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I. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ NĂM 2021 

 

STT 

 

Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; ngày, 

tháng, năm ban 

hành văn bản 

 

Tên gọi của văn bản/ Trích 

yếu nội dung văn bản 

 

Lý do hết hiệu lực 

 

Ngày hết 

hiệu lực 

1 Nghị quyết 33/2016/NQ-HĐND 

 ngày 08/12/2016 

 

Ban hành Quy định phân cấp 

nguồn thu, tỷ lệ phần trăm 

từng nguồn thu, nhiệm vụ chi 

cho các cấp ngân sách trên địa 

bàn tỉnh Hà Nam giai đoạn 

2017-2020 

 

Bị thay thế bởi Nghị quyết số 

10/2021/NQ-HĐNDngày 14/10/2021 của 

Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam ban hành 

quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ 

chi và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các 

khoản thu giữa ngân sách các cấp chính 

quyền địa phương tỉnh Hà Nam 

01/01/2022 

2 Nghị quyết 34/2016/NQ-HĐND  

ngày 08/12/2016 

 

Ban hành Quy định định mức 

phân bổ dự toán chi thường 

xuyên ngân sách địa phương 

năm 2017 và giai đoạn 2017 

- 2020 

 

Bị thay thế bởi Nghị quyết số 

11/2021/NQ-HĐND ngày 14/10/2021 

của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam 

ban hành quy định định mức phân bổ 

dự toán chi thường xuyên ngân sách 

địa phương năm 2022 tỉnh Hà Nam 

01/01/2022 



 
2 

 

3 Nghị quyết 36/2016/NQ-HĐND 

 ngày 08/12/2016 

 

Ban hành Quy định về định 

mức chi tiêu tài chính phục vụ 

hoạt động của Hội đồng nhân 

dân các cấp tỉnh Hà Nam 

Bị thay thế bởi Nghị quyết số 

12/2021/NQ-HĐND ngày 14/10/2021 

của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam 

ban hành quy định một số chế độ, định 

mức chi tiêu tài chính phục vụ hoạt 

động của Hội đồng nhân dân các cấp 

tỉnh Hà Nam 

25/10/2021 

4 Nghị quyết 38/2016/NQ-HĐND  

ngày 08/12/2016 

 

 

 

 

Về việc hỗ trợ kinh phí hoạt 

động đối với các cơ quanTòa 

án nhân dân,Viện kiểm sát 

nhân dân, Thi hành án dân 

sựtrên địa bàn tỉnh Hà Nam 

giai đoạn 2017-2020 

Bị thay thế bởi Nghị quyết số 

13/2021/NQ-HĐND ngày 14/10/2021 

của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Namvề 

hỗ trợ kinh phí hoạt động đối với các 

cơ quan Toà án nhân dân, Viện kiểm 

sát nhân dân, Thi hành án dân sự trên 

địa bàn tỉnh Hà Nam 

01/01/2022 

5 Nghị quyết 26/2017/NQ-HĐND 

ngày 07/12/217 

 

Sửa đổi, bổ sung một số nội 

dung của Quy định phân cấp 

nguồn thu, tỷ lệ phần trăm từng 

nguồn thu, nhiệm vụ chi cho 

các cấp ngân sách trên địa bàn 

tỉnh Hà Nam giai đoạn 2017-

2020 ban hành kèm theo Nghị 

quyết số 33/2016/NQ-HĐND 

ngày 08/12/2016 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh Hà Nam 

Bị thay thế bởi Nghị quyết số 

10/2021/NQ-HĐND ngày 14/10/2021 

của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà 

Namban hành quy định phân cấp 

nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần 

trăm (%) phân chia các khoản thu giữa 

ngân sách các cấp chính quyền địa 

phương tỉnh Hà Nam 

01/01/2022 

6 Nghị quyết 32/2017/NQ-HĐND 

ngày 07/12/2017 

 

Về quy định mức thu, quản lý 

và sử dụng phí bảo vệ môi 

trường đối với nước thải sinh 

hoạt trên địa bàn tỉnh Hà Nam 

Bị thay thế bởi Nghị quyết số 

07/2021/NQ-HĐND ngày 13/7/2021 

của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam về 

quy định mức thu, quản lý và sử dụng 

phí bảo vệ môi trường đối với nước thải 

sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Hà Nam 

01/8/2021 
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7 Nghị quyết 09/2018/NQ-HĐND 

ngày 13/7/2018  

Về việc quy định chức danh, 

mức khoán phụ cấp đối với 

những người hoạt động không 

chuyên trách và kinh phí hoạt 

động đối với các tổ chức 

chính trị - xã hội ở cấp xã, ở 

thôn, tổ dân phố trên địa bàn 

tỉnh Hà Nam 

Bị thay thế bởi Nghị quyết số 

14/2021/NQ-HĐND ngày 14/10/2021 

của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam quy 

định chức danh, số lượng, mức phụ cấp, 

mức phụ cấp kiêm nhiệm đối với người 

hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, 

thôn, tổ dân phố; chức danh, mức phụ 

cấp, hỗ trợ đối với người thực hiện nhiệm 

vụ khác ở cấp xã, thôn, tổ dân phố; mức 

hỗ trợ hoạt động cho các tổ chức chính trị 

- xã hội ở cấp xã, hoạt động của thôn, tổ 

dân phố và một số chế độ, chính sách 

khác trên địa bàn tỉnh Hà Nam 

01/01/2022 

8 Nghị quyết 33/2018/NQ-HĐND 

ngày 07/12/2018 

 

Sửa đổi, bổ sung một số nội 

dung của Quy định về phân 

cấp nguồn thu, tỷ lệ phần trăm 

từng nguồn thu, nhiệm vụ chi 

cho các cấp ngân sách trên địa 

bàn tỉnh giai đoạn 2017-2020 

ban hành kèm theo Nghị 

quyết số 33/2016/NQ-HĐND 

ngày 08/12/2016 của Hội 

đồng nhân dân tỉnh Hà Nam 

Bị thay thế bởi Nghị quyết số 

10/2021/NQ-HĐND ngày 14/10/2021 

của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà 

Namban hành quy định phân cấp 

nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần 

trăm (%) phân chia các khoản thu giữa 

ngân sách các cấp chính quyền địa 

phương tỉnh Hà Nam 

01/01/2022 

9 Nghị quyết 25/2019/NQ-HĐND 

ngày 12/7/2019 

 

Sửa đổi, bổ sung Điều 3 Nghị 

quyết số 19/2012/NQ-HĐND 

ngày 07/12/2012 của Hội 

đồng nhân dân tỉnh quy định 

mức chi ngân sách đối với 

một số lĩnh vực thể dục, thể 

thao tỉnh Hà Nam 

Bị thay thế bởi Nghị quyết số 

02/2021/NQ-HĐND ngày 13/7/2021 

của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam 

quy định mức chi thực hiện chế độ 

dinh dưỡng đặc thù, định mức cấp phát 

trang thiết bị tập luyện và thi đấu đối 

với huấn luyện viên, vận động viên thể 

01/8/2021 
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thao thành tích cao tỉnh Hà Nam 

10 Nghị quyết 19/2020/NQ-HĐND 

ngày 08/12/2020 

 

Sửa đổi, bổ sung một số nội 

dung quy định tại Nghị quyết 

số 33/2018/NQ-HĐND ngày 

07/12/2018 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh Hà Nam về 

phân cấp nguồn thu, tỷ lệ 

phần trăm từng nguồn thu, 

nhiệm vụ chi cho các cấp 

ngân sách trên địa bàn tỉnh 

giai đoạn 2017-2020 

Bị thay thế bởi Nghị quyết số 

10/2021/NQ-HĐND ngày 14/10/2021 

của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà 

Namban hành quy định phân cấp 

nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần 

trăm (%) phân chia các khoản thu giữa 

ngân sách các cấp chính quyền địa 

phương tỉnh Hà Nam 

01/01/2022 

11 Quyết định 21/2012/QĐ-UBND 

Ngày 17/9/2012 

Ban hành Quy định “Chế độ 

thù lao viết, biên tập tin bài 

trên Cổng Thông tin điện tử 

tỉnh Hà Nam và các bản tin 

của cơ quan nhà nước trên địa 

bàn tỉnh” 

Bị thay thế bởi Quyết định số 

52/2021/QĐ-UBND ngày 30/12/2021 

của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Nam ban 

hành quy định chế độ nhuận bút, thù 

lao áp dụng đối với Cổng/Trang Thông 

tin điện tử, bản tin của cơ quan nhà 

nước trên địa bàn tỉnh Hà Nam  

10/01/2022 

12 Quyết định 86/2013/QĐ-UBND 

ngày 27/12/2013 

 

Về việc ban hành Quy chế 

tuyển dụng công chức xã, 

phường, thị trấn tỉnh Hà Nam 

Bị thay thế bởi Quyết định số 

01/2021/QĐ-UBND ngày 04/02/2021 của 

Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Namban hành 

Quy chế tuyển dụng công chức xã, 

phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Hà Nam 

15/02/2021 

13 Quyết định 15/2014/QĐ-UBND 

ngày 23/4/2014 

 

 

Sửa đổi bổ sung một số điều 

của Quy chế tuyển dụng công 

chức xã, phường, thị trấn ban 

hành kèm theo Quyết định số 

86/2013/QĐ-UBND ngày 

27/12/2013 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Hà Nam 

Bị thay thế bởi Quyết định số 

01/2021/QĐ-UBND ngày 04/02/2021 

của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Namban 

hành Quy chế tuyển dụng công chức 

xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh 

Hà Nam 

 

15/02/2021 
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14 Quyết định 05/2015/QĐ-UBND 

ngày 10/3/2015 

Quy định chức năng, nhiệm 

vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 

chức của Sở Nội vụ 

Bị thay thế bởi Quyết định số 

44/2021/QĐ-UBND ngày 20/12/2021 

của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Nam về 

việc quy định chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở 

Nội vụ tỉnh Hà Nam 

01/01/2022 

15 Quyết định 08/2015/QĐ-UBND 

ngày 20/4/2015 

 

Về việc quy định chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn và cơ 

cấu tổ chức của Sở Tư pháp 

tỉnh Hà Nam 

Bị thay thế bởi Quyết định số 

13/2021/QĐ-UBND ngày 

24/6/2021của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà 

Namvề việc quy định chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức 

của Sở Tư pháp tỉnh Hà Nam 

10/7/2021 

16 Quyết định 30/2015/QĐ-UBND 

ngày 17/12/2015 

 

Về việc quy định chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn và cơ 

cấu tổ chức của Sở Giáo dục 

và Đào tạo tỉnh Hà Nam 

Bị thay thế bởi Quyết định số 

12/2021/QĐ-UBND ngày 16/6/2021 

của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Nam về 

việc quy định chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở 

Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hà Nam 

01/7/2021 

17 Quyết định 35/2016/QĐ-UBND 

ngày 08/9/2016 

 

Ban hành quy định ngành đào 

tạo đối với công chức xã, 

phường, thị trấn thuộc tỉnh Hà 

Nam 

Bị thay thế bởi Quyết định số 

01/2021/QĐ-UBND ngày 04/02/2021 

của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Nam ban 

hành Quy chế tuyển dụng công chức 

xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh 

Hà Nam 

15/02/2021 

18 Quyết định 37/2016/QĐ-UBND 

ngày 08/9/2016 

Về việc phân cấp thẩm định 

dự án, thiết kế xây dựng và dự 

toán xây dựng công trình đầu 

tư trên địa bàn tỉnh Hà Nam 

Bị thay thế bởi Quyết định số 

40/2021/QĐ-UBND ngày 30/11/2021 

của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Nam về 

việc ban hành quy định phân cấp thẩm 

định dự án, thiết kế xây dựng triển khai 

sau thiết kế cơ sở của dự án đầu tư xây 

15/12/2021 
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dựng trên địa bàn tỉnh Hà Nam  

19 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quyết định 

 

 

 

 

 

 

 

 

51/2016/QĐ-UBND 

ngày 05/12/2016 

 

 

 

 

 

 

 

Ban hành “Quy định mức trợ 

cấp, mức hỗ trợ, mức đóng 

góp đối với đối tượng nuôi 

dưỡng tại các cơ sở bảo trợ 

xã hội công lập, Trung tâm 

điều trị nghiện ma túy và 

phục hồi chức năng tâm thần 

tỉnh Hà Nam” 

Bị thay thế bởi Quyết định số 

25/2021/QĐ-UBND ngày 11/8/2021 

của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Nam  quy 

định mức trợ cấp, mức hỗ trợ, mức 

đóng góp đối với đối tượng bảo trợ xã 

hội nuôi dưỡng tại các cơ sở bảo trợ xã 

hội công lập, Trung tâm điều trị nghiện 

ma tuý và phục hồi chức năng tâm thần 

tỉnh Hà Nam 

25/8/2021 

20 Quyết định 52/2016/QĐ-UBND 

ngày 21/12/2016 

Về hỗ trợ kinh phí đóng bảo 

hiểm y tế giai đoạn 2017 - 2020 

Bị thay thế bởi Quyết định số 

36/2021/QĐ-UBND ngày 05/11/2021 

của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Nam  về 

việc hỗ trợ kinh phí đóng bảo hiểm y tế 

giai đoạn 2022-2025 

01/01/2022 

21 Quyết định 60/2016/QĐ-UBND 

ngày 21/12/2016 

 

Về định mức phân bổ dự toán 

chi thường xuyên ngân sách 

địa phương năm 2017 và giai 

đoạn 2017 - 2020 

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 

32/2021/QĐ-UBND ngày 29/10/2021 

của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Nam về 

định mức phân bổ dự toán chi thường 

xuyên ngân sách địa phương năm 2022 

tỉnh Hà Nam 

01/01/2022 

22 Quyết định 63/2016/QĐ-UBND 

ngày 21/12/2016 

 

Về việc phân cấp nhiệm vụ 

chi cho các cấp ngân sách trên 

địa bàn tỉnh Hà Nam giai 

đoạn 2017 - 2020 

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 

34/2021/QĐ-UBND ngày 29/10/2021 

của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Nam về 

việc phân cấp nhiệm vụ chi cho các cấp 

chính quyền địa phương tỉnh Hà Nam 

01/01/2022 

23 Quyết định 64/2016/QĐ-UBND  

ngày 21/12/2016 

Về tỷ lệ điều tiết các khoản thu 

ngân sách nhà nước cho các cấp 

ngân sách trên địa bàn tỉnh Hà 

Nam giai đoạn 2017 - 2020 

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 

43/2021/QĐ-UBND ngày 10/12/2021 

của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Nam về 

tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các 

01/01/2022 
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khoản thu giữa ngân sách các cấp 

chính quyền địa phương tỉnh Hà Nam 

24 Quyết định 74/2016/QĐ-UBND 

ngày 28/12/2016 

 

Ban hành Quy chế làm việc 

của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà 

Nam 

Bị thay thế bởi Quyết định số 

31/2021/QĐ-UBND ngày 06/10/2021 

của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Nam ban 

hành Quy chế làm việc của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Hà Nam, nhiệm kỳ 

2021-2026 

16/10/2021 

25 Quyết định 16/2017/QĐ-UBND 

ngày 09/6/2017 

Về việc sửa đổi, bổ sung một 

số điều tại Quyết định số 

37/2016/QĐ-UBND ngày 

08/9/2016 của Uỷ ban nhân 

dân tỉnh về việc phân cấp 

thẩm định dự án, thiết kế xây 

dựng và dự toán xây dựng 

công trình đầu tư trên địa bàn 

tỉnh Hà Nam 

Bị thay thế bởi Quyết định số 

40/2021/QĐ-UBND ngày 30/11/2021 

của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Nam về 

việc ban hành quy định phân cấp thẩm 

định dự án, thiết kế xây dựng triển khai 

sau thiết kế cơ sở của dự án đầu tư xây 

dựng trên địa bàn tỉnh Hà Nam  

15/12/2021 

26 Quyết định 54/2017/QĐ-UBND 

ngày 19/12/2017 

 

Về tỷ lệ điều tiết đối với 

nguồn thu tiền chậm nộp ngân 

sách địa phương được hưởng 

giai đoạn 2017-2020 

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 

43/2021/QĐ-UBND  ngày 10/12/2021 

của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Nam về 

tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các 

khoản thu giữa ngân sách các cấp 

chính quyền địa phương tỉnh Hà Nam 

01/01/2022 

27 Quyết định 58/2017/QĐ-UBND 

ngày 19/12/2017 

Vềphê duyệt quy hoạch phát 

triển Công nghiệp - Thương 

mại tỉnh Hà Nam đến năm 

2025, tầm nhìn đến năm 2035 

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 

49/2021/QĐ-UBND ngày 20/12/2021 

của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Nam bãi 

bỏ Quyết định số 58/2017/QĐ-UBND 

ngày 19/12/2017 của Uỷ ban nhân dân 

tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch phát 

triển Công nghiệp - Thương mại tỉnh 

01/01/2022 
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Hà Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến 

năm 2035 

28 Quyết định 59/2017/QĐ-UBND 

ngày 19/12/2017 

 

Về quy định mức thu, quản lý 

và sử dụng phí bảo vệ môi 

trường đối với nước thải sinh 

hoạt trên địa bàn tỉnh Hà Nam 

Bị thay thế bởi Quyết định số 

18/2021/QĐ-UBND ngày 29/7/2021 

của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Nam về 

việc thực hiện Nghị quyết số 

07/2021/NQ-HĐND ngày 13/7/2021của 

Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam về quy 

định mức thu, quản lý và sử dụng phí bảo 

vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt 

trên địa bàn tỉnh Hà Nam 

10/8/2021 

29 Quyết định 1184/QĐ-UBND 

 ngày 09/7/2018 

 

Về việc ban hành phương án 

giá dịch vụ đo đạc, lập bản đồ 

địa chính 

 

Bị thay thế bởi Quyết định số 

17/2021/QĐ-UBND ngày 28/7/2021 

của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Nam về 

việc ban hành đơn giá cung cấp dịch vụ 

công trích đo địa chính thửa đất, đo đạc 

chỉnh lý thửa đất, đo đạc tài sản gắn 

liền với đất; đăng ký, cấp giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu 

nhà ở và tài sản gắn liền với đất 

10/8/2021 

30 Quyết định 21/2018/QĐ-UBND 

ngày 01/8/2018 

 

Về việc quy định chức danh, 

mức khoán phụ cấp đối với 

những người hoạt động không 

chuyên trách và kinh phí hoạt 

động đối với các tổ chức 

chính trị - xã hội ở cấp xã, ở 

thôn, tổ dân phố trên địa bàn 

tỉnh Hà Nam 

Bị thay thế bởi Quyết định số 

39/2021/QĐ-UBND ngày 17/11/2021 

của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Nam về 

việc quy định chức danh, số lượng, 

mức phụ cấp, mức phụ cấp kiêm nhiệm 

đối với người hoạt động không chuyên 

trách ở cấp xã, thôn, tổ dân phố; chức 

danh, mức phụ cấp, hỗ trợ đối với 

người thực hiện nhiệm vụ khác ở cấp 

xã, thôn, tổ dân phố; mức hỗ trợ hoạt 

01/01/2022 
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động cho các tổ chức chính trị - xã hội 

ở cấp xã, hoạt động của thôn, tổ dân 

phố và một số chế độ, chính sách khác 

trên địa bàn tỉnh Hà Nam 

31 Quyết định 47/2018/QĐ-UBND 

ngày 20/12/2018 

Về việc sửa đổi, bổ sung tỷ lệ 

điều tiết các khoản thu ngân 

sách nhà nước cho các cấp 

ngân sách trên địa bàn tỉnh Hà 

Nam giai đoạn 2017-2020 

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 

43/2021/QĐ-UBND  ngày 10/12/2021 

của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Nam về 

tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các 

khoản thu giữa ngân sách các cấp 

chính quyền địa phương tỉnh Hà Nam 

01/01/2022 

32 Quyết định 18/2019/QĐ-UBND 

ngày 30/7/2019 

 

Về việc sửa đổi, bổ sung Điều 

3 Quyết định số 04/2013/QĐ-

UBND ngày 11/01/2013 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam 

Bị thay thế bởi Quyết định số 

22/2021/QĐ-UBND ngày 09/8/2021 

của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Nam về 

việc quy định mức chi thực hiện chế độ 

dinh dưỡng đặc thù, định mức cấp phát 

trang thiết bị tập luyện và thi đấu đối 

với huấn luyện viên, vận động viên thể 

thao thành tích cao tỉnh Hà Nam 

20/8/2021 

33 Quyết định 28/2019/QĐ-UBND 

ngày 29/8/2019 

 

Ban hành Quy chế quản lý vật 

liệu nổ công nghiệp trên địa 

bàn tỉnh Hà Nam 

Bị thay thế bởi Quyết định số 

05/2021/QĐ-UBND ngày 29/3/2021 

của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Nam ban 

hành Quy chế quản lý vật liệu nổ công 

nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Nam 

15/4/2021 

34 Quyết định 07/2020/QĐ-UBND 

ngày 31/3/2020 

 

Vể việc quy định Bộ tiêu chí 

lựa chọn sách giáo khoa trong 

các cơ sở giáo dục phổ thông 

trên địa bàn tỉnh Hà Nam 

Bị thay thế bởi Quyết định số 

02/2021/QĐ-UBND ngày 18/3/2021 

của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Nam quy 

định Bộ tiêu chí lựa chọn sách giáo 

khoa trong các cơ sở giáo dục phổ 

thông trên địa bàn tỉnh từ năm học 

2021-2022 

31/3/2021 



 
10 

 

35 Quyết định 21/2020/QĐ-UBND 

ngày 14/8/2020 

 

Về việc sửa đổi, bổ sung 

Quyết định số 30/2015/QĐ-

UBND ngày 17/12/2015 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam 

 

Bị thay thế bởi Quyết định số 

12/2021/QĐ-UBND ngày 16/6/2021 

của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Nam quy 

định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 

và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và 

Đào tạo tỉnh Hà Nam 

01/7/2021 

36 Quyết định 24/2020/QĐ-UBND 

ngày 01/9/2020 

Sửa đổi khoản 2, Điều 3 

Quyết định số 27/2016/QĐ-

UBND ngày 16/8/2016 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh về việc 

quy định chức năng, nhiệm 

vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 

chức của Sở Tài nguyên và 

Môi trường tỉnh Hà Nam 

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 

16/2021/QĐ-UBND  ngày 21/7/2021 

của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Nam sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Quyết 

định số 27/2016/QĐ-UBND ngày 

16/8/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh 

Hà Nam quy định chức năng, nhiệm 

vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 

Sở Tài nguyên và Môi trường 

01/8/2021 

37 Quyết định 31/2020/QĐ-UBND 

Ngày 22/12/2020 

Về sửa đổi, bổ sung tỷ lệ điều 

tiết các khoản thu ngân sách 

nhà nước cho các cấp ngân 

sách trên địa bàn tỉnh Hà Nam 

giai đoạn 2017-2020 

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 

43/2021/QĐ-UBND  ngày 10/12/2021 

của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Nam về 

tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các 

khoản thu giữa ngân sách các cấp 

chính quyền địa phương tỉnh Hà Nam 

01/01/2022 

38 Quyết định 33/2020/QĐ-UBND  

ngày 22/12/2020 

Ban hành đơn giá bồi thường 

nhà, vật kiến trúc, công trình 

xây dựng khác và di chuyển 

mồ mả khi Nhà nước thu hồi 

đất trên địa bàn tỉnh Hà Nam 

năm 2021 

Bị thay thế bởi Quyết định số 

48/2021/QĐ-UBND ngày 20/12/2021 

của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Namban 

hành Đơn giá bồi thường nhà, vật kiến 

trúc, công trình xây dựng khác và di 

chuyển mồ mả khi Nhà nước thu hồi 

đất trên địa bàn tỉnh Hà Nam 

01/01/2022 
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II. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC MỘT PHẦN NĂM 2021 

 

STT Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; ngày, tháng, 

năm ban hành văn bản; tên 

gọi của văn bản/ trích yếu 

nội dung của văn bản 

Nội dung, quy định 

hết hiệu lực 

Lý do hết hiệu lực 

 

Ngày hết 

hiệu lực 

1 Nghị quyết 41/2019/NQ-HĐNDngày 

06/12/2019 về mức giá các 

dịch vụ khám bệnh, chữa 

bệnh không thuộc phạm vi 

thanh toán của quỹ Bảo hiểm 

y tế trong các cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh của Nhà 

nước thuộc địa phương quản 

lý trên địa bàn tỉnh Hà Nam 

Bổ sung khoản 4 

điều 1 

Được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị quyết 

số 19/2021/NQ-HĐND ngày 08/12/2021 

của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam. 

Sửa đổi, bổ sung Điều 1 Nghị quyết số 

41/2019/NQ-HĐND ngày 06/12/2019 

của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam về 

mức giá các dịch vụ khám bệnh, chữa 

bệnh không thuộc phạm vi thanh toán 

của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước 

thuộc địa phương quản lý trên địa bàn 

tỉnh Hà Nam 

01/01/2022 

2 Nghị quyết 15/2020/NQ-HĐND ngày 

08/12/2020 về tiếp tục thực 

hiện các Nghị quyết về cơ chế 

chính sách quản lý tài chính 

ngân sách địa phương trong 

thời kỳ ổn định giai đoạn 

2017-2020 đến hết năm 2021 

Bãi bỏ mục 1, 2, 3 

Điều 1 

Bị bãi bỏ bởi Nghị quyết số 10/2021/NQ-

HĐND ngày 14/10/2021 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh Hà Nam ban hành Quy 

định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi 

và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các 

khoản thu giữa ngân sách các cấp chính 

quyền địa phương tỉnh Hà Nam 

01/01/2022 

3 Nghị quyết 15/2020/NQ-HĐND ngày 

08/12/2020 về tiếp tục thực 

hiện các Nghị quyết về cơ 

chế chính sách quản lý tài 

Bãi bỏ mục 4 Điều 1 Bị bãi bỏ bởi Nghị quyết số 

11/2021/NQ-HĐND ngày 14/10/2021 

của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam ban 

hành Quy định định mức phân bổ dự 

01/01/2022 
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chính ngân sách địa phương 

trong thời kỳ ổn định ngân 

sách giai đoạn 2017-2020 

đến hết năm 2021 

toán chi thường xuyên Ngân sách địa 

phương năm 2022 tỉnh Hà Nam 

 

4 Nghị quyết 15/2020/NQ-HĐND ngày 

08/12/2020 về tiếp tục thực 

hiện các Nghị quyết về cơ 

chế chính sách quản lý tài 

chính ngân sách địa phương 

trong thời kỳ ổn định ngân 

sách giai đoạn 2017-2020 

đến hết năm 2021 

Bãi bỏ mục 5 Điều 1 

 

Bị bãi bỏ bởi Nghị quyết số 

13/2021/NQ-HĐND ngày 14/10/2021 

của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam 

vềhỗ trợ kinh phí hoạt động đối với các 

cơ quan Toà án nhân dân, Viện kiểm sát 

nhân dân, Thi hành án dân sự trên địa 

bàn tỉnh Hà Nam 

 

01/01/2022 

5 Nghị quyết 18/2020/NQ-HĐND 

ngày 08/12/2020 quy định về 

thu phí, lệ phí trên địa bàn 

tỉnh Hà Nam 

Sửa đổi, bổ sung 

Điều 18 

Được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị quyết số 

18/2021/NQ-HĐND ngày 08/12/2021 của 

Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam sửa đổi 

Điều 18 của quy định về thu phí và lệ phí 

trên địa bàn tỉnh Hà Nam ban hành kèm 

theo Nghị quyết số 18/2020/NQ-HĐND 

ngày 08/12/2020 của Hội đồng nhân dân 

tỉnh Hà Nam 

01/01/2022 

6 Quyết định 03/2016/QĐ- UBND  

ngày 07/3/2016quy định chức 

năng, nhiệm vụ, quyền hạn và 

tổ chức bộ máy của Sở Công 

Thương tỉnh Hà Nam 

Sửa đổi khoản 1, 

Điều 1; sửa đổi 

khoản 2, Điều 3; 

bãi bỏ điểm d, 

khoản 6, Điều 2 

 

Được sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định 

số 27/2021/QĐ-UBND ngày 19/8/2021 

của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về 

việc sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Quyết định số 03/2016/QĐ-UBND ngày 

07/3/2016 của Uỷ ban nhan dân tỉnh Hà 

Nam quy định chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn và tổ chức bộ máy của Sở 

Công Thương tỉnh Hà Nam 

 

01/9/2021 
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7 Quyết định 09/2016/QĐ-UBND  

ngày 25/4/2016 về việc quy 

định chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn và tổ chức bộ máy 

của Sở Y tế tỉnh Hà Nam 

Sửa đổi điểm a, 

khoản 2, Điều 3 

Được sửa đổi bởi Quyết định số 

29/2021/QĐ-UBND ngày 10/9/2021 của 

Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc 

sửa đổi điểm a, khoản 2, Điều 3, Quyết 

định số 09/2016/QĐ-UBND ngày 

25/4/2016 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà 

Nam về việc quy định chức năng, nhiệm 

vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Sở 

Y tế tỉnh Hà Nam 

01/10/2021 

 

8 Quyết định 17/2016/QĐ-UBND ngày 

24/6/2016 về việc quy định 

chức năng, nhiệm vụ, quyền 

hạn và tổ chức bộ máy của 

Sở Giao thông vận tải tỉnh 

Hà Nam 

Sửa đổi điểm a, 

khoản 2, Điều 3 

Được sửa đổi bởi Quyết định số 

09/2021/QĐ-UBND ngày 27/4/2021 của 

Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc 

sửa đổi điểm a, khoản 2, Điều 3 Quyết 

định số 17/2016/QĐ-UBNDngày 

24/6/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà 

Nam quy định chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn và tổ chức bộ máy của sở 

Giao thông vận tải tỉnh Hà Nam 

01/6/2021 

9 Quyết định 27/2016/QĐ-UBND ngày 

16/8/2016 về việc quy định 

chức năng, nhiệm vụ, quyền 

hạn và cơ cấu tổ chức của Sở 

Tài nguyên và Môi trường 

Sửa đổi, bổ sung 

khoản 1 Điều 1; 

Bổ sung khoản 24 

Điều 2; Sửa đổi 

khoản 2 Điều 3 

Được sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định 

số 16/2021/QĐ-UBND  ngày 21/7/2021 

của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Nam sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 

số 27/2016/QĐ-UBND ngày 16/8/2016 

của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam quy 

định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và 

cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và 

Môi trường 

01/8/2021 

10 Quyết định 26/2018/QĐ-UBND ngày 

10/8/2018ban hành Quy chế 

phối hợp quản lý cụm công 

Sửa đổi Khoản 1 

Điều 4; sửa đổi, bổ 

sung Điều 6; sửa 

Được sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định 

số 08/2021/QĐ-UBND ngày 22/4/2021 

của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Nam sửa 

28/4/2021 
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nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Nam đổi, bổ sung Điều 7; 

sửa đổi, bổ sung 

khoản 1 Điều 8; sửa 

đổi, bổ sung Khoản 

1 và 2 Điều 9; sửa 

đổi, bổ sung khoản 

2 Điều 11; bổ sung, 

thay thế,bãi bỏ một 

số từ, cụm từ, điểm, 

khoản, điều;bãi bỏ 

điểm c, khoản 2 

Điều 4; 

đổi, bổ sung một số điều của Quy chế 

phối hợp quản lýCụm công nghiệp trên 

địa bàn tỉnh Hà Nam ban hành kèm 

theoQuyết định số 26/2018/QĐ-UBND 

ngày 10/8/2018 của Uỷ ban nhân dân 

tỉnh Hà Nam 

 

11 

 

 

Quyết định 22/2019/QĐ-UBNDngày 

01/8/2019 về việc sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Quyết 

định số 45/2016/QĐ-UBND 

ngày 02/11/2016 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Hà Nam quy 

định chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn và tổ chức bộ máy 

của Sở Kế hoạch và Đầu tư 

tỉnh Hà Nam 

Sửa đổi, bổ sung 

Khoản 3, Điều 1 

Được sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định 

số 23/2021/QĐ-UBND ngày 10/8/2021 

của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Nam 

Quyết định sửa đổi, bổ sung khoản 3, 

Điều 1 của Quyết định số 22/2019/QĐ-

UBND ngày 01/8/2019 của Uỷ ban nhân 

dân tỉnh Hà Nam về việc sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Quyết định số 

45/2016/QĐ-UBND ngày 02/11/2016 

của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Nam quy 

định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và 

tổ chức bộ máy của Sở Kế hoạch và Đầu 

tư tỉnh Hà Nam 

01/9/2021 
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12 Quyết định 27/2020/QĐ-UBND ngày 

18/12/2020 ban hành quy 

định về quản lý đầu tư, xây 

dựng bằng nguồn vốn đầu tư 

công trên địa bàn tỉnh Hà 

Nam 

Sửa đổi, bổ sung 

khoản 2 Điều 5; 

sửa đổi, bổ sung 

điểm b, điểm c 

khoản 4 Điều 7; 

sửa đổi, bổ sung 

Điều 10; sửa đổi, bổ 

sung Điều 11; sửa 

đổi, bổ sung Điều 

12; sửa đổi, bổ sung 

khoản 2 Điều 13. 

Được sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định 

số 41/2021/QĐ-UBND ngày 30/11/2021 

của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Nam sửa 

đổi, bổ sung  một số điều của Quyết 

định số 27/2020/QĐ-UBND ngày 

18/12/2020 của Uỷ ban nhân dân tỉnh 

quy định về quản lý đầu tư, xây dựng 

bằng nguồn vốn đầu tư công trên địa bàn 

tỉnh Hà Nam 

15/12/2021 

13 Quyết định 10/2021/QĐ-UBND ngày 

29/4/2021 ban hành quy định 

về trình tự thủ tục lập, thẩm 

định, phê duyệt và tổ chức 

thực hiện đầu tư xây dựng hạ 

tầng kỹ thuật Khu đấu giá 

quyền sử dụng đất trên địa 

bàn tỉnh Hà Nam 

Sửa đổi khoản 5, 

Điều 7; sửa đổi 

khoản 8, Điều 7 

Được sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định 

42/2021/QĐ-UBND ngày 30/11/2021 

của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Nam sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 

số 10/2021/QĐ-UBND ngày 29/4/2021 

của Uỷ ban nhân dân tỉnh quy định về 

trình tự thủ tục lập, thẩm định, phê duyệt 

đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu 

đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn 

tỉnh Hà Nam 

15/12/2021 
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