
UBND TỈNH HÀ TĨNH 

SỞ TƯ PHÁP 
 

Số:       /STP-XDKT&TDTHPL 
 

V/v ban hành Danh mục văn bản QPPL 

của HĐND và UBND tỉnh trong lĩnh vực 

trọng tâm, liên ngành năm 2022 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

              Hà Tĩnh, ngày      tháng 6 năm 2022 

                       

  

                              Kính gửi:  

                 - Các sở, ban, ngành cấp tỉnh; 

                                             - UBND các huyện, thành phố, thị xã.  

    

Thực hiện Kế hoạch số 66/KH-UBND ngày 21/3/2022 của UBND tỉnh 

về theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành 

năm 2022; Sở Tư pháp đã tiến hành rà soát, lập Danh mục các văn bản QPPL 

của HĐND và UBND tỉnh còn hiệu lực có nội dung liên quan đến các chính 

sách hỗ trợ người dân, người lao động, người sử dụng lao động, doanh 

nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trong bối cảnh dịch COVID-19; Tự chủ đại 

học thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo; Lập, quản lý hành lang bảo vệ nguồn 

nước thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường và giải quyết tranh chấp lao 

động, đình công và tổ chức lấy ý kiến của các cơ quan, đơn vị liên quan. Trên 

cơ sở ý kiến góp ý của các cơ quan, đơn vị, Sở Tư pháp đã tổng hợp, hoàn 

thiện Danh mục nêu trên (gửi kèm theo Công văn này).  

Vậy, Sở Tư pháp trân trọng gửi Danh mục văn bản quy phạm pháp luật 

nêu trên để các cơ quan, đơn vị, địa phương nghiên cứu, tham khảo, phục vụ 

công tác tra cứu, theo dõi thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên 

ngành năm 2022./. 

Nơi nhận: 
- Bộ Tư pháp; 

- Ban Pháp chế HĐND tỉnh; 

- UBND tỉnh (để b/c); 

- Lãnh đạo Sở; 

- Lưu: VT, XDKT&TDTHPL. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Quốc Tuấn 
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DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CÓ NỘI DUNG LIÊN QUAN ĐẾN LĨNH VỰC THEO DÕI TRỌNG TÂM, LIÊN 

NGÀNH NĂM 2022 DO HĐND VÀ UBND TỈNH HÀ TĨNH BAN HÀNH 

(Kèm theo Công văn số          /STP-XDKT&TDTHPL ngày     /6/2022 của Sở Tư pháp) 

 

 

STT 
Số, ký hiệu; ngày, tháng, 

năm ban hành văn bản 

Tên gọi của văn bản/ Trích yếu nội 

dung của văn bản 

Nội dung liên quan  
Ghi chú 

I. Các chính sách hỗ trợ người dân, người lao động, người sử dụng lao động, doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trong bối cảnh dịch 

COVID-19 

1.  

Nghị quyết số 

214/2020/NQ-HĐND, 

ngày 10/7/2020 

Về một số chính sách hỗ trợ phục hồi 

sản xuất kinh doanh thúc đẩy phát 

triển kinh tế trong điều kiện phòng, 

chống dịch Covid-19  

 

Khoản 5 Điều 2: Điều chỉnh nội dung tại điểm a, b 

khoản 2 Điều 6 của Quy định một số chính sách phát 

triển du lịch Hà Tĩnh đến năm 2025 và những năm 

tiếp theo ban hành kèm Nghị quyết số 81/2017/NQ-

HĐND tỉnh ngày 13 tháng 12 năm 2017 của Hội 

đồng nhân dân tỉnh, cụ thể như sau: 

“a) Điều kiện áp dụng: Hỗ trợ xây dựng nhà hàng 

(kinh doanh độc lập với cơ sở lưu trú) đã được cơ 

quan có thẩm quyền cấp biển hiệu đạt tiêu chuẩn 

phục vụ khách du lịch theo quy định của Bộ Văn hóa 

Thể thao và Du lịch, đáp ứng điều kiện có quy mô 

diện tích sàn từ 300m2 trở lên (không bao gồm bãi đỗ 

xe, khuôn viên); 

b) Mức hỗ trợ: Hỗ trợ một lần, với mức 

300.000đ/m2 sàn xây dựng và không quá 300 triệu 

đồng/cơ sở.” 

 

2.  

 

Nghị quyết số 

260/2020/NQ-HĐND, 

ngày 08/12/2020 

Bãi bỏ Điều 5 Nghị quyết số 

214/2020/NQ-HĐND ngày 10 tháng 

7 năm 2020 của Hội đồng nhân dân 

tỉnh về một số chính sách hỗ trợ phục 

hồi sản xuất kinh doanh thúc đẩy 

phát triển kinh tế trong điều kiện 

phòng, chống dịch Covid-19 

Toàn bộ nội dung  

https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=81/2017/NQ-H%C4%90ND&match=True&area=2&lan=1
https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=81/2017/NQ-H%C4%90ND&match=True&area=2&lan=1
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3.  

Nghị quyết số 

65/2022/NQ-HĐND ngày 

29/4/2022 

Quy định mức giá dịch vụ xét 

nghiệm SARS-CoV-2 không thuộc 

phạm vi thanh toán của Quỹ bảo 

hiểm y tế (chưa bao gồm chi phí sinh 

phẩm xét nghiệm SARS-CoV2) tại 

cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà 

nước trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh 

Toàn bộ nội dung  

II. Tự chủ đại học thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo:  

1.  

Quyết định số 

26/2021/QĐ-UBND ngày 

02/6/2021 

Ban hành Quy định chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 

chức của Sở Giáo dục và Đào tạo 

Khoản 4 Điều 2 Quy định ban hành kèm theo Quyết 

định quy định nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Giáo dục 

và Đào tạo: 

“Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan thực 

hiện chức năng quản lý nhà nước về giáo dục của Ủy 

ban nhân dân cấp tỉnh đối với các cơ sở đại học; 

trường cao đẳng sư phạm, trung cấp sư phạm, trung 

tâm giáo dục thường xuyên cấp tỉnh theo phân cấp 

của Chính phủ”. 

 

III. Lập, quản lý hành lang bảo vệ nguồn nước thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường 

1.  
82/2014/QĐ-UBND ngày 

21/11/2014 

Ban hành Quy định quản lý tài 

nguyên nước trên địa bàn tỉnh Hà 

Tĩnh 

Khoản 1 Điều 6 Quy định ban hành kèm theo Quyết 

định: 

“1. Lập, quản lý hành lang bảo vệ nguồn nước. 

Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với 

các sở, ngành có liên quan và Ủy ban nhân dân cấp 

huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức điều tra, xác 

định các nguồn nước phải lập danh mục để xây dựng 

hành lang bảo vệ nguồn nước theo quy định tại Điều 

31 của Luật Tài nguyên nước và tổ chức công bố, 

quản lý theo quy định”. 

 

2.  
52/2021/QĐ-UBND, ngày 

26/11/2021 

  Ban hành Quy định chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 

chức của Sở Tài nguyên và Môi 

trường 

 

Điểm d khoản 6 Điều 2 Quy định ban hành kèm theo 

Quyết định: “Tổ chức ứng phó, khắc phục sự cố ô 

nhiễm nguồn nước; theo dõi, phát hiện và tham gia 

giải quyết sự cố ô nhiễm nguồn nước liên quốc gia 

 

http://qppl.hatinh.gov.vn/vbpq_hatinh.nsf/a14f6330b18a0d4647257226000f58a3/0fb56955c13748be472580570013f76c?OpenDocument
http://qppl.hatinh.gov.vn/vbpq_hatinh.nsf/a14f6330b18a0d4647257226000f58a3/12f274a52a37c1d147257ca70015e6d8?OpenDocument
http://qppl.hatinh.gov.vn/vbpq_hatinh.nsf/a14f6330b18a0d4647257226000f58a3/2885e0696fbeb5f347257ca600363af5?OpenDocument
http://qppl.hatinh.gov.vn/vbpq_hatinh.nsf/a14f6330b18a0d4647257226000f58a3/2885e0696fbeb5f347257ca600363af5?OpenDocument
http://qppl.hatinh.gov.vn/vbpq_hatinh.nsf/a14f6330b18a0d4647257226000f58a3/2885e0696fbeb5f347257ca600363af5?OpenDocument
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theo thẩm quyền; lập, quản lý hành lang bảo vệ 

nguồn nước, vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước 

sinh hoạt; bảo đảm nguồn nước phục vụ cung cấp 

nước sinh hoạt trong trường hợp hạn hán, thiếu nước 

hoặc xảy ra sự cố ô nhiễm nguồn nước; tổ chức thực 

hiện các biện pháp bảo vệ, phòng chống sạt, lở lòng, 

bờ, bãi sông; tổ chức điều tra, đánh giá quan trắc, 

giám sát diễn biến dòng chảy, bồi lắng, xói lở lòng, 

bờ, bãi sông”. 

IV. Giải quyết tranh chấp lao động và đình công 

1.  
Quyết định số 25/2017/QĐ-

UBND, ngày 19/5/2017 

Ban hành Quy định chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 

chức của Sở Lao động - Thương binh 

và Xã hội 

Điểm a khoản 7 Điều 2 Quy định ban hành kèm theo 

Quyết định: “Hướng dẫn việc thực hiện hợp đồng lao 

động, đối thoại tại nơi làm việc, thương lượng tập 

thể, thỏa ước lao động tập thể, kỷ luật lao động, 

trách nhiệm vật chất, giải quyết tranh chấp lao động 

và đình công; chế độ đối với người lao động trong 

sắp xếp, tổ chức lại và chuyển đổi doanh nghiệp nhà 

nước, doanh nghiệp phá sản, doanh nghiệp giải thể, 

doanh nghiệp cổ phần hóa, giao, bán doanh nghiệp”. 

 

 

 

Ghi chú: Danh mục này sẽ tiếp tục được cập nhật, bổ sung. 
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