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A. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ NĂM 2022 

 

1.  

Nghị quyết 
20/2012/NQ-HĐND 

ngày 07/12/2012 

Về quy định kinh phí bảo 

đảm cho công tác hỗ trợ 

pháp lý cho doanh nghiệp 

trên địa bàn tỉnh Hà Nam 

Nghị quyết số 35/2022/NQ-HĐND 

ngày 09/12/2022 của Hội đồng nhân 

dân tỉnh Hà Nam bãi bỏ Nghị quyết số 

20/2012/NQ-HĐND ngày 07/12/2012 

quy định kinh phí bảo đảm cho công 

tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp 

trên địa bàn tỉnh Hà Nam 

20/12/2022 

2. 1 Nghị quyết 15/2017/NQ-HĐND 

ngày 19/7/2017 

Về Quy hoạch phát triển 

nông nghiệp tỉnh Hà Nam 

đến năm 2025, định hướng 

đến năm 2035 

Nghị quyết số 20/2022/NQ-HĐND 

ngày 04/8/2022 của Hội đồng nhân 

dân tỉnh Hà Nam bãi bỏ Nghị quyết số 

15/2017/NQ-HĐND ngày 19/7/2017 

15/8/2022 
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của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam 

về quy hoạch phát triển nông nghiệp 

tỉnh Hà Nam đến năm 2025, tầm  nhìn 

đến năm 2035 

3. 2 Nghị quyết 42/2019/NQ-HĐND 

ngày 06/12/2019 

Quy định mức hỗ trợ hộ 

nghèo có thành viên thuộc 

chính sách ưu đãi người có 

công với cách mạng trên 

địa bàn tỉnh Hà Nam 

Bị thay thế bởi Nghị quyết số  

18/2022/NQ-HĐND ngày 04/8/2022 

của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam 

Quy định mức hỗ trợ đối với thành viên 

trong hộ nghèo có thành viên là người có 

công với cách mạng đang hưởng chính 

sách trợ cấp ưu đãi  hằng tháng trên địa 

bàn tỉnh Hà Nam 

15/8/2022 

4. 3 Nghị quyết 18/2021/NQ-HĐND 

ngày 08/12/2021 

 

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 

Bị bãi bỏ bởi Nghị quyết số 

11/2022/NQ-HĐND ngày 04/8/2022 

của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam về 

việc sửa đổi, bổ sung một số quy định 

về thu phí, lệ phí thuộc thẩm quyền 

quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh 

trên địa bàn Hà Nam 

15/8/2022 

5. 4 Nghị quyết 19/2021/NQ-HĐND 

ngày 08/12/2021 

 

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 

Bị thay thế bởi Nghị quyết số 

07/2022/NQ-HĐND ngày 20/4/2022 

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 

01/05/2022 
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thuộc địa phương quản lý 

trên địa bàn tỉnh Hà Nam 

nước thuộc địa phương quản lý trên 

địa bàn tỉnh Hà Nam 

6. 5 Nghị quyết 20/2021/NQ-HĐND 

ngày 08/12/2021 

Quy định cơ chế hỗ trợ chi 

phí xét nghiệm Sars-CoV-2 

trong phòng chống dịch 

COVID-19 trên địa bàn 

tỉnh Hà Nam 

Bị thay thế bởi Nghị quyết số 

08/2022/NQ-HĐND ngày 20/4/2022 

của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam 

Quy định cơ chế hỗ trợ chi phí xét 

nghiệm SARS-COV-2 trong phòng 

chống dịch COVID-19 trên địa bàn 

tỉnh Hà Nam 

01/5/2022 

7. 6 Nghị quyết 53/NQ-HĐND ngày 

08/12/2021 

Về chủ trương hỗ trợ chi 

phí xét nghiệm SARS-

CoV-2 trong phòng chống 

dịch Covid-19 năm 2021 

trên địa bàn tỉnh Hà Nam 

Bị bãi bỏ bởi Nghị quyết số 

08/2022/NQ-HĐND ngày 20/4/2022 

của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam 

Quy định cơ chế hỗ trợ chi phí xét 

nghiệm SARS-COV-2 trong phòng 

chống dịch COVID-19 trên địa bàn 

tỉnh Hà Nam 

01/5/2022 

8. 7 Quyết định 618/QĐ-UBND 

ngày 15/6/2006 

Ban hành Quy chế bảo vệ 

bí mật nhà nước tỉnh Hà 

Nam 

Bị thay thế bởi Quyết định số 

02/2022/QĐ-UBND ngày 28/01/2022 

của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Nam  

Ban hành Quy chế bảo vệ bí mật nhà 

nước trên địa bàn tỉnh Hà Nam 

01/03/2022 

9.  Quyết định 16/2011/QĐ-UBND 

ngày 27/5/2011 

Về việc quy định chức 

năng, nhiệm vụ, quyền hạn 

và cơ cấu tổ chức của Đài 

Phát thanh và Truyền hình 

Hà Nam 

Bị thay thế bởi Quyết định số 21/2022/QĐ-

UBND ngày 09/8/2022 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Hà Nam về việc quy định chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 

Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nam 

01/9/2022 

10. 8 Quyết định 1456/QĐ-UBND 

 ngày 05/11/2012 

Về việc quy định chế độ 

khuyến khích học tập đối 

với học sinh trường trung 

Bị thay thế bởi Quyết định số 

40/2022/QĐ-UBND ngày 07/9/2022 

của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam 

20/9/2022 
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học phổ thông chuyên Quy định ban hành chính sách khuyến 

khích học tập và giảng dạy đối với học 

sinh, giáo viên Trường trung học phổ 

thông chuyên Biên Hòa 

11.  Quyết định 46/2014/QĐ-UBND 

ngày 16 tháng 10 năm 

2014 

Về việc ban hành quy định 

về phân công, phân cấp 

quản lý tổ chức bộ máy, 

cán bộ, công chức, viên 

chức và người lao động 

Bị thay thế bởi Quyết định số 

51/2022/QĐ-UBND ngày 12/10/2022 

của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam 

Ban hành Quy định phân cấp quản lý 

tổ chức bộ máy, biên chế, cán bộ, 

công chức, viên chức, lao động hợp 

đồng thuộc thẩm quyền quản lý của 

Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam 

01/11/2022 

12. 9 Quyết định 49/2014/QĐ-UBND 

ngày 20/11/2014 

Về việc ban hành đơn giá 

bồi thường cây trồng, vật 

nuôi khi nhà nước thu hồi 

đất 

Bị thay thế bởi Quyết định số 

30/2022/QĐ-UBND ngày 29/8/2022 

của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về 

việc xác định giá trị bồi thường cây 

trồng, vật nuôi khi Nhà nước thu hồi 

đất trên địa bàn tỉnh Hà Nam 

10/9/2022 

13. 1
0 

Quyết định 03/2016/QĐ-UBND 

ngày 07/3/2016 

Về việc quy định chức 

năng, nhiệm vụ, quyền hạn 

và tổ chức bộ máy của Sở 

Công thương tỉnh Hà Nam 

Bị thay thế bởi Quyết định số 

06/2022/QĐ-UBND ngày 15/4/2022 

của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Nam 

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền 

hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công 

Thương tỉnh Hà Nam 

01/5/2022 

14.  Quyết định 08/2016/QĐ-UBND 

ngày 21/4/2016 

Về việc quy định chức 

năng, nhiệm vụ, quyền hạn 

và cơ cấu tổ chức của Văn 

phòng Uỷ ban nhân dân 

tỉnh Hà Nam 

Bị thay thế bởi Quyết định số 

48/2022/QĐ-UBND ngày 30/9/2022 

của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Nam về 

việc quy định chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn 

15/10/2022 
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phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Nam 

15. 1
1 

Quyết định 11/2016/QĐ-UBND 

ngày 10/5/2016 

Về việc quy định chức 

năng, nhiệm vụ, quyền hạn 

và cơ cấu tổ chức của Sở 

Lao động - Thương binh và 

Xã hội tỉnh Hà Nam 

Bị thay thế bởi Quyết định số 

17/2022/QĐ-UBND ngày 23/6/2022 

của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về 

việc quy định chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở 

Lao động - Thương binh và Xã hội 

tỉnh Hà Nam 

15/7/2022 

16. 1
2 

Quyết định 15/2016/QĐ-UBND 

ngày 18/5/2016 

Về việc ban hành Quy định 

quản lý quy hoạch, đầu tư, 

khai thác khu đô thị trên 

địa bàn tỉnh Hà Nam 

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số  

25/2022/QĐ-UBND ngày 23/8/2022 

của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Nam về 

việc bãi bỏ Quyết định số 

15/2016/QĐ-UBND ngày 18/5/2016 

và Quyết định số 01/2020/QĐ-UBND 

ngày 04/02/2020 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Hà Nam 

01/9/2022 

17. 1
3 

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 

Bị thay thế bởi Quyết định số 

01/2022/QĐ-UBND ngày 18/01/2022 

của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Nam 

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền 

hạn  và cơ cấu tổ chức của Sở Giao 

thông vận tải tỉnh Hà Nam 

01/02/2022 

18. 1
4 

Quyết định 23/2016/QĐ-UBND 

ngày 22/7/2016 

Về việc ban hành Quy định 

mức khen thưởng đối với 

giáo viên và học sinh đạt 

giải trong các kỳ thi 

Bị thay thế bởi Quyết định 

41/2022/QĐ-UBND ngày 07 tháng 9 

năm 2022 của Uỷ ban nhân dân tỉnh 

Hà Nam Quy định chế độ thưởng, hỗ 

trợ đối với học sinh, học viên đoạt giải 

và giáo viên bồi dưỡng học sinh, học 

viên đoạt giải trong các kỳ thi, cuộc 

20/9/2022 
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thi 

19.  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 

tỉnh Hà Nam 

Bị thay thế bởi Quyết định 

46/2022/QĐ-UBND ngày 28 tháng 9 

năm 2022 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 Tài nguyên và Môi 

trường tỉnh Hà Nam 

15/10/2022 

20. 1
5 

Quyết định 29/2016/QĐ-UBND 

ngày 19/8/2016 

Về việc ban hành Quy định 

về đấu giá quyền khai thác 

khoáng sản trên địa bàn 

tỉnh Hà Nam 

Bị thay thế bởi Quyết định 

04/2022/QĐ-UBND ngày 18 tháng 3 

năm 2022 của Uỷ ban nhân dân tỉnh 

Hà Nam Ban hành quy định về đấu giá 

quyền khai thác khoáng sản trên địa 

bàn tỉnh Hà Nam 

28/3/2022 

21.  Quyết định 36/2016/QĐ-UBND 

ngày 08/9/2016 

Về việc Quy định phối hợp 

Quản lý Nhà nước về chất 

lượng công trình xây dựng 

trên địa bàn tỉnh Hà Nam 

Bị thay thế bởi Quyết định 

49/2022/QĐ-UBND ngày 03 tháng 10 

năm 2022 của Uỷ ban nhân dân tỉnh 

Hà Nam Ban hành Quy định phân cấp 

quản lý nhà nước về chất lượng công 

trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Hà 

Nam 

15/10/2022 

22. 1
6 

Quyết định 45/2016/QĐ-UBND 

ngày 02/11/2016 

Về việc quy định chức 

năng, nhiệm vụ, quyền hạn 

và tổ chức bộ máy của Sở 

Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà 

Nam 

Bị thay thế bởi Quyết định 

29/2022/QĐ-UBND ngày 29 tháng 8 

năm 2022 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 Kế hoạch và Đầu tư tỉnh 

Hà Nam 

10/9/2022 

23. 1Quyết định 48/2016/QĐ-UBND Về việc bổ sung đơn giá Bị thay thế bởi Quyết định 10/9/2022 
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7 ngày 21/11/2016 bồi thường cây trồng, vật 

nuôi khi nhà nước thu hồi 

đất trên địa bàn tỉnh tại 

Quyết định số 49/2014/QĐ-

UBND ngày 20/11/2014 

của Ủy ban nhân dân tỉnh 

Hà Nam 

30/2022/QĐ-UBND ngày 29/8/2022 

của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Nam về 

việc xác định giá trị bồi thường cây 

trồng, vật nuôi khi Nhà nước thu hồi 

đất trên địa bàn tỉnh Hà Nam 

24.  Quyết định 53/2016/QĐ-UBND 

ngày 21/12/2016 

Về việc quy định chức 

năng, nhiệm vụ, quyền hạn 

và cơ cấu tổ chức của Sở 

Tài chính tỉnh Hà Nam 

Bị thay thế bởi Quyết định số 

47/2022/QĐ-UBND ngày 28/9/2022 

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 

Tài chính tỉnh Hà Nam 

15/10/2022 

25.  Quyết định 11/2017/QĐ-UBND 

ngày 30/03/2017 

Quy định về quản lý hoạt 

động khoáng sản trên địa 

bàn tỉnh Hà Nam 

Bị thay thế bởi Quyết định số 

31/2022/QĐ-UBND ngày 29/8/2022 

của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Nam Ban 

hành Quy định về quản lý hoạt động 

khoáng sản trên địa bàn tỉnh Hà Nam 

09/9/2022 

26.  Quyết định 42/2017/QĐ-UBND 

ngày 26/9/2017 

Về việc bổ sung, bãi bỏ 

một số quy định về kiểm 

soát thủ tục hành chính 

trong một số Quyết định 

của Ủy ban nhân dân tỉnh 

Hà Nam 

Bị thay thế bởi Quyết định số 

48/2022/QĐ-UBND ngày 30/9/2022 

của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Nam về 

việc quy định chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn 

phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam 

15/10/2022 

27.  Quyết định 1178/QĐ-UBND ngày 

01/8/2017 

Về ban hành Quy trình 

kiểm tra công tác nghiệm 

thu và phối hợp quản lý nhà 

nước trong quá trình kiểm 

tra công tác nghiệm thu 

Bị thay thế bởi Quyết định số 

49/2022/QĐ-UBND ngày 03/10/2022 

của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam 

Ban hành Quy định phân cấp quản lý 

nhà nước về chất lượng công trình xây 

15/10/2022 
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công trình xây dựng trên 

địa bàn tỉnh Hà Nam 

dựng trên địa bàn tỉnh Hà Nam 

28.  Quyết định 2462/QĐ-UBND ngày 

25/12/2018 

Về việc đổi tên và sửa đổi, bổ 

sung chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn và cơ cấu tổ chức 

của Trung tâm hành chính 

công tỉnh Hà Nam thành 

Trung tâm Phục vụ Hành 

chính công tỉnh Hà Nam 

Bị thay thế bởi Quyết định số 

48/2022/QĐ-UBND ngày 30/9/2022 

của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Nam về 

việc quy định chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn 

phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam 

15/10/2022 

29.  Quyết định 09/2018/QĐ-UBND 

ngày 05/4/2018 

Về việc sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Quyết định 

số 36/2016/QĐ-UBND 

ngày 08/9/2016 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh về Quy định 

phối hợp quản lý nhà nước 

về chất lượng công trình 

xây dựng trên địa bàn tỉnh 

Hà Nam 

Bị thay thế bởi Quyết định số 

49/2022/QĐ-UBND ngày 03/10/2022 

của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam ban 

hành Quy định phân cấp quản lý nhà 

nước về chất lượng công trình xây 

dựng trên địa bàn tỉnh Hà Nam 

15/10/2022 

30. 1
8 

Quyết định 38/2018/QĐ-UBND 

ngày 31/10/2018 

Ban hành Quy chế quản lý, 

sử dụng chứng thư số, chữ 

ký số chuyên dùng trong 

các cơ quan nhà nước tỉnh 

Hà Nam 

Bị thay thế bởi Quyết định số 

27/2022/QĐ-UBND ngày 29/8/2022 

của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Nam ban 

hành Quy chế quản lý, sử dụng chứng 

thư số, chữ ký số chuyên dùng Chính 

phủ trong các cơ quan nhà nước tỉnh 

Hà Nam 

12/9/2022 

31.  Quyết định 48/2018/QĐ-UBND 

ngày 20/12/2018 

Quy định mức phân bổ 

kinh phí ngân sách Trung 

ương bổ sung có mục tiêu 

cho ngân sách địa phương 

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 

14/2022/QĐ-UBND ngày 30/5/2022 

của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Nam 

Quy định mức phân bổ nguồn kinh phí 

10/6/2022 
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từ nguồn thu xử phạt vi 

phạm hành chính trong lĩnh 

vực an toàn giao thông trên 

địa bàn tỉnh Hà Nam 

ngân sách Trung ương bổ sung có mục 

tiêu cho ngân sách địa phương từ 

nguồn kinh phí xử phạt vi phạm hành 

chính về trật tự an toàn giao thông để 

thực hiện các nhiệm vụ bảo đảm trật 

tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh 

Hà Nam 

32.  Quyết định 06/2019/QĐ-UBND 

ngày 09/4/2019 

Về việc sửa đổi Quyết định 

số 53/2016/QĐ-UBND 

ngày 21/12/2016 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 

Tài chính tỉnh Hà Nam 

Bị thay thế bởi Quyết định số 

47/2022/QĐ-UBND ngày 28/9/2022 

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 

Tài chính tỉnh Hà Nam 

15/10/2022 

33. 1
9 

Quyết định 22/2019/QĐ-UBND 

ngày 01/8/2019 

Sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Quyết định 

45/2016/QĐ-UBND ngày 

02/11/2016 của Uỷ ban nhân 

dân tỉnh Hà Nam về việc 

quy định chức năng, nhiệm 

vụ, quyền hạn tổ chức bộ 

máy của Sở Kế hoạch và 

Đầu tư tỉnh Hà Nam 

Bị thay thế bởi Quyết định số 

29/2022/QĐ-UBND ngày 29/8/2022 

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 

Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Nam 

10/9/2022 

34. 2
0 

Quyết định 01/2020/QĐ-UBND 

ngày 04/02/2020 

Về việc sửa đổi một số điều 

của Quy định quản lý quy 

hoạch, đầu tư, khai thác khu đô 

thị trên địa bàn tỉnh Hà Nam 

ban hành kèm theo Quyết định 

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 

25/2022/QĐ-UBND ngày 23/8/2022 

của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Nam về 

việc bãi bỏ Quyết định số 

15/2016/QĐ-UBND ngày 18/5/2016 

01/9/2022 
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số 15/2016/QĐ-UBND ngày 

18/5/2016 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh 

và Quyết định số 01/2020/QĐ-UBND 

ngày 04/02/2020 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Hà Nam 

35. 2
1 

Quyết định 04/2020/QĐ-UBND 

ngày 19/02/2020 

Quy định chính sách hỗ trợ 

hộ nghèo có thành viên 

thuộc chính sách ưu đãi 

người có công với cách 

mạng trên địa bàn tỉnh Hà 

Nam 

Bị thay thế bởi Quyết định số 

38/2022/QĐ-UBND ngày 05/9/2022 

của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Nam 

Quy định mức hỗ trợ đối với thành 

viên trong hộ nghèo có thành viên là 

người có công với cách mạng đang 

hưởng chính sách trợ cấp ưu đãi hằng 

tháng trên địa bàn tỉnh Hà Nam 

15/9/2022 

36. 2
2 

Quyết định 28/2020/QĐ-UBND 

ngày 22/12/2020 

Về thu phí, lệ phí thuộc 

lĩnh vực Tài nguyên và Môi 

trường trên địa bàn tỉnh Hà 

Nam 

Bị thay thế bởi Quyết định số 

37/2022/QĐ-UBND ngày 31/8/2022 

của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Nam về 

thu phí, lệ phí thuộc lĩnh vực Tài 

nguyên và Môi trường trên địa bàn 

tỉnh Hà Nam 

10/9/2022 

37. 2
3 

Quyết định 37/2020/QĐ-UBND 

ngày 22/12/2020 

Về phí và lệ phí trong lĩnh 

vực Tư pháp trên địa bàn 

tỉnh Hà Nam 

Bị thay thế bởi Quyết định số 

36/2022/QĐ-UBND ngày 31/8/2022 

của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Nam về 

phí và lệ phí trong lĩnh vực Tư pháp 

trên địa bàn tỉnh Hà Nam 

10/9/2022 

38. 2
4 

Quyết định 42/2020/QĐ-UBND 

ngày 22/12/2020 

Quyết định của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Hà Nam về 

lệ phí cấp giấy phép cho 

người lao động nước ngoài 

làm việc tại Hà Nam 

Bị thay thế bởi Quyết định số 

35/2022/QĐ-UBND ngày 31/8/2022 

của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Nam về 

lệ phí cấp giấy phép cho người lao 

động nước ngoài làm việc tại Hà Nam 

10/9/2022 

39. 2
5 

Quyết định 09/2021/QĐ-UBND 

ngày 27/4/2021 

Về việc sửa đổi điểm a, 

khoản 2, Điều 3 Quyết định 

Bị thay thế bởi Quyết định 

01/2022/QĐ-UBND ngày 18/01/2022 

01/02/2022 
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số 17/2016/QĐ-UBND 

ngày 24/6/2016 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 Giao 

thông vận tải tỉnh Hà Nam 

của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Nam 

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền 

hạn  và cơ cấu tổ chức của Sở Giao 

thông vận tải tỉnh Hà Nam 

40.  Quyết định 16/2021/QĐ-UBND 

ngày 21/7/2021 

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 

Bị thay thế bởi Quyết định số 

46/2022/QĐ-UBND ngày 28/9/2022 

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 

Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà 

Nam 

15/10/2022 

41. 2
6 

Quyết định 23/2021/QĐ-UBND 

ngày 10/8/2021 

Sửa đổi, bổ sung Khoản 3, 

Điều 1 của Quyết định số 

22/2019/QĐ-UBND ngày 

01/8/2019 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Hà Nam về việc sửa 

đổi, bổ sung một số điều của 

Quyết định 45/2016/QĐ-

UBND ngày 02/11/2016 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh Hà 

Nam về việc quy định chức 

năng, nhiệm vụ, quyền hạn tổ 

chức bộ máy của Sở Kế 

hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Nam 

Bị thay thế bởi Quyết định số 

29/2022/QĐ-UBND ngày 29/8/2022 

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 

Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Nam 

10/9/2022 
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42. 2
7 

Quyết định 27/2021/QĐ-UBND 

ngày 19/8/2021 

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 
 

Bị thay thế bởi Quyết định số 

06/2022/QĐ-UBND ngày 15/4/2022 

của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Nam 

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền 

hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công 

Thương tỉnh Hà Nam 

01/5/2022 

43.  Quyết định 45/2021/QĐ-UBND 

ngày 20/12/2021 

Về lệ phí đăng ký cư trú tại 

địa bàn tỉnh Hà Nam 

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 

32/2022/QĐ-UBND ngày 31/8/2022 

của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Nam về 

lệ phí đăng ký cư trú tại tỉnh Hà Nam 
 

10/9/2022 

44. 2
8 

Quyết định 46/2021/QĐ-UBND 

ngày 20/12/2021 

 

Sửa đổi, bổ sung Quyết định 

số 56/2019/QĐ-UBND ngày 

31/12/2019 của Uỷ ban 

nhân dân tỉnh Hà Nam về 

Quy định mức giá 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 

Bị thay thế bởi Quyết định số 

10/2022/QĐ-UBND ngày 25/5/2022 

của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Nam về 

sửa đổi, bổ sung Quyết định 

56/2019/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 

của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về 

quy định mức giá 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 
 

10/6/2022 

45.  Quyết định 30/2022/QĐ-UBND 

ngày 29/8/2022 

Về việc xác định giá trị bồi 

thường cây trồng, vật nuôi 

khi Nhà nước thu hồi đất 

Bị thay thế bởi Quyết định số 

52/2022/QĐ-UBND ngày 16/11/2022 

của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Nam về 

26/11/2022 
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trên địa bàn tỉnh Hà Nam việc ban hành đơn giá bồi thường cây 

trồng, vật nuôi khi nhà nước thu hồi 

đất trên địa bàn tỉnh Hà Nam 
 

B.  VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC MỘT PHẦN NĂM 2022 
 

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 29/2015/NQ-HĐND 

ngày 02/12/2015 về 

phát triển khu nông 

nghiệp ứng dụng công 

nghệ cao tỉnh Hà Nam 

đến năm 2030, định 

hướng đến năm 2050 

- Khoản 3.3 Điều 1 

- Khoản 3.5 Điều 1 

Bị sửa đổi bởi Nghị quyết số 

21/2022/NQ-HĐND ngày 04/8/2022 

của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam về 

việc sửa đổi một số nội dung Nghị quyết số 

29/2015/NQ-HĐND ngày 02/12/2015 của 

Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam về phát 

triển khu nông nghiệp ứng dụng công 

nghệ cao tỉnh Hà Nam đến năm 2030, 

định hướng đến năm 2050 

15/8/2022 

2.  Nghị quyết 21/2019/NQ-HĐND 

ngày 12/7/2019 Quy 

định một số chính sách 

ưu đãi theo danh mục 

lĩnh vực, địa bàn đối 

với các dự án xã hội 

hóa trên địa bàn tỉnh 

Hà Nam 

- Khoản 2 mục I Điều 1 

- Khoản 3 mục I Điều 1 

- Tiết d điểm 1.2 khoản 1 

mục II Điều 1 

- Phụ lục Chính sách ưu đãi 

đối với các dự án xã hội hoá 

trên địa bàn tỉnh Hà Nam 

Bị sửa đổi bởi Nghị quyết số 

34/2022/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 

của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị 

quyết số 21/2019/NQ-HĐND ngày 

12/7/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh 

Hà Nam quy định một số chính sách 

ưu đãi theo danh mục lĩnh vực, địa 

bàn đối với các dự án xã hội hóa trên 

địa bàn tỉnh Hà Nam 

20/12/2022 
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3.  Nghị quyết 11/2020/NQ-HĐND 

ngày 14/7/2020 ban 

hành Quy định nội 

dung và mức chi hỗ trợ 

cho hoạt động khuyến 

nông từ nguồn ngân 

sách Nhà nước trên địa 

bàn tỉnh Hà Nam 

- Điểm 2.1, khoản 2, Điều 2 

- Khoản 4, Điều 2 

Bị sửa đổi bởi Nghị quyết số 

33/2022/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 

của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam 

sửa đổi một số nội dung Nghị quyết số 

11/2020/NQ-HĐND ngày 14/7/2020 

của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam 

quy định nội dung và mức chi hỗ trợ 

cho hoạt động khuyến nông từ nguồn 

ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh 

20/12/2022 

4.  Nghị quyết 18/2020/NQ-HĐND 

ngày 08/12/2020 

Quy định về thu phí, lệ 

phí trên địa bàn tỉnh 

Hà Nam 

- Khoản 3 Điều 8 

- Điều 13 

- Điều 15 

- Khoản 3 Điều 21 

Bị sửa đổi bởi Nghị quyết số 

11/2022/NQ-HĐND ngày 04/8/2022 

của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam về 

việc sửa đổi, bổ sung một số quy định 

về thu phí, lệ phí thuộc thẩm quyền 

quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh 

trên địa bàn tỉnh Hà Nam 

15/8/2022 

5.  Nghị quyết 10/2021/NQ-HĐND 

ngày 14/10/2021 

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 

Khoản 1 Điều 9 Bị sửa đổi bởi Nghị quyết số 

10/2022/NQ-HĐND ngày 04/8/2022 

của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam 

sửa đổi khoản 1 Điều 9 của 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 ban hành kèm 

theo Nghị quyết số 10/2021/NQ-HĐND 

ngày 14/10/2021 của Hội đồng nhân 

dân tỉnh Hà Nam 

15/8/2022 

6.  Quyết định 57/2016/QĐ-UBND 

ngày 21/12/2016 ban 

Khoản 2 Điều 2 Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 

13/2022/QĐ-UBND ngày 27/5/2022 

10/6/2022 
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hành quy định mức 

thu, quản lý và sử 

dụng giá dịch vụ trông 

giữ xe trên địa bàn tỉnh 

Hà Nam 

của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Nam 

Quy định mức thu các khoản thu dịch 

vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục 

ngoài học phí đối với cơ sở giáo dục 

công lập của tỉnh Hà Nam 

7.  Quyết định 10/2017/QĐ-UBND 

ngày 27/4/2017 

bãi bỏ, sửa đổi, bổ 

sung một số điều của 

Quy định ban hành 

kèm theo Quyết định 

số 17/2015/QĐ-UBND 

ngày 14/8/2015, Quyết 

định số 22/2015/QĐ-

UBND ngày 

25/9/2015, Quyết định 

số 33/2015/QĐ-UBND 

ngày 25/12/2015, 

Quyết định số 

29/2016/QĐ-UBND 

ngày 19/8/2016 ngày 

19/8/2016 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh 

Khoản 4 Điều 1 Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 

04/2022/QĐ-UBND ngày 18/3/2022 

của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Nam 

ban hành quy định về đấu giá quyền 

khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh 

Hà Nam 

28/3/2022 

8.  Quyết định 49/2017/QĐ-UBND 

ngày 18/12/2017 

ban hành quy định 

quản lý nghĩa trang và 

cơ sở hỏa táng trên địa 

bàn tỉnh Hà Nam 

Điều 18, 19 Mục IV Bị thay thế bởi Quyết định số 

03/2022/QĐ-UBND ngày 06/02/2022 

của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Nam Quy 

định việc thực hiện chính sách hỗ trợ 

khuyến khích hỏa táng và chi chuyển 

phần mộ riêng lẻ về nghĩa trang tập 

15/02/2022 
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trung trên địa bàn tỉnh Hà Nam 

9.  Quyết định 29/2018/QĐ-UBND ngày 

31/8/2018 

ban hành Quy định về lập, 

thẩm định, phê duyệt, quản 

lý quy hoạch xây dựng, 

cấp giấy phép xây dựng và 

quản lý trật tự xây dựng 

trên địa bàn tỉnh Hà Nam 

Chương IV, Chương V Bị thay thế bởi Quyết định số 

05/2022/QĐ-UBND ngày 01/4/2022 

của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Nam 

ban hành “Quy định phân cấp thực 

hiện cấp giấy phép xây dựng và trách 

nhiệm quản lý trật tự xây dựng trên 

địa bàn tỉnh Hà Nam” 

15/4/2022 

10.  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" 

Khoản 3 Điều 14 Bị sửa đổi bởi Quyết định số 

45/2022/QĐ-UBND ngày 16/9/2022 

của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Nam 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy 

định về quản lý đầu tư, xây dựng bằng 

nguồn vốn đầu tư công trên địa bàn 

tỉnh Hà Nam ban hành kèm theo 

Quyết định số 27/2020/QĐ-UBND 

ngày 18/12/2020 và Quyết định số 

41/2021/QĐ-UBND ngày 30/11/2021 

của Uỷ ban nhân dân tỉnh 

26/9/2022 

11.  Quyết định 05/2021/QĐ-UBND 

ngày 29/03/2021 

ban hành Quy chế 

quản lý vật liệu nổ 

công nghiệp trên địa 

bàn tỉnh Hà Nam 

- Khoản 3 Điều 5 

- Khoản 3 Điều 6 

- Khoản 3 Điều 10 

- Khoản 4 Điều 10 

- Khoản 3 Điều 11 

- Khoản 2 Điều 12 

- Khoản 4 Điều 13 

- Điều 15 

- Điều 16 

Bị sửa đổi bởi Quyết định số 

20/2022/QĐ-UBND ngày 18/7/2022 

của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Nam 

sửa đổi, bổ sung một số điều của 

“Quy chế quản lý vật liệu nổ công 

nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Nam” ban 

hành kèm theo Quyết định số 

05/2021/QĐ-UBND ngày 29/3/2021 

của UBND tỉnh 

01/8/2022 

https://vbpl.vn/hanam/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=147394&Keyword=05/2021/Q%C4%90-UBND
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- Khoản 2 Điều 17 

- Điểm f khoản 4 Điều 20 

- Điểm h khoản 4 Điều 20 

12.  Quyết định 28/2021/QĐ-UBND 

ngày 01/9/2021 

ban hành Quy chế 

Quản lý hoạt động của 

văn phòng đại diện, 

phóng viên thường trú, 

phóng viên thuộc các 

cơ quan báo chí trong 

nước trên địa bàn tỉnh 

Hà Nam 

 

- Khoản 2 Điều 1 

- Khoản 1 Điều 2 

- Khoản 1 Điều 3 

- Điểm a khoản 3 Điều 3 

- Điều 4  

- Điểm a khoản 1 Điều 5 

Bị sửa đổi bởi Quyết định số 

07/2022/QĐ-UBND ngày 06/5/2022 

của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Nam 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy 

chế Quản lý hoạt động của Văn phòng 

đại diện, phóng viên thường trú, 

phóng viên thuộc các cơ quan báo chí 

trong nước trên địa bàn tỉnh Hà Nam 

ban hành kèm theo Quyết định số 

28/2021/QĐ-UBND ngày 01/9/2021 

của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam 

20/5/2022 

13.  Quyết định 41/2021/QĐ-UBND 

ngày 30/11/2021 

sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Quyết định 

27/2020/QĐ-UBND 

ngày 18/12/2020 của Ủy 

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 

- Khoản 2 Điều 1 

- Điểm 3 thuộc khoản 5 

Điều 1 

 

 

Bị sửa đổi bởi Quyết định số 

45/2022/QĐ-UBND ngày 16/9/2022 

của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Nam 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy 

định về quản lý đầu tư, xây dựng bằng 

nguồn vốn đầu tư công trên địa bàn 

tỉnh Hà Nam ban hành kèm theo 

Quyết định số 27/2020/QĐ-UBND 

ngày 18/12/2020 và Quyết định số 

41/2021/QĐ-UBND ngày 30/11/2021 

của Uỷ ban nhân dân tỉnh 

26/9/2022 
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