dựng

5. Quyết 
định

19/2010/QĐ-UBND 
ngày 25/10/2010

Quyết định về việc hướng dẫn 
điều chỉnh dự toán xây dựng 
công trình trên địa bàn tỉnh

Bãi bỏ

Các nghị định, thông tư là căn cứ 
ban hành Quyết định đều đã hết 
hiệu lực thi hành hoặc đã được 
thay thế bằng các nghị định, thông 
tư khác:
- Nghị định số 97/2009/NĐ-CP bị 
bãi bỏ bởi Nghị định số 
108/2010/NĐ-CP ngày 29/10/2010
- Thông tư số 04/2010/TT-BXD và 
số 06/2010/TT-BXD được thay thế 
bởi Thông tư số 06/2016/TT-BXD 
ngày 10/3/2016 hướng dẫn xác định 
và quản lý chi phí đầu tư xây dựng
- Thông tư số 35/2009/TT-
BLĐTBXH bị bãi bỏ bởi Thông tư 
số 36/2010/TT-BLĐTBXH ngày 
18/11/2010 của Bộ trưởng Bộ LĐ- 
TB-XH
Việc điều chỉnh dự toán từ ngày 
01/01/2011 đã được hướng dẫn 
bởi Quyết định số 22/2011/QĐ-
UBND ngày 16/9/2011.

Sở Xây dựng

http://vbpl.vn/tw/pages/vbpq-timkiem.aspx?type=0&s=0&Keyword=25/2009/Q%C4%90-UBND%C2%A0%C2%A0&SearchIn=VBPQFulltext&IsRec=1&pv=1&dvid=250
http://vbpl.vn/tw/pages/vbpq-timkiem.aspx?type=0&s=0&Keyword=19/2010/Q%C4%90-UBND%C2%A0%C2%A0&SearchIn=VBPQFulltext&IsRec=1&pv=1&dvid=250


5

(2) NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

6. Quyết 
định

08/2011/QĐ-UBND 
ngày 22/7/2011

Ban hành Quy định trình tự, thủ 
tục cấp giấy phép đối với các 
hoạt động liên quan đến đê điều 
trên địa bàn tỉnh Hải Dương

Thay thế

Căn cứ Khoản 3 Điều 2 Luật Sửa 
đổi, bổ sung một số điều của Luật 
Phòng, chống thiên tai và Luật 
Đê điều ngày 17/6/2020; Khoản 
6 Điều 4 Quyết định số 
08/2018/QĐ-UBND 

Chi cục Thủy 
lợi - Sở Nông 

nghiệp và 
PTNT

Quý 
III,IV/2021

7. Nghị 
quyết 

18/2018/NQ-HĐND 
ngày 13/12/2018 

v/v sửa đổi, điều chỉnh 
Nghị quyết số 

161/2011/NQ-HĐND 
ngày 19/4/2011

V/v sửa đổi, điều chỉnh Nghị 
quyết số 161/2011/NQ-HĐND 
ngày 19/4/2011 của HĐND tỉnh 
Hải Dương khóa XIV về quy 
hoạch bảo vệ và phát triển rừng 
tỉnh HD giai đoạn 2010-2020

Thay thế

Quy hoạch lâm nghiệp tỉnh Hải 
Dương tích hợp với quy hoạch lâm 
nghiệp quốc gia thời kỳ 2021-
2030, tầm nhìn 2050

Sở Nông 
nghiệp và 

PTNT
Đang thực 

hiện

(3) CÔNG AN TỈNH

8. Quyết 
định

13/2015/QĐ-UBND 
ngày 24/7/2015

Ban hành quy định về bảo vệ an 
ninh, trật tự, an toàn tại trụ sở 

tiếp công dân của cơ quan Đảng, 
Nhà nước trên địa bàn tỉnh Hải 

Dương

Sửa đổi

Sửa đổi phần căn cứ ban hành 
Quyết định số 160/2004/QĐ-TTg 
của Thủ tướng Chính phủ hết hiệu 
lực ngày 10/4/2021 đuọc thay thế 
bằng Quyết định số 06/2021/QĐ-
TTg ngày 18/2/2021

Công an tỉnh

9. Quyết 
định

19/2016/QĐ-UBND 
ngày 20/7/2016

Ban hành quy định khu vực bảo 
vệ, khu vực cấm tập trung đông 
người, cấm ghi âm, ghi hình, 
chụp ảnh trên địa bàn tỉnh Hải 
Dương

Sửa đổi

Sửa đổi phần căn cứ ban hành:
(1) Nghị định số 37/2009/NĐ-CP 
ngày 23/4/2009 của Chính phủ đã 
được sửa đổi, bổ sung bằng Nghị 
định số 39/2021/NĐ-CP ngày 
30/3/2021
(2) Quyết định số 160/2004/QĐ-
TTg của Thủ tướng Chính phủ hết 
hiệu lực ngày 10/4/2021 đuọc thay 
thế bằng Quyết định số 
06/2021/QĐ-TTg ngày 18/2/2021

Công an tỉnh
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(4) VĂN PHÒNG UBND TỈNH

10. Quyết 
định

22/2009/QĐ-UBND 
ngày 06/8/2009

Quyết định ban hành Quy định về 
xét cho phép sử dụng thẻ đi lại 

của doanh nhân APEC thuộc tỉnh 
Hải Dương

Bãi bỏ

- Các văn bản pháp lý liên quan 
trực tiếp đến nội dung của Quyết 
định số 22/2009/QĐ-UBND đã 
được bổ sung, đã hết hiệu lực và 
được thay thế bằng văn bản khác
- Quyết định số 22/2009/QĐ- 
UBND không phù hợp với Điều 
14 của Luật Ban hành văn bản quy 
phạm pháp luật năm 2015

Văn phòng 
UBND tỉnh

Quý
IV/2021

11. Quyết 
định

08/2013/QĐ-UBND 
ngày 26/6/2013

Về việc Ban hành Quy định chế 
độ họp trong hoạt động của các 
cơ quan hành chính nhà nước 
trên địa bàn tỉnh Hải Dương

Sửa đổi

- Bảo đảm phù hợp với các quy 
định hiện hành của pháp luật (Luật 
Tổ chức chính quyền địa phương 
ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật 
sửa đổi, bổ sung một số điều của 
Luật Tổ chức Chính phủ và Luật 
Tổ chức chính quyền địa phương 
ngày 22/11/2019; Luật Ban hành 
văn bản QPPL năm 2015; Quyết 
định số 445/2018/QĐ-TTg ngày 
09/11/2018)

Văn phòng 
UBND tỉnh

Năm
2022

12. Quyết 
định

25/2014/QĐ-UBND 
ngày 04/12/2014

Về việc Ban hành quy chế theo 
dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực 
hiện nhiệm vụ do UBND tỉnh, 
Chủ tịch UBND tỉnh giao

Sửa đổi

- Bảo đảm phù hợp với các quy 
định hiện hành của pháp luật (Luật 
Tổ chức chính quyền địa phương 
ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật 
sửa đổi, bổ sung một số điều của 
Luật Tổ chức Chính phủ và Luật 
Tổ chức chính quyền địa phương 
ngày 22 tháng 11 năm

Văn phòng 
UBND tỉnh Năm 2022
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(5) TƯ PHÁP

13. Quyết 
định

26/2017/QĐ-UBND 
ngày 20/9/2017

Ban hành Quy định về xây 
dựng, ban hành, kiểm tra và xử 
lý văn bản quy phạm pháp luật 
của Hội đồng nhân dân và Ủy 
ban nhân dân tỉnh Hải Dương

Thay thế
Luật sửa đổi, bổ sung một số 
điều của Luật ban hành văn bản 
QPPL năm 2020

Sở Tư pháp Năm 2022

(6) GIAO THÔNG VẬN TẢI

14. Chỉ thị
20/2005/CT-UBND 

ngày 27/10/2005

Chỉ thị của UBND tỉnh Hải 
Dương về việc triển khai thực 
hiện Luật giao thông Đường 
thủy nội địa trên địa bàn tỉnh 
Hải Dương

Bãi bỏ
Luật sửa đổi, bổ sung một số 
điều của Luật ban hành văn bản 
QPPL năm 2020

Sở Giao thông 
vận tải

Năm 2022

15. Chỉ thị
26/2009/CT-UBND 

ngày 24/11/2009

Chỉ thị số của UBND tỉnh Hải 
Dương về việc triển khai các 
giải pháp cấp bách làm kiềm 
chế, giảm tai nạn giao thông 
các tháng cuối năm 2009 và 
các năm tiếp theo trên địa bàn 
tỉnh.

Bãi bỏ
Luật sửa đổi, bổ sung một số 
điều của Luật ban hành văn bản 
QPPL năm 2020

Sở Giao thông 
vận tải

Năm 2022

16. Chỉ thị
15/2012/CT-UBND 

ngày 01/6/2012

Chỉ thị của UBND tỉnh Hải 
Dương về việc tăng cường các 
giải pháp thực hiện công tác 
bảo đảm trật tự an toàn giao 
thông trên địa bàn tỉnh.

Bãi bỏ
Luật sửa đổi, bổ sung một số 
điều của Luật ban hành văn bản 
QPPL năm 2020

Sở Giao thông 
vận tải

Năm 2022

(7) TÀI CHÍNH

17. Nghị 
quyết 

 04/2020/NQ-HĐND 
ngày 25/07/2020 

Tiếp tục thực hiện một số cơ chế 
đặc thù về tài chính tạo động lực 
phát triển thành phố Hải Dương, 
tỉnh Hải Dương (giai đoạn 2021-
2025).

Sửa đổi, bãi bỏ Thời kỳ ổn định ngân sách mới 
2022-2025 Sở Tài chính  
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18. Nghị 
quyết

 10/2020/NQ-HĐND 
ngày 24/12/2020 

Quy định một số cơ chế đặc thù 
về tài chính tạo động lực phát 
triển thành phố Chí Linh và thị xã 
Kinh Môn (giai đoạn 2021-2025).

Sửa đổi, bãi bỏ Thời kỳ ổn định ngân sách mới 
2022-2025 Sở Tài chính  

19. Quyết 
định

09/2014/QĐ-UBND 
ngày 04/4/2014

Quy định thực hiện một số nội 
dung trong đấu thầu để mua sắm 
tài sản nhằm duy trì hoạt động 
thường xuyên của cơ quan, đơn 
vị trên địa bàn tỉnh Hải Dương

Ban hành 
Quyết định 

mới thay thế

Bộ Tài chính đã ban hành Thông 
tư 58/2016/TT-BTC ngày 
29/3/2016 thay thế Thông tư 
68/2012/TT-BTC ngày 26/4/2012; 

Sở Tài chính  

20. Quyết 
định

09/2019/QĐ-UBND 
ngày 03/4/2019

Về giá cụ thể, mức hỗ trợ sản 
phẩm dịch vụ công ích thuỷ lợi 
trên địa bàn tỉnh Hải Dương

Thay thế Quyết định này thực hiện giai đoạn 
2018-2020 Sở Tài chính  

Tổng cộng: 20 văn bản
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