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Số:                /QĐ-UBND 
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   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

  Thanh Hóa, ngày        tháng       năm 2021   

 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật do  

Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành  

hết hiệu lực toàn bộ, hết hiệu lực một phần năm 2020 

 
 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ 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 2019; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 

năm 2015; 

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn quy 

phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020; 

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của 

Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành 

văn bản quy phạm pháp luật; 

Căn cứ Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP 

ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện 

pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 58/TTr-STP 

ngày 29 tháng 01 năm 2021. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng 

nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành hết hiệu lực toàn bộ, hết hiệu lực 

một phần năm 2020, bao gồm: 

1. Văn bản hết hiệu lực toàn bộ: 10 Quyết định (phụ lục 01 kèm theo); 

2. Văn bản hết hiệu lực một phần: 01 Nghị quyết; 03 Quyết định (phụ 

lục 02 kèm theo). 
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Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.  

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban 

ngành cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, 

cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 
Nơi nhận: 
- Như Điều 2 Quyết định; 

- Cục Kiểm tra VBQPPL-Bộ Tư pháp; 

- Thường trực Tỉnh ủy; 

- Thường trực HĐND tỉnh; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các sở, ban, ngành cấp tỉnh; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- Công báo tỉnh; 

- Cổng thông tin điện tử tỉnh; 

- Lưu: VT, KSTTHC-NC. 

 
CHỦ TỊCH 

 

 

 
 

 

 

 

 Đỗ Minh Tuấn 
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Phụ lục 1 

Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành  

hết hiệu lực toàn bộ năm 2020 
(Ban hành kèm theo Quyết định số:              /QĐ-UBND ngày           tháng 02 năm 2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa) 

 
 

STT 
Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; ngày, 

tháng, năm ban hành 

văn bản 

Tên gọi của văn bản Lý do hết hiệu lực 
Ngày hết 

hiệu lực 

01 Quyết định 2977/2013/QĐ-UBND 

ngày 23/8/2013 

Ban hành quy định về phát ngôn, cung cấp, đăng, 

phát và xử lý thông tin báo chí trên địa bàn tỉnh 

Thanh Hóa. 

Bị bãi bỏ bởi Quyết định 

số 03/2020/QĐ-UBND 

ngày 09/01/2020. 

28/01/2020 

02 Quyết định 721/2017/QĐ-UBND 

ngày 09/3/2017 

Về việc quy định thực hiện cơ chế, chính sách hỗ trợ 

xử lý chất thải rắn sinh hoạt, giai đoạn 2016 - 2021. 

Bị thay thế bởi Quyết 

định số 10/2020/QĐ-

UBND ngày 20/3/2020. 

01/4/2020 

03 Quyết định 4437/2016/QĐ-UBND 

ngày 14/11/2016 

Về việc ban hành đơn giá bồi thường thiệt hại 

cây trồng, vật nuôi khi Nhà nước thu hồi đất trên 

địa bàn tỉnh Thanh Hóa. 

Bị thay thế bởi Quyết 

định số 11/2020/QĐ-

UBND ngày 20/3/2020. 

01/4/2020 

04 Quyết định 432/QĐ-UBND ngày 

05/02/2015 

Về việc ủy quyền phê duyệt giá đất ở tái định cư, 

nhà ở tái định cư và giá đất ở tăng thêm thuộc 

quỹ đất dôi dư trên địa bàn các huyện, thị xã, 

thành phố. 

Bị thay thế bởi Quyết 

định số 15/2020/QĐ-

UBND ngày 10/4/2020. 

20/4/2020 

05 Quyết định 412/QĐ-UBND ngày 

03/02/2020 

Về việc ủy quyền phê duyệt giá đất cụ thể. 

 

Bị thay thế bởi Quyết 

định số 15/2020/QĐ-

UBND ngày 10/4/2020. 

20/4/2020 

06 Quyết định 2716/2016/QĐ-UBND 

ngày 21/7/2016 

Về việc ban hành cơ chế hỗ trợ xây dựng huyện 

nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đến 

năm 2020. 

Bị thay thế bởi Quyết 

định số 22/2020/QĐ-

UBND ngày 26/5/2020. 

10/6/2020 

07 Quyết định 666/2017/QĐ-UBND 

ngày 03/3/2017 

Ban hành Quy định về việc thực hiện chính sách 

hỗ trợ hoạt động và thu hút, đào tạo cán bộ, 

giảng viên cho Phân hiệu Trường Đại học Y Hà 

Bị thay thế bởi Quyết 

định số 25/2020/QĐ-

UBND ngày 26/5/2020. 

10/6/2020 
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Nội tại Thanh Hóa theo Nghị quyết số 

44/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 của 

HĐND tỉnh Thanh Hóa. 

08 Quyết định 4652/2015/QĐ-UBND 

ngày 11/11/2015 

Về việc ban hành Quy định quản lý sử dụng kinh 

phí thực hiện chế độ đối với người nghiện ma tuý 

bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào 

cơ sở cai nghiện bắt buộc; người chưa thành 

niên, người tự nguyện chữa trị, cai nghiện tại 

Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã 

hội; chế độ đối với người nghiện ma tuý cai 

nghiện tại gia đình và cộng đồng; cơ chế quản lý, 

sử dụng tiền đóng góp cai nghiện ma tuý tại 

Trung tâm, tại gia đình và cộng đồng trên địa bàn 

tỉnh Thanh Hoá. 

Bị bãi bỏ bởi Quyết định 

số 35/2020/QĐ-UBND 

ngày 25/8/2020. 

25/8/2020 

09 Quyết định 433/2017/QĐ-UBND 

ngày 10/02/2017 

Về việc sửa đổi, bổ sung khoản 2, khoản 3, Điều 

4 tại quy định quản lý và sử dụng kinh phí thực 

hiện chế độ đối với người nghiện ma tuý bị áp 

dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở 

cai nghiện bắt buộc; người chưa thành niên, 

người tự nguyện chữa trị, cai nghiện tại Trung 

tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội; chế 

độ đối với người nghiện ma tuý cai nghiện tại gia 

đình và cộng đồng; cơ chế quản lý, sử dụng tiền 

đóng góp cai nghiện ma tuý tại Trung tâm, tại gia 

đình và cộng đồng trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá 

được ban hành kèm theo Quyết định số 

4652/2015/QĐ-UBND ngày 11/11/2015 của 

UBND tỉnh Thanh Hóa. 

Bị bãi bỏ bởi Quyết định 

số 35/2020/QĐ-UBND 

ngày 25/8/2020. 

25/8/2020 

10 Quyết định 3304/2016/QĐ-UBND 

ngày 29/8/2016 

Về việc ban hành Quy định về phân cấp, ủy 

quyền trong hoạt động quản lý đầu tư các dự án 

sử dụng vốn nhà nước của tỉnh Thanh Hóa. 

Bị bãi bỏ bởi Quyết định 

số 36/2020/QĐ-UBND 

ngày 05/10/2020. 

05/10/2020 
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Phụ lục 2 

Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành  

hết hiệu lực một phần năm 2020 
(Ban hành kèm theo Quyết định số:              /QĐ-UBND ngày         tháng 02 năm 2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa) 

 

 
A. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC MỘT PHẦN NĂM 2020 

 

STT 
Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban 

hành văn bản; Tên gọi của văn bản 

Nội dung, quy định hết 

hiệu lực 
Lý do hết hiệu lực 

Ngày hết 

hiệu lực 

01 Nghị quyết 29/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 

về việc ban hành một số chính sách 

khuyến khích phát triển công nghiệp, 

tiểu thủ công nghiệp và thương mại 

tỉnh Thanh Hóa . 

Khoản 4, Điều 1, Nghị 

quyết số 29/2016/NQ-

HĐND ngày 08/12/2016 

Bị bãi bỏ bởi Nghị quyết số 

343/2020/NQ-HĐND ngày 

06/12/2020. 

16/12/2020 

02 Quyết định 3301/2015/QĐ-UBND ngày 31 tháng 

8 năm 2015 về việc ban hành cơ chế, 

chính sách khuyến khích xây dựng 

nông thôn mới tỉnh Thanh Hóa, giai 

đoạn 2016 - 2020. 

Khoản 2, Điều 1, Quyết 

định số 3301/2015/QĐ-

UBND ngày 31/8/2015  

Bị bãi bỏ theo quy định tại Điều 2 

Quyết định số 22/2020/QĐ-UBND 

ngày 26/5/2020. 

10/6/2020 

 
B. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC MỘT PHẦN TRƯỚC NGÀY 01/01/2020 

 

STT 
Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban 

hành văn bản; Tên gọi của văn bản 

Nội dung, quy định hết 

hiệu lực 
Lý do hết hiệu lực 

Ngày hết 

hiệu lực 

01 
Quyết định 12/2019/QĐ-UBND ngày 08/5/2019 

về việc quy định mức hỗ trợ thiệt hại 

và hỗ trợ công tác phòng chống dịch 

Nội dung quy định về 

mức hỗ trợ thiệt hại và 

hỗ trợ công tác phòng 

Theo Quyết định số 793/QĐ-TTg 

ngày 27/6/2019 của Thủ tướng 

Chính phủ về cơ chế, chính sách, đối 

31/12/2019 
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bệnh ở lợn do mắc bệnh lở mồm long 

móng, tai xanh, dịch tả lợn Châu Phi 

trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. 

chống dịch bệnh dịch tả 

lợn Châu Phi trên địa 

bàn tỉnh Thanh Hóa. 

tượng hỗ trợ, mức hỗ trợ, kinh phí 

trong phòng chống bệnh dịch tả lợn 

Châu Phi; Quyết định số 2254/QĐ-

TTg ngày 30/12/2020 của Thủ tướng 

Chính phủ về cơ chế, chính sách, đối 

tượng hỗ trợ, mức hỗ trợ, kinh phí 

trong phòng chống bệnh dịch tả lợn 

Châu Phi năm 2020. 

02 
Quyết định 15/2019/QĐ-UBND ngày 27/5/2019 

sửa đổi một số nội dung tại Quyết 

định số 12/2019/QĐ-UBND ngày 

08/5/2019 của UBND tỉnh Thanh Hóa 

về quy định mức hỗ trợ thiệt hại và hỗ 

trợ công tác phòng chống dịch bệnh ở 

lợn do mắc bệnh lở mồm long móng, 

tai xanh, dịch tả lợn Châu Phi trên địa 

bàn tỉnh Thanh Hóa. 

Nội dung quy định về 

mức hỗ trợ thiệt hại và 

hỗ trợ công tác phòng 

chống dịch bệnh dịch tả 

lợn Châu Phi trên địa 

bàn tỉnh Thanh Hóa. 

Theo Quyết định số 793/QĐ-TTg 

ngày 27/6/2019 của Thủ tướng 

Chính phủ về cơ chế, chính sách, đối 

tượng hỗ trợ, mức hỗ trợ, kinh phí 

trong phòng chống bệnh dịch tả lợn 

Châu Phi; Quyết định số 2254/QĐ-

TTg ngày 30/12/2020 của Thủ tướng 

Chính phủ về cơ chế, chính sách, đối 

tượng hỗ trợ, mức hỗ trợ, kinh phí 

trong phòng chống bệnh dịch tả lợn 

Châu Phi năm 2020. 

31/12/2019 
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