
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH HÕA BÌNH 
 

Số:            /QĐ-UBND 

 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
                    

Hòa Bình, ngày       tháng 01 năm 2021 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật 

của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh 

đã hết hiệu lực thi hành  
 

 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÕA BÌNH 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2020; 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; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Luật sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18/6/2020; 

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 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 92/TTr-STP,      

ngày 22/01/2021. 

QUYẾT ĐỊNH: 

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

dân, Ủy ban nhân dân tỉnh đã hết hiệu lực thi hành, gồm: 

1. Danh mục văn bản quy phạm pháp luật đã hết hiệu lực thi hành toàn bộ 

tính đến thời điểm 31/12/2020 (Danh mục 1). 

2. Danh mục văn bản quy phạm pháp luật đã hết hiệu lực thi hành một phần 

tính đến thời điểm 31/12/2020 (Danh mục 2). 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở, Thủ 

trưởng các Ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chịu trách 

nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Bộ Tư pháp; 

- Thường trực Tỉnh ủy; 

- Thường trực HĐND tỉnh; 

- Đoàn ĐBQH tỉnh; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- HĐND, UBND các huyện, thành phố; 

- Chánh VP, các Phó CVP/UBND tỉnh; 

- Cổng Thông tin điện tử tỉnh; 

- Lưu: VT, NC (BTh, 60b). 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Bùi Văn Khánh 



Danh mục 1 

ỦY BAN NHÂN DÂN  

TỈNH HÒA BÌNH 

 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

                                         

 

DANH MỤC 

Văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, 

Ủy ban nhân dân đã hết hiệu lực thi hành toàn bộ 

tính đến thời điểm 31/12/2020 

(Ban hành kèm theo Quyết định số            /QĐ-UBND ngày    /01/2021 

 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình) 

 
 

A. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ NĂM 2020 

STT Tên 

loại 

văn 

bản 

Số, ký hiệu, 

ngày tháng 

năm ban 

hành văn 

bản 

Tên gọi văn bản Lý do hết 

hiệu lực 

Ngày hết 

hiệu lực 

LĨNH VỰC TÀI CHÍNH 

1 Nghị 

quyết  

40/2016/NQ-

HĐND ngày 

07/12/2016 

Ban hành quy định 

danh mục chi tiết, 

mức thu, miễn, 

giảm và tỷ lệ phần 

trăm (%) trích, nộp 

những khoản phí, 

lệ phí  

Thay thế bởi 

Nghị quyết số 

277/2020/NQ

-HĐND ngày 

23/7/2020 

03/8/2020 

2 Nghị 

quyết 

79/2017/NQ-

HĐND ngày 

08/12/2017 

Sửa đổi, bổ sung 

danh mục chi tiết, 

mức thu, miễn, 

giảm các khoản 

phí, lệ phí ban 

hành kèm theo 

Nghị quyết số 

40/2016/NQ-

HĐND ngày 07 

tháng 12 năm 2016 

của Hội đồng nhân 

dân tỉnh 

3 Nghị 

quyết 

38/2012/NQ-

HĐND ngày 

10/7/2012 

Quy định mức hoạt 

động, mức bồi 

dưỡng biểu diễn, 

bồi dưỡng luyện 

tập đối với Đội 

tuyên truyền lưu 

Bãi bỏ bởi 

Nghị quyết số 

337/2020/NQ

-HĐND ngày 

09/12/2020 

20/12/2020 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-chinh-nha-nuoc/nghi-quyet-38-2012-nq-hdnd-muc-hoat-dong-boi-duong-bieu-dien-luyen-tap-174324.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-chinh-nha-nuoc/nghi-quyet-38-2012-nq-hdnd-muc-hoat-dong-boi-duong-bieu-dien-luyen-tap-174324.aspx


động và mức hỗ 

trợ kinh phí hoạt 

động cho các đội 

văn nghệ quần 

chúng ở cơ sở trên 

địa bàn tỉnh Hòa 

Bình 

4 Quyết 

định 

28/2004/QĐ-

UB ngày 

18/8/2004 

Về việc quy định 

thời gian phê 

chuẩn quyết toán 

ngân sách địa 

phương 

 

 

 

Bãi bỏ bởi 

Quyết định số 

01/2020/QĐ-

UBND ngày 

06/3/2020 

 

 

 

 

 

01/4/2020 5 Quyết 

định 

04/2007/QĐ-

UBND ngày 

14/5/2007 

Về việc quy định 

mức thu đối với 

các khoản phí, lệ 

phí trên địa bàn 

tỉnh 

6 Quyết 

định 

08/2007/QĐ-

UBND ngày 

30/7/2007 

Về ban hành quy 

định về chế độ họp 

trong hoạt động 

của các cơ quan 

hành chính nhà 

nước 

7 Quyết 

định 
14/2008/QĐ

-UBND ngày 

26/6/2008 

Về ban hành quy 

chế quản lý tài 

chính Quỹ phát 

triển Khoa học và 

Công nghệ tỉnh 

Hòa Bình 

8 Quyết 

định 

05/2009/QĐ-

UBND ngày 

04/02/2009 

Về việc sửa đổi 

Quyết định số 

04/2007/QĐ-

UBND ngày 

14/5/2007 

của Ủy ban nhân 

dân tỉnh quy định 

tỷ lệ phần trăm 

trích nộp các 

khoản phí, lệ phí 

và quy định về lệ 

phí đăng ký cư trú 

9 Quyết 

định 

10/2009/QĐ-

UBND ngày 

04/02/2009 

Về việc quy định 

mức thu, tỷ lệ 

trích, nộp, quản lý 

và sử dụng phí bảo 



vệ môi trường đối 

với chất thải rắn 

10 Quyết 

định 

30/2009/QĐ-

UBND ngày 

11/9/2009 

Về việc quy định 

mức thu và tỷ lệ 

phần trăm trích, 

nộp đối với lệ phí 

cấp bản sao, lệ phí 

chứng thực 

11 Quyết 

định 

31/2009/QĐ-

UBND ngày 

14/9/2019 

Về việc quy định 

mức đóng góp các 

khoản chi phí đối 

với người nghiện 

ma tuý chữa trị, cai 

nghiện tự nguyện 

tại Trung tâm Giáo 

dục lao động xã 

hội tỉnh 

12 Quyết 

định 

13/2010/QĐ-

UBND ngày 

27/9/2010 

Về việc sửa đổi, bổ 

sung một số quy 

định về phí, lệ phí 

tại Quyết định số 

04/2007/QĐ-

UBND ngày 

14/5/2007 

của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Hoà Bình 

13 Quyết 

định 

16/2011/QĐ-

UBND ngày 

21/7/2011 

Về việc bổ sung 

Biểu Chi tiết mức 

thu các loại phí, lệ 

phí ban hành kèm 

theo Quyết định số 

04/2007/QĐ-

UBND ngày 

14/5/2007 của 

UBND tỉnh Hòa 

Bình 

14 Quyết 

định 

01/2012/QĐ-

UBND ngày 

31/01/2012 

Về việc ban hành 

bảng giá tính lệ phí 

trước bạ tài sản 

15 Quyết 

định 

27/2013/QĐ-

UBND ngày 

05/12/2013 

Về việc sửa đổi 

Điểm a, Khoản 16, 

Mục I, Biểu chi 

tiết mức thu các 

loại phí, lệ phí ban 

hành kèm theo 



Quyết định số 

04/2007/QĐ-

UBND ngày 

14/5/2007 

của Ủy ban nhân 

dân tỉnh về quy 

định mức thu các 

khoản phí, lệ phí 

trên địa bàn tỉnh 

Hoà Bình 

16 Quyết 

định 

33/2014/QĐ-

UBND ngày 

28/11/2014 

Về việc quy định 

mức thu một số 

khoản phí trên địa 

bàn tỉnh 

LĨNH VỰC VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH 

17 Quyết 

định 

34/2016/QĐ-

UBND ngày 

01/8/2016 

Về việc ban hành 

Quy chế hoạt động 

các khu, điểm du 

lịch trên địa bàn 

tỉnh Hòa Bình 

Thay thế bởi 

Quyết định số 

04/2020/QĐ-

UBND ngày 

13/3/2020 

25/3/2020 

LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 

18 Quyết 

định 

54/2005/QĐ-

UBND ngày 

05/12/2005 

Ban hành Quy chế 

sử dụng súng săn, 

vận chuyển, tiêu 

thụ động vật hoang 

dã và các sản phẩm 

động vật hoang dã 

Bãi bỏ bởi 

Quyết định số 

07/2020/QĐ-

UBND ngày 

01/4/2020 

13/4/2020 

19 Quyết 

định 

26/2008/QĐ-

UBND ngày 

30/9/2008 

Về việc Ban hành 

“Quy định quản lý 

an toàn đập trên 

địa bàn tỉnh Hòa 

Bình” 

20 Quyết 

định 

25/2013/QĐ-

UBND ngày 

22/11/2013 

Ban hành mức thu 

thủy lợi phí, tiền 

nước trên địa bàn 

tỉnh Hòa Bình 

21 Chỉ 

thị 

05/2004/CT-

UBND ngày 

30/01/2004 

Về việc tăng 

cường các biện 

pháp chỉ đạo 

phòng, chống dịch 

bệnh, dịch cúm gà 

22 Chỉ 

thị 

15/2010/CT-

UBND ngày 

14/10/2010 

Về việc tổ chức 

thực hiện Nghị 

định số 

41/2010/NĐ-CP 



ngày 12/4/2010 

của Chính phủ về 

chính sách tín 

dụng phục vụ phát 

triển nông nghiệp, 

nông thôn 

LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

23 Quyết 

định 

02/2018/QĐ-

UBND ngày 

15/01/2018 

Ban hành Quy 

định về quản lý 

hoạt động đo đạc, 

bản đồ trên địa bàn 

tỉnh Hòa Bình 

Thay thế bởi 

Quyết định số 

10/2020/QĐ-

UBND ngày 

16/6/2020 

01/7/2020 

LĨNH VỰC KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ 

24 Quyết 

định 

04/2016/QĐ-

UBND ngày 

29 /01/2016 

Ban hành Quy 

định thực hiện 

chính sách đặc thù 

khuyến khích 

doanh nghiệp đầu 

tư vào nông nghiệp 

nông thôn trên địa 

bàn tỉnh Hòa Bình, 

giai đoạn 2016-

2020 

Thay thế bởi 

quyết định số 

11/2020/QĐ-

UBND ngày 

30/6/2020 

10/7/2020 

LĨNH VỰC VĂN PHÕNG ỦY BAN NHÂN DÂN 

25 Quyết 

định 

07/2007/QĐ-

UBND ngày 

19/7/2007 

Quy định vị trí, 

chức năng, nhiệm 

vụ, quyền hạn, cơ 

cấu tổ chức và biên 

chế của Trung tâm 

Tin học và Công 

báo, thuộc Văn 

phòng Ủy ban 

nhân dân tỉnh Hòa 

Bình 

Bãi bỏ bởi 

Quyết định số 

12/2020/QĐ-

UBND ngày 

06/7/2020 

15/7/2020 

LĨNH VỰC TƯ PHÁP 

26 Quyết 

định 

16/2014/QĐ-

UBND ngày 

24/7/2014 

Về việc chuyển 

giao thẩm quyền 

chứng thực của Ủy 

ban nhân dân cấp 

huyện, cấp xã sang 

tổ chức hành nghề 

công chứng trên 

địa bàn tỉnh Hòa 

Bình 

Bãi bỏ bởi 

quyết định số 

14/2020/QĐ-

UBND ngày 

19/8/2020 

31/8/2020 

LĨNH VỰC XÂY DỰNG 



27 Nghị 

quyết 

61/2006/NQ-

HĐND ngày 

21/7/2006 

Thông qua Đề án 

bán nhà ở thuộc sở 

hữu nhà nước cho 

người đang thuê tại 

thị xã Hòa Bình, 

tỉnh Hòa Bình. 

Bài bỏ bởi 

Nghị quyết số 

246/2020/NQ

-HĐND ngày 

24/02/2020 

05/3/2020 

28 Nghị 

quyết 

115/2008/N

Q-

HĐND ngày 

10/12/2008 

của Hội đồng nhân 

dân tỉnh Hòa Bình 

về chương trình 

phát triển nhà ở đô 

thị tỉnh Hòa Bình 

đến năm 2010, 

định hướng đến 

năm 2020 

  

29 Quyết 

định 

56/2016/QĐ-

UBND ngày 

29/12/2016 

Ban hành Quy 

định về quản lý 

cấp giấy phép xây 

dựng trên địa bàn 

tỉnh Hòa Bình 

Thay thế bởi 

Quyết định số 

20/2020/QĐ-

UBND ngày 

13/11/2020 

01/12/2020 

30 Quyết 

định 

22/2007/QĐ-

UBND ngày 

04/12/2007 

Ban hành Quy 

định trình tự, thủ 

tục cấp giấy chứng 

nhận quyền sở hữu 

nhà ở, quyền sở 

hữu công trình trên 

địa bàn tỉnh Hòa 

Bình 

Bãi bỏ bởi 

06/2020/QĐ-

UBND ngày 

31/3/2020 

20/4/2020 

31 Quyết 

định 

47/2016/QĐ-

UBND ngày 

23/11/2016 

Ban hành quy định 

một số nội dung về 

công tác quản lý 

trật tự xây dựng 

trên địa bàn tỉnh 

Hòa Bình 

Thay thế bởi 

Quyết định số 

21/2020/QĐ-

UBND ngày 

13/11/2020 

01/01/2021 

32 Quyết 

định 

57/2016/QĐ-

UBND ngày 

29/12/2016  

Ban hành Quy 

định phân công, 

phân cấp quản lý 

quy hoạch xây 

dựng trên địa bàn 

tỉnh Hòa Bình 

Thay thế bởi 

Quyết định số 

22/2020/QĐ-

UBND ngày 

13/11/2020 

01/01/2021 

LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

33 Nghị 

quyết 

168/2019/H

ĐND ngày 

14/8/2019 

Quy định mức 

thu học phí đối với 

các cơ sở giáo dục 

mầm non, giáo dục 

phổ thông công lập 

Thay thế bởi 

Nghị quyết số 

293/2020/HĐ

ND ngày 

23/7/2020 

03/8/2020 

https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=56/2016/Q%C4%90-UBND&match=True&area=2&lan=1&bday=29/12/2016&eday=29/12/2016
https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=56/2016/Q%C4%90-UBND&match=True&area=2&lan=1&bday=29/12/2016&eday=29/12/2016


năm học 2019-

2020 trên địa bàn 

tỉnh Hòa Bình 

34 Quyết 

định 

22/2018/QĐ-

UBND ngày 

24/5/2018 

Ban hành Quy định 

về điều kiện, tiêu 

chuẩn chức danh đối 

với Trưởng phòng, 

Phó Trưởng phòng, 

trưởng, phó các đơn 

vị thuộc Sở Giáo 

dục và Đào tạo; 

Trưởng phòng, Phó 

Trưởng phòng Giáo 

dục và Đào tạo 

thuộc Ủy ban nhân 

dân các huyện, 

thành phố 

Thay thế bởi 

quyết định số 

23/2020/QĐ-

UBND ngày 

09/12/2020 

25/12/2020 

LĨNH VỰC NỘI VỤ 

35 Nghị 

quyết 

34/2016/NQ-

HĐND ngày 

07/12/2016 

Về việc quy định 

chức danh số lượng 

và mức phụ cấp đối 

với những người 

hoạt động không 

chuyên trách, khoán 

kinh phí hoạt động 

của một số tổ chức ở 

cấp xã; ở xóm, tổ 

dân phố 

Thay thế bởi 

Nghị quyết số 

298/2020/NQ

-HĐND ngày 

23/7/2020 

01/8/2020 

36 Quyết 

định 

15/2013/QĐ-

UBND ngày 

15/8/2013  

Ban hành Quy chế 

tổ chức và hoạt 

động của xóm, tổ 

dân phố thuộc tỉnh 

Hòa Bình 

Bãi bỏ bởi 

Quyết định số 

24/2020/QĐ-

UBND ngày 

21/12/2020 

 

31/12/2020 

 

37 Quyết 

định 

11/2014/QĐ-

UBND ngày 

24/6/2014  

Ban hành Quy 

định Tiêu chí phân 

loại xóm, tổ dân 

phố thuộc tỉnh Hòa 

Bình 

LĨNH VỰC Y TẾ 

38 Nghị 

quyết 

98/2014/NQ-

HĐND ngày 

16/7/2014 

Về việc quy định 

mức hỗ trợ thù lao 

Cộng tác viên dân 

số-kế hoạch hóa 

gia đình   

Bãi bỏ bởi 

Nghị quyết số 

338/2020/NQ

-HĐND ngày 

09/12/2020 

20/12/2020 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÕA BÌNH 

 

https://thukyluat.vn/vb/nghi-quyet-34-2016-nq-hdnd-so-luong-muc-phu-cap-nhung-nguoi-hoat-dong-khong-chuyen-trach-hoa-binh-5301c.html
https://thukyluat.vn/vb/nghi-quyet-34-2016-nq-hdnd-so-luong-muc-phu-cap-nhung-nguoi-hoat-dong-khong-chuyen-trach-hoa-binh-5301c.html


Danh mục 2 

 
 

DANH MỤC 

Văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, 

Ủy ban nhân dân đã hết hiệu lực thi hành một phần 

tính đến thời điểm 31/12/2020 

(Ban hành kèm theo Quyết định số         /QĐ-UBND ngày       /01/2021 

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình) 
 
 

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 văn 

bản 

Nội dung, quy 

định hết hiệu lực, 

ngưng hiệu lực 

Lý do hết 

hiệu lực, 

ngưng hiệu 

lực 

Ngày hết 

hiệu lực, 

ngưng 

hiệu lực 

LĨNH VỰC KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ 

1 Nghị 

quyết 

169/2019/NQ-

HĐND về 

phương án 

phân bổ nguồn 

vốn ngân sách 

nhà nước để 

thực hiện nội 

dung của 

Chương trình 

mục tiêu quốc 

gia xây dựng 

nông thôn mới 

giai đoạn 

2016-2020 do 

tỉnh Hòa Bình 

ban hành 

Khoản 1, Điều 1  Sửa đổi bởi 

Nghị quyết số 

272/2020/NQ-

HĐND ngày 

23/7/2020 

03/8/2020 

LĨNH VỰC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

2 Quyết 

định 

27/2015/QĐ-

UBND, ngày 

24/9/2015 ban 

hành Quy định 

quản lý và sử 

dụng chỉ dẫn 

địa lý Cao 

Điều 1, khoản 1 

Điều 3, Điều 4, 

điểm d khoản 6 

Điều 9, Điều 17, 

Điều 18, khoản 3, 

4 Điều 20, Điều 

21, Điều 23, 

Sửa đổi, bổ 

sung bởi 

Quyết định số 

16/2020/QĐ-

UBND ngày 

03/9/2020 

14/9/2020 

ỦY BAN NHÂN DÂN  

TỈNH HÕA BÌNH 

 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

                                         



Phong cho sản 

phẩm cam quả  

Chương III, 

Khoản 3 Điều 19; 

Các phụ lục gồm: 

Phụ lục I; Phụ lục 

II; Phụ lục III; Phụ 

lục IV; Phụ lục V; 

Phụ lục VI. 

LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

3 Quyết 

định 

47/2019/QĐ-

UBND ngày 

18/11/2019 

của Ủy ban 

nhân dân tỉnh 

tỉnh Hòa Bình 

về việc ban 

hành “Bộ đơn 

giá bồi thường 

đối với tài sản 

khi nhà nước 

thu hồi đất” 

trên địa bàn 

tỉnh Hòa Bình 

Thay thế các phụ 

lục: II, III; Sửa 

đổi, bổ sung Phụ 

lục số IV;  Bổ 

sung Phụ lục số 

VI - Đơn giá bồi 

thường, hỗ trợ đối 

với rừng trồng tập 

trung  

Sửa đổi bởi 

Quyết định số 

18/2020/QĐ-

UBND ngày 

23/10/2020 

05/11/2020 

LĨNH VỰC NỘI VỤ 

4 Quyết 

định 

29/2019/QĐ-

UBND ngày 

12/8/2019 ban 

hành Quy chế 

đánh giá, xếp 

loại mức độ 

hoàn thành 

nhiệm vụ hàng 

năm đối với 

các Sở, Ban, 

Ngành, đơn vị 

sự nghiệp và 

Ủy ban nhân 

dân các huyện, 

thành phố  

Khoản 1, khoản 3 

Điều 6; Điều 9;  

Bãi bỏ các Phụ lục 

ban hành kèm 

theo 

Sửa đổi bởi 

Quyết định số 

19/2020/QĐ-

UBND ngày 

27/10/2020 

10/11/2020 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÕA BÌNH 

 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bat-dong-san/quyet-dinh-47-2019-qd-ubnd-bo-don-gia-boi-thuong-voi-tai-san-khi-nha-nuoc-thu-hoi-dat-hoa-binh-429136.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bat-dong-san/quyet-dinh-47-2019-qd-ubnd-bo-don-gia-boi-thuong-voi-tai-san-khi-nha-nuoc-thu-hoi-dat-hoa-binh-429136.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/quyet-dinh-29-2019-qd-ubnd-quy-che-danh-gia-xep-loai-muc-do-hoan-thanh-nhiem-vu-hoa-binh-421368.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/quyet-dinh-29-2019-qd-ubnd-quy-che-danh-gia-xep-loai-muc-do-hoan-thanh-nhiem-vu-hoa-binh-421368.aspx
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