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ỦY BAN NHÂN DÂN               CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

    TỈNH ĐĂK LĂK                                      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

  Số: 759/QĐ-UBND                             Buôn Ma Thuột, ngày 24 tháng 03 năm 2011 
 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Công bố các Danh mục văn bản  

có liên quan đến cung cấp dịch vụ công đã qua rà soát 
_____________________________ 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐĂK LĂK 

 

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân được Quốc Hội 

thông qua ngày 26/11/2003; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND; 

Căn cứ Nghị định số 91/2006/NĐ-CP ngày 06/9/2006 quy định chi tiết thi hành 

một số Điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND; 

Xét đề nghị của Tổ Rà soát văn bản của tỉnh tại Tờ trình số 63/TTr-TRS ngày 

27 tháng 12 năm 2010, 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này các Danh mục văn bản có liên quan 

đến cung cấp dịch vụ công được ban hành đến ngày 01/11/2010 đã qua rà soát, gồm: 

1. Danh mục văn bản hiện hành có liên quan đến cung cấp dịch vụ công: 62 văn 

bản. 

2. Danh mục văn bản bãi bỏ có liên quan đến cung cấp dịch vụ công: 05 văn 

bản. 

3. Danh mục văn bản hết hiệu lực thi hành có liên quan đến cung cấp dịch vụ 

công: 28 văn bản. 

Điều 2. Căn cứ các Danh mục văn bản được công bố kèm theo Quyết định này, 

các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan có trách nhiệm: 

1. Tham mưu cho UBND tỉnh kịp thời sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành văn bản 

mới để thay thế đối với các văn bản cần sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế thuộc Danh 

mục được nêu tại khoản 1, Điều 1, Quyết định này. 

2. Không áp dụng thi hành đối với các văn bản thuộc các Danh mục được nêu 

tại các khoản 2 và 3, Điều 1, Quyết định này. 
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Điều 3. Giao cho Sở Tư pháp phối hợp cùng Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh 

theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Quyết định này và báo cáo kết quả với Ủy 

ban nhân dân tỉnh. 

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp, Thủ 

trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan ở tỉnh; Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Ủy ban 

nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân 

dân các xã, phường, thị trấn có trách nhiệm thi hành Quyết định này. 

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Nơi nhận:                                                                                   CHỦ TỊCH 
- Như Điều 4;          

- Văn phòng Chính phủ (thay báo cáo);      

- Bộ Tư pháp (thay báo cáo);             
- TTr. Tỉnh uỷ (thay báo cáo); 

- TTr. HĐND tỉnh (thay báo cáo); 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;                                                               (đã ký) 

- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; 

- UBMTTQVN tỉnh; 

- Các sở, ban, ngành của tỉnh; 

- TTr HĐND, UBND các huyện, thành phố                       Lữ Ngọc Cư 

- Báo Đăk Lăk (để đăng báo); 

- Công báo tỉnh; 

- Đài PT-TH tỉnh; 

- Website tỉnh; 

- Văn phòng UBND tỉnh; 

        Lãnh đạo VP, 

        TT& CB, TM, CN, NL, VX, TH; 

- Lưu VT, NC. 



Stt Tên loại Số - Ký hiệu
Ngày ban 

hành
Trích yếu Ghi chú

1 Quyết định 2524/2001/QĐ-UB 22/8/2001

Về việc quy định mức thu

chi tiền dịch vụ cai

nghiện ma tuý tự nguyện

Giao cho Sở Lao động, Thương binh và Xã hội

chủ trì tham mưu UBND tỉnh ban hành văn bản

mới thay thế

2 Quyết định 2952/QĐ-UBND 23/12/2005

Về việc phê duyệt Đề án

thực hiện cơ chế "một

cửa" về lĩnh vực lâm

nghiệp thuộc Sở Nông

nghiệp và Phát triển nông

thôn

Giao cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông

thôn chủ trì tham mưu UBND tỉnh ban hành

văn bản mới thay thế

3 Quyết định 1147/QĐ-UBND 12/6/2006

Về việc phê duyệt Đề án

cải cách thủ tục hành

chính theo mô hình "một

cửa" tại Sở Xây dựng

Giao cho Sở Xây dựng chủ trì tham mưu

UBND tỉnh ban hành văn bản mới thay thế

 DANH MỤC VĂN BẢN HIỆN HÀNH CÓ LIÊN QUAN ĐẾN CUNG CẤP DỊCH VỤ CÔNG

(Được ban hành kèm theo Quyết định số 759/QĐ-UBND ngày 24 tháng 3 năm 2011 của UBND tỉnh)

ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH ĐĂK LĂK

            CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
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4 Quyết định 24/2007/QĐ-UBND 25/7/2007

Ban hành Quy định về

dạy thêm học thêm trên

địa bàn tỉnh

Bãi bỏ khoản 2, Điều 11, Quy định được ban

hành kèm theo Quyết định này. 

Lý do bãi bỏ: Tại điều khoản này có quy định

các cơ sở dạy thêm ngoài nhà trường phải trích

phần trăm tiền học thêm để chi cho công tác

quản lý, thanh tra, kiểm tra của cơ quan cấp

giấy phép dạy thêm là không có cơ sở pháp lý

và bất hợp lý, vì các cơ sở này chỉ thực hiện

nghiã vụ đóng thuế đối với nhà nước theo quy

định của pháp luật. Do vậy, việc quy định trích

phần trăm từ những cơ sở dạy thêm ngoài nhà

trường là không phù hợp.

5 Quyết định 28/2007/QĐ-UBND 22/8/2007

Về giá bán nước sạch tại

thành phố Buôn Ma

Thuột và các huyện:

Krông Buk, Krông Păk,

Ea Sup, Lăk

Giao cho Sở Tài chính chủ trì tham mưu cho

UBND tỉnh ban hành văn bản sửa đổi, bổ sung

hoặc thay thế

6 Quyết định 44/2007/QĐ-UBND 15/11/2007

Ban hành Quy định về

quản lý tài nguyên nước

trên địa bàn tỉnh

Giao cho Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì

tham mưu cho UBND tỉnh ban hành văn bản

sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế
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7 Quyết định 14/2008/QĐ-UBND 25/3/2008

Về việc quy định mức thu

học phí đào tạo lái xe cơ

giới đường bộ trên địa

bàn tỉnh

8 Quyết định 02/2009/QĐ-UBND 8/1/2009

Về việc ban hành Quy

chế phối hợp giải quyết

các trường hợp vướng

mắc giữa giấy tờ hộ tịch

và các giấy tờ, hồ sơ khác

của công dân

9 Quyết định 08/2009/QĐ-UBND 19/02/2009

Ban hành Quy chế quản

lý các nhiệm vụ khoa học

và công nghệ cấp tỉnh

trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

10 Quyết định 11/2009/QĐ-UBND 2/3/2009

Về việc ban hành Quy

định trình tự thủ tục cấp

giấy phép hoạt động

khoáng sản trên địa bàn

tỉnh

Nội dung tại khoản 3, Điều 3; khoản 4, Điều

4; khoản 4, Điều 7; khoản 6, Điều 12; khoản 5,

Điều 17 của Quy định trình tự thủ tục cấp giấy

phép hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh

được ban hành kèm theo Quyết định này đã bị

bãi bỏ tại Quyết định số 04/2010/QĐ-UBND

ngày 02/02/2010 của UBND tỉnh.

Các cụm từ "Chứng thực của công chứng nhà

nước tại Quy định trên đã được thay thế bằng

cụm từ "Chứng thực của cơ quan có thẩm

quyền".
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11 Quyết định 702/QĐ-UBND 24/3/2009

Về việc phê duyệt Đề án

cải cách thủ tục hành

chính theo cơ chế một

cửa, cơ chế một cửa liên

thông trong dịch vụ hành

chính công tại Sở Kế

hoạch và Đầu tư

Giao cho Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì tham

mưu cho UBND tỉnh ban hành văn bản mới

thay thế

12 Quyết định 850/QĐ-UBND 9/4/2009

Về việc phê duyệt mức

thu một phần viện phí đối

với các cơ sở y tế công

lập trên địa bàn tỉnh Đăk

Lăk

Giao cho Sở Y tế chủ trì tham mưu cho UBND

tỉnh ban hành văn bản mới thay thế

13 Quyết định 1060/QĐ-UBND 29/4/2009

Về việc phê duyệt Đề án

thực hiện cơ chế một cửa

liên thông của Sở Tư

pháp

14 Quyết định 17/2009/QĐ-UBND 12/5/2009

Ban hành Quy định khu

vực phải xin phép xây

dựng và thủ tục cấp phép

xây dựng trạm thu phát

sóng thông tin di động

(trạm BTS) trong đô thị

trên địa bàn tỉnh Đăk Lăk

15 Quyết định 1820B/QĐ-UBND 16/7/2009

Về việc công bố bộ thủ

tục hành chính chung áp

dụng tại huyện, thị xã,

thành phố (cấp huyện)

trên địa bàn tỉnh Đăk Lăk

Giao cho Sở Nội vụ chủ trì tham mưu cho

UBND tỉnh ban hành văn bản sửa đổi, bổ sung

hoặc thay thế
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16 Quyết định 1821B/QĐ-UBND 16/7/2009

Về việc công bố bộ thủ

tục hành chính chung áp

dụng tại xã, phường, thị

trấn (cấp xã) trên địa bàn

tỉnh Đăk Lăk

Giao cho Sở Nội vụ chủ trì tham mưu cho

UBND tỉnh ban hành văn bản sửa đổi, bổ sung

hoặc thay thế

17 Quyết định 2176/QĐ-UBND 19/8/2009

Về việc công bố bộ thủ

tục hành chính thuộc

thẩm quyền giải quyết

của Sở Ngoại vụ tỉnh Đăk

Lăk

Giao cho Sở Ngoại vụ chủ trì tham mưu cho

UBND tỉnh ban hành văn bản sửa đổi, bổ sung

hoặc thay thế

18 Quyết định 2177/QĐ-UBND 19/8/2009

Về việc công bố bộ thủ

tục hành chính thuộc

thẩm quyền giải quyết

của Thanh tra tỉnh Đăk

Lăk

19 Quyết định 2178/QĐ-UBND 19/8/2009

Về việc công bố bộ thủ

tục hành chính thuộc

thẩm quyền giải quyết

của Sở Tư pháp tỉnh Đăk

Lăk

Giao cho Sở Tư pháp chủ trì tham mưu cho

UBND tỉnh ban hành văn bản sửa đổi, bổ sung

hoặc thay thế

20 Quyết định 2179/QĐ-UBND 19/8/2009

Về việc công bố bộ thủ

tục hành chính thuộc

thẩm quyền giải quyết

của Sở Thông tin và

Truyền thông tỉnh Đăk

Lăk

Giao cho Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì

tham mưu cho UBND tỉnh ban hành văn bản

sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế
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21 Quyết định 2180/QĐ-UBND 19/8/2009

Về việc công bố bộ thủ

tục hành chính thuộc

thẩm quyền giải quyết

của Sở Nội vụ tỉnh Đăk

Lăk

Giao cho Sở Nội vụ chủ trì tham mưu cho

UBND tỉnh ban hành văn bản sửa đổi, bổ sung

hoặc thay thế

22 Quyết định 2182/QĐ-UBND 19/8/2009

Về việc công bố bộ thủ

tục hành chính thuộc

thẩm quyền giải quyết

của Sở Giáo dục và Đào

tạo tỉnh Đăk Lăk

Giao cho Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì tham

mưu cho UBND tỉnh ban hành văn bản sửa đổi,

bổ sung hoặc thay thế

23 Quyết định 2183/QĐ-UBND 19/8/2009

Về việc công bố bộ thủ

tục hành chính thuộc

thẩm quyền giải quyết

của Sở Kế hoạch và Đầu

tư tỉnh Đăk Lăk

Giao cho Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì tham

mưu cho UBND tỉnh ban hành văn bản sửa đổi,

bổ sung hoặc thay thế

24 Quyết định 2184/QĐ-UBND 19/8/2009

Về việc công bố bộ thủ

tục hành chính thuộc

thẩm quyền giải quyết

của Ban Quản lý các khu

công nghiệp tỉnh Đăk

Lăk

Giao cho Ban Quản lý các khu công nghiệp

tỉnh chủ trì tham mưu cho UBND tỉnh ban

hành văn bản sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế

Page 6



25 Quyết định 2185/QĐ-UBND 19/8/2009

Về việc công bố bộ thủ

tục hành chính thuộc

thẩm quyền giải quyết

của Ban Dân tộc tỉnh Đăk

Lăk

Giao cho Ban Dân tộc chủ trì tham mưu cho

UBND tỉnh ban hành văn bản sửa đổi, bổ sung

hoặc thay thế

26 Quyết định 2187/QĐ-UBND 19/8/2009

Về việc công bố bộ thủ

tục hành chính thuộc

thẩm quyền giải quyết

của Sở Nông nghiệp và

Phát triển nông thôn tỉnh

Đăk Lăk

Giao cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông

thôn chủ trì tham mưu cho UBND tỉnh ban

hành văn bản sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế

27 Quyết định 2188/QĐ-UBND 19/8/2009

Về việc công bố bộ thủ

tục hành chính thuộc

thẩm quyền giải quyết

của Sở Y tế tỉnh Đăk Lăk

Giao cho Sở Y tế chủ trì tham mưu cho UBND

tỉnh ban hành văn bản sửa đổi, bổ sung hoặc

thay thế

28 Quyết định 2189/QĐ-UBND 19/8/2009

Về việc công bố bộ thủ

tục hành chính thuộc

thẩm quyền giải quyết

của Thi hành án dân sự

tỉnh Đăk Lăk

Giao cho Cục Thi hành án dân sự tỉnh chủ trì

tham mưu cho UBND tỉnh ban hành văn bản

sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế
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29 Quyết định 2190/QĐ-UBND 19/8/2009

Về việc công bố bộ thủ

tục hành chính thuộc

thẩm quyền giải quyết

của Sở Công thương tỉnh

Đăk Lăk

Giao cho Sở Công thương chủ trì tham mưu

cho UBND tỉnh ban hành văn bản sửa đổi, bổ

sung hoặc thay thế

30 Quyết định 2191/QĐ-UBND 19/8/2009

Về việc công bố bộ thủ

tục hành chính thuộc

thẩm quyền giải quyết

của Sở Xây dựng tỉnh

Đăk Lăk

Giao cho Sở Xây dựng chủ trì tham mưu cho

UBND tỉnh ban hành văn bản sửa đổi, bổ sung

hoặc thay thế

31 Quyết định 2192/QĐ-UBND 19/8/2009

Về việc công bố bộ thủ

tục hành chính thuộc

thẩm quyền giải quyết

của Sở Tài chính tỉnh

Đăk Lăk

Giao cho Sở Tài chính chủ trì tham mưu cho

UBND tỉnh ban hành văn bản sửa đổi, bổ sung

hoặc thay thế

32 Quyết định 2193/QĐ-UBND 19/8/2009

Về việc công bố bộ thủ

tục hành chính thuộc

thẩm quyền giải quyết

của Sở Lao động,

Thương binh và Xã hội

tỉnh Đăk Lăk

Giao cho Sở Lao động, Thương binh và Xã hội

chủ trì tham mưu cho UBND tỉnh ban hành văn

bản sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế
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33 Quyết định 2194/QĐ-UBND 19/8/2009

Về việc công bố bộ thủ

tục hành chính thuộc

thẩm quyền giải quyết

của Sở Văn hóa, Thể thao

và Du lịch tỉnh Đăk Lăk

Giao cho Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ

trì tham mưu cho UBND tỉnh ban hành văn bản

sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế

34 Quyết định 2195/QĐ-UBND 19/8/2009

Về việc công bố bộ thủ

tục hành chính thuộc

thẩm quyền giải quyết

của Sở Tài nguyên và

Môi trường tỉnh Đăk Lăk

Giao cho Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì

tham mưu cho UBND tỉnh ban hành văn bản

sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế

35 Quyết định 2197/QĐ-UBND 19/8/2009

Về việc công bố bộ thủ

tục hành chính thuộc

thẩm quyền giải quyết

của Sở Khoa học và

Công nghệ tỉnh Đăk Lăk

Giao cho Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì

tham mưu cho UBND tỉnh ban hành văn bản

sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế

36 Quyết định 25/2009/QĐ-UBND 21/8/2009

Ban hành Quy định về

lĩnh vực, trình tự tiếp

nhận, giải quyết hồ sơ thủ

tục hành chính theo cơ

chế một cửa tại UBND

huyện, thị xã, thành phố

trên địa bàn tỉnh
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37 Quyết định 26/2009/QĐ-UBND 21/8/2009

Ban hành Quy định về

lĩnh vực, trình tự tiếp

nhận, giải quyết hồ sơ thủ

tục hành chính theo cơ

chế một cửa tại UBND

xã, phường, thị trấn trên

địa bàn tỉnh

38 Quyết định 3213/QĐ-UBND 13/11/2009

Chuyển giao việc chứng

thực các hợp đồng, giao

dịch liên quan đến quyền

sử dụng đất, nhà ở, tài

sản gắn liền với đất tại

thành phố Buôn Ma

Thuột, thị xã Buôn Hồ và

huyện Krông Păk cho các

Phòng Công chứng thực

hiện

39 Quyết định 3442/QĐ-UBND 30/11/2009

Về việc phê duyệt Đề án

cải cách thủ tục hành

chính theo cơ chế một

cửa trong dịch vụ hành

chính công tại Sở Ngoại

vụ

Giao cho Sở Ngoại vụ chủ trì tham mưu cho

UBND tỉnh ban hành văn bản sửa đổi, bổ sung

hoặc thay thế
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40 Quyết định 3604/QĐ-UBND 9/12/2009

Về việc phê duyệt Đề án

cải cách thủ tục hành

chính theo cơ chế một

cửa trong dịch vụ hành

chính công tại Ban Quản

lý các Khu công nghiệp

41 Quyết định 3757/QĐ-UBND 23/12/2009

Về việc công bố bổ sung

các thủ tục hành chính

thuộc thẩm quyền giải

quyết của các Sở, ban,

ngành cấp tỉnh và các thủ

tục hành chính áp dụng

chung tại cấp huyện, cấp

xã trên địa bàn tỉnh Đăk

Lăk  

Giao cho Sở Nội vụ chủ trì tham mưu cho

UBND tỉnh ban hành văn bản sửa đổi, bổ sung

hoặc thay thế

42 Quyết định 3758/QĐ-UBND 23/12/2009

Về việc công bố sửa đổi,

bổ sung một số thủ tục

hành chính thuộc thẩm

quyền giải quyết của Sở

Công thương được ban

hành kèm theo Quyết

định số 2190/QĐ-UBND

ngày 19/8/2009 của Ủy

ban nhân dân tỉnh  
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43 Quyết định 3760/QĐ-UBND 23/12/2009

Về việc công bố bộ thủ

tục hành chính thuộc

thẩm quyền giải quyết

của Sở Giao thông Vận

tải tỉnh Đăk Lăk

Giao cho Sở Giao thông Vận tải chủ trì tham

mưu cho UBND tỉnh ban hành văn bản sửa đổi,

bổ sung hoặc thay thế

44 Quyết định 85/QĐ-UBND 12/1/2010

Về việc bổ sung thêm

một số khung giá dịch vụ

phục hồi chức năng tại

Quyết định số 850/QĐ-

UBND của UBND tỉnh

Giao cho Sở Y tế chủ trì tham mưu cho UBND

tỉnh ban hành văn bản mới thay thế

45 Quyết định 03/2010/QĐ-UBND 25/01/2010 

Về việc ban hành Quy

định thu thủy lợi phí, tiền

nước trên địa bàn tỉnh

Giao cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông

thôn chủ trì tham mưu cho UBND tỉnh ban

hành văn bản sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế

46 Quyết định 04/2010/QĐ-UBND 2/2/2010

Về việc điều chỉnh một

số nội dung Quyết định

số 11/2009/QĐ-UBND

ngày 02/3/2009 của

UBND tỉnh về quy định

trình tự, thủ tục cấp giấy

phép hoạt động khoáng

sản trên địa bàn tỉnh
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47 Quyết định 585/QĐ-UBND 12/3/2010

Về việc phê duyệt Đề án

cải cách thủ tục hành

chính theo cơ chế một

cửa trong dịch vụ hành

chính công tại Sở Y tế

48 Quyết định 644/QĐ-UBND 19/3/2010

Về việc công bố sửa đổi,

bổ sung một số thủ tục

hành chính thuộc thẩm

quyền giải quyết của Sở

Công thương tỉnh Đăk

Lăk

49 Quyết định 655/QĐ-UBND 19/3/2010

Về việc bổ sung danh

mục mức thu một phần

viện phí quy định tại

Quyết định số 850/QĐ-

UBND ngày 09/4/2009

của UBND tỉnh

Giao cho Sở Y tế chủ trì tham mưu cho UBND

tỉnh ban hành văn bản mới thay thế

50 Quyết định 07/2010/QĐ-UBND 29/3/2010

Quy định mức thu cấp đất

an táng, cải táng đầu tư

cơ sở hạ tầng tại nghĩa

trang thành phố Buôn Ma

Thuột
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51 Quyết định 09/2010/QĐ-UBND 29/3/2010

Ban hành Quy định về

thẩm quyền và quy trình

cấp giấy phép xây dựng

trên địa bàn tỉnh Đăk Lăk

52 Quyết định 13/2010/QĐ-UBND 4/5/2010

Về việc ban hành mức

thu một phần viện phí và

thu phí các dịch vụ thực

hiện tại các Trạm Y tế xã,

phường và thị trấn trên

địa bàn tỉnh.

53 Quyết định 3128/QĐ-UBND 12/6/2010

Về việc thay thế một số

thủ tục hành chính thuộc

thẩm quyền giải quyết

của Sở Xây dựng tỉnh

Đăk Lăk

54 Quyết định 1536/QĐ-UBND 23/6/2010

Về việc công bố bổ sung

các thủ tục hành chính

thuộc thẩm quyền giải

quyết của Ban Quản lý

các khu công nghiệp tỉnh

Đắk Lắk  

55 Quyết định 18/2010/QĐ-UBND 30/6/2010

Ban hành "Quy chế quản

lý, sử dụng chỉ dẫn địa lý

cà phê Buôn Ma Thuột

đối với sản phẩm cà phê

nhân Robusta"
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56 Quyết định 19/2010/QĐ-UBND 7/7/2010

Về việc ban hành Quy

định đấu nối hệ thống

thoát nước thải trên địa

bàn thành phố Buôn Ma

Thuột

57 Quyết định 20/2010/QĐ-UBND 22/7/2010

Ban hành Quy chế đấu

giá quyền sử dụng đất để

giao đất có thu tiền sử

dụng đất hoặc cho thuê

đất trên địa bàn tỉnh Đắk

Lắk

58 Quyết định 21/2010/QĐ-UBND 4/8/2010

Ban hành Quy định xử lý

tang vật, phương tiện vi

phạm hành chính tịch thu

sung quỹ Nhà nước trên

địa bàn tỉnh Đăk Lăk

59 Quyết định 23/2010/QĐ-UBND 4/8/2010

Ban hành Quy định về

quản lý và hoạt động cơ

sở giết mổ động vật tập

trung và kinh doanh động

vật, sản phẩm động vật

trên địa bàn tỉnh Đắk

Lắk.
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60 Quyết định 2060/QĐ-UBND 17/8/2010

Về việc hủy bỏ, sửa đổi

một số thủ tục hành chính

đã được UBND tỉnh công

bố tại các Quyết định số

2178/QĐ-UBND, Quyết

định số 2182/QĐ-UBND,

Quyết định số 2192/QĐ-

UBND, Quyết định số 

61 Quyết định 25/2010/QĐ-UBND 22/9/2010

Về việc ban hành Quy

định về đánh số và gắn

biển số nhà trên địa bàn

tỉnh Đắk Lắk

62 Quyết định 33/2010/QĐ-UBND 1/11/2010

Ban hành Quy định việc

tiếp nhận, giải quyết hồ

sơ thủ tục hành chính

theo cơ chế một cửa liên

thông trong lĩnh vực

chính sách ưu đãi người

có công với cách mạng

trên địa bàn tỉnh Đăk Lăk

CHỦ TỊCH

Lữ Ngọc Cư
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Stt Tên loại Số - Ký hiệu
Ngày ban 

hành
Trích yếu Lý do bãi bỏ

1 Chỉ thị 14/2001/CT-UB 14/6/2001

Về việc tổ chức thực

hiện công tác đăng ký,

quản lý các ngành,

nghề kinh doanh có

điều kiện về an ninh -

trật tự

Các nội dung quy định về “nhóm ngành, nghề kinh

doanh phải có giấy xác nhận đủ điều kiện về an

ninh, trật tự hoặc làm cam kết thực hiện về an ninh,

trật tự…” được xây dựng trên cơ sở Nghị định số

08/2001/NĐ-CP ngày 22/02/2001 của Chính phủ

quy định về điều kiện an ninh, trật tự đối với một số

ngành, nghề kinh doanh có điều kiện là không còn

phù hợp, vì hiện nay, Nghị định này đã được thay

thế bởi Nghị định số 72/2009/NĐ-CP ngày

03/9/2009 quy định điều kiện về an ninh, trật tự đối

với một số ngành, nghề kinh doanh có điều kiện. 

2 Quyết định 926/QĐ-UB 27/5/2005

Về việc ban hành tạm

thời khung giá thanh

toán dịch vụ kỹ thuật

phục hồi chức năng tại

các cơ sở khám chữa

bệnh công lập được

Bảo hiểm Y tế thanh

toán

Văn bản này hiện nay không còn được áp dụng thực

hiện, vì hiện nay UBND tinh đã ban hành Quyết

định số 85/QĐ-UBND ngày 12/01/2010 về việc bổ

sung thêm một số khung giá dịch vụ phục hồi chức

năng tại Quyết định số 850/QĐ-UBND của UBND

tỉnh

 DANH MỤC VĂN BẢN BÃI BỎ CÓ LIÊN QUAN ĐẾN CUNG CẤP DỊCH VỤ CÔNG

(Được ban hành kèm theo Quyết định số 759/QĐ-UBND ngày 24 tháng 3 năm 2011 của UBND tỉnh)

ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH ĐĂK LĂK

            CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
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3 Quyết định 09/2006/QĐ-UBND 8/3/2006

Quy định về thực hiện

cấp giấy chứng nhận

quyền sở hữu nhà ở,

quyền sở hữu công

trình xây dựng trên địa

bàn tỉnh Đăk Lăk

Phần cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở đã bị

bãi bỏ tại Quyết định số 16/2007/QĐ-UBND ngày

22/5/2007 về việc ban hành Quy định về trình tự,

thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở trên 

địa bàn tỉnh Đăk Lăk.

Các nội dung còn lại được xây dựng trên cơ sở Nghị

định số 95/2005/NĐ-CP ngày 15/7/2005 về việc cấp

giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, quyền sở hữu

công trình xây dựng. Tuy nhiên, hiện nay, Nghị định

này đã bị thay thế bằng Nghị định số 88/2009/NĐ-

CP ngày 19/10/2009 về cấp giấy chứng nhận quyền

sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền

với đất.

4 Quyết định 16/2007/QĐ-UBND 22/5/2007

Về việc ban hành Quy

định về trình tự, thủ tục

cấp Giấy chứng nhận

quyền sở hữu nhà ở

trên địa bàn tỉnh Đăk

Lăk 

Văn bản này chủ yếu được xây dựng trên cơ sở Nghị

định số 90/2006/NĐ-CP ngày 06/9/2006 quy định

chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở là không

còn phù hợp, vì hiện nay, tổ chức, cá nhân có nhu

cầu cấp giấy chứng nhận quyền sở hũu nhà ở không

nộp hồ sơ tại các cơ quan quản lý về nhà ở theo quy

định tại Quyết định này và Nghị định số

90/2006/NĐ-CP, mà nộp hồ sơ tại các cơ quan quản

lý về tài nguyên và môi trường để được cấp chung

theo "Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở

hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất" trên cơ

sở quy định tại Nghị định số 88/2009/NĐ-CP.
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5 Quyết định 42/2008/QĐ-UBND 24/11/2008

Về việc ban hành Quy

chế phối hợp giải quyết

đăng ký kinh doanh,

đăng ký thuế và đăng

ký dấu đối với các

doanh nghiệp hoạt

động theo Luật Doanh

nghiệp

Hiện nay văn bản này không còn được áp dụng thực

hiện vì nhiều nội dung không còn phù hợp, như: hồ

sơ, trình tự, thủ tục đăng ký… được xây dựng trên

cơ sở Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006

của Chính phủ về đăng ký kinh doanh, Thông tư liên

tịch số 05/2008/TTLT/BKH-BTC-BCA ngày

29/7/2008 của liên Bộ: Kế hoạch và Đầu tư – Tài

chính – Công an hướng dẫn về cơ chế phối hợp giữa

các cơ quan giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký

thuế và đăng ký con dấu đối với các doanh nghiệp

thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp. Tuy

nhiên, các văn bản này đã được thay thế bằng Nghị

định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 về đăng ký

doanh nghiệp và Thông tư số 14/2010/TT-BKH

ngày 04/6/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng

dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng

ký doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định số

43/2010/NĐ-CP. 

CHỦ TỊCH

Lữ Ngọc Cư
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Stt Tên loại Số - Ký hiệu
Ngày ban 

hành
Trích yếu Lý do hết hiệu lực thi hành

1 Quyết định 3191/QĐ-UB 20/11/2000

Về việc phê duyệt Đề án cải

cách thủ tục hành chính theo

mô hình "một cửa" tại

UBND thành phố Buôn Ma

Thuột

Đã bị bãi bỏ tại Quyết định số 25/2009/QĐ-

UBND ngày 21/8/2009 của UBND tỉnh ban

hành Quy định về lĩnh vực, trình tự tiếp

nhận, giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính

theo cơ chế một cửa tại UBND huyện, thị

xã, thành phố trên địa bàn tỉnh

2 Quyết định 3192/QĐ-UB 20/11/2000

Về việc phê duyệt Đề án cải

cách thủ tục hành chính theo

mô hình "một cửa" tại

UBND huyện Krông Păk

Đã bị bãi bỏ tại Quyết định số 25/2009/QĐ-

UBND ngày 21/8/2009 của UBND tỉnh ban

hành Quy định về lĩnh vực, trình tự tiếp

nhận, giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính

theo cơ chế một cửa tại UBND huyện, thị

xã, thành phố trên địa bàn tỉnh

 DANH MỤC VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC THI HÀNH

 CÓ LIÊN QUAN ĐẾN CUNG CẤP DỊCH VỤ CÔNG

(Được ban hành kèm theo Quyết định số 759/QĐ-UBND ngày 24 tháng 3 năm 2011 của UBND tỉnh)

ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH ĐĂK LĂK

            CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
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3 Quyết định 992/QĐ-UB 10/4/2001

Về việc phê duyệt Đề án cải

cách thủ tục hành chính theo

mô hình "một cửa" tại

UBND huyện Ea Kar

Đã bị bãi bỏ tại Quyết định số 25/2009/QĐ-

UBND ngày 21/8/2009 của UBND tỉnh ban

hành Quy định về lĩnh vực, trình tự tiếp

nhận, giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính

theo cơ chế một cửa tại UBND huyện, thị

xã, thành phố trên địa bàn tỉnh

4 Quyết định 3762/2001/QĐ-UB 3/12/2001

Về việc ban hành Quy chế

quản lý và hoạt động lò giết

mổ gia súc tập trung trên địa

bàn tỉnh Đăk Lăk

Đã được thay thế bằng Quyết định số

23/2010/QĐ-UBND ngày 04/8/2010 ban

hành Quy định về quản lý và hoạt động cơ

sở giết mổ động vật tập trung và kinh

doanh động vật, sản phẩm động vật trên địa

bàn tỉnh Đăk Lăk

5 Quyết định 31/2003/QĐ-UB 19/2/2003

Quy định tạm thời về xử lý

tang vật, phương tiện vi

phạm hành chính bị tịch thu

sung quỹ nhà nước

Đã được thay thế bằng Quyết định số

21/2010/QĐ-UBND ngày 04/8/2010 ban

hành Quy định xử lý tang vật, phương tiện

vi phạm hành chính tịch thu sung quỹ nhà

nước trên địa bàn tỉnh
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6 Quyết định 719/QĐ-UB 10/3/2003

Về việc phê duyệt Đề án cải

cách thủ tục hành chính theo

mô hình "một cửa" tại

UBND huyện Ea Hleo

Đã bị bãi bỏ tại Quyết định số 25/2009/QĐ-

UBND ngày 21/8/2009 của UBND tỉnh ban

hành Quy định về lĩnh vực, trình tự tiếp

nhận, giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính

theo cơ chế một cửa tại UBND huyện, thị

xã, thành phố trên địa bàn tỉnh

7 Quyết định 721/QĐ-UB 10/3/2003

Về việc phê duyệt Đề án cải

cách thủ tục hành chính theo

mô hình "một cửa" tại

UBND huyện Lăk

Đã bị bãi bỏ tại Quyết định số 25/2009/QĐ-

UBND ngày 21/8/2009 của UBND tỉnh ban

hành Quy định về lĩnh vực, trình tự tiếp

nhận, giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính

theo cơ chế một cửa tại UBND huyện, thị

xã, thành phố trên địa bàn tỉnh

8 Quyết định 1152/QĐ-UB 24/4/2003

Về việc phê duyệt các nội

dung hoạt động trong Đề án

cải cách thủ tục hành chính

theo mô hình "một cửa" tại

UBND huyện Krông Buk

Đã bị bãi bỏ tại Quyết định số 25/2009/QĐ-

UBND ngày 21/8/2009 của UBND tỉnh ban

hành Quy định về lĩnh vực, trình tự tiếp

nhận, giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính

theo cơ chế một cửa tại UBND huyện, thị

xã, thành phố trên địa bàn tỉnh
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9 Quyết định 1168/QĐ-UB 24/4/2003

Về việc phê duyệt bổ sung

Đề án cải cách thủ tục hành

chính theo mô hình "một

cửa" tại Sở Kế hoạch và Đầu

tư trong lĩnh vực đăng ký

kinh doanh đối với doanh

nghiệp, doanh nhân

Đã được thay thế bằng Quyết định số

702/QĐ-UBND ngày 24/3/2009 về việc

phê duyệt Đề án cải cách thủ tục hành

chính theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa

liên thông trong dịch vụ hành chính công

tại Sở Kế hoạch và Đầu tư

10 Quyết định 1768/QĐ-UB 13/6/2003

Về việc phê duyệt Đề án cải

cách thủ tục hành chính theo

mô hình "một cửa" tại

UBND huyện Buôn Đôn

Đã bị bãi bỏ tại Quyết định số 25/2009/QĐ-

UBND ngày 21/8/2009 của UBND tỉnh ban

hành Quy định về lĩnh vực, trình tự tiếp

nhận, giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính

theo cơ chế một cửa tại UBND huyện, thị

xã, thành phố trên địa bàn tỉnh

11 Quyết định 4274/QĐ-UB 23/12/2003

Về việc ban hành quy định

về đấu nối hệ thống thoát

nước thải của các đối tượng

đấu nối vào hệ thống thoát

nước thải thành phố Buôn

Ma Thuột

Đã được thay thế bằng Quyết định số

19/2010/QĐ-UBND ngày 07/7/2010 về

việc ban hành Quy định về đấu nối hệ

thống thoát nước thải trên địa bàn thành

phố Buôn Ma Thuột
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12 Quyết định 4351/QĐ-UB 29/12/2003

Về việc phê duyệt Đề án cải

cách thủ tục hành chính theo

mô hình "một cửa" tại

UBND huyện Krông Bông

Đã bị bãi bỏ tại Quyết định số 25/2009/QĐ-

UBND ngày 21/8/2009 của UBND tỉnh ban

hành Quy định về lĩnh vực, trình tự tiếp

nhận, giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính

theo cơ chế một cửa tại UBND huyện, thị

xã, thành phố trên địa bàn tỉnh

13 Quyết định 4352/QĐ-UB 29/12/2003

Về việc phê duyệt Đề án cải

cách thủ tục hành chính theo

mô hình "một cửa" tại

UBND huyện Ea Súp

Đã bị bãi bỏ tại Quyết định số 25/2009/QĐ-

UBND ngày 21/8/2009 của UBND tỉnh ban

hành Quy định về lĩnh vực, trình tự tiếp

nhận, giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính

theo cơ chế một cửa tại UBND huyện, thị

xã, thành phố trên địa bàn tỉnh

14 Quyết định 4353/QĐ-UB 29/12/2003

Về việc phê duyệt Đề án cải

cách thủ tục hành chính theo

mô hình "một cửa" tại

UBND huyện Krông Ana

Đã bị bãi bỏ tại Quyết định số 25/2009/QĐ-

UBND ngày 21/8/2009 của UBND tỉnh ban

hành Quy định về lĩnh vực, trình tự tiếp

nhận, giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính

theo cơ chế một cửa tại UBND huyện, thị

xã, thành phố trên địa bàn tỉnh
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15 Quyết định 4354/QĐ-UB 29/12/2003

Về việc phê duyệt Đề án cải

cách thủ tục hành chính theo

mô hình "một cửa" tại

UBND huyện Cư Mgar

Đã bị bãi bỏ tại Quyết định số 25/2009/QĐ-

UBND ngày 21/8/2009 của UBND tỉnh ban

hành Quy định về lĩnh vực, trình tự tiếp

nhận, giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính

theo cơ chế một cửa tại UBND huyện, thị

xã, thành phố trên địa bàn tỉnh

16 Quyết định 4356/QĐ-UB 29/12/2003

Về việc phê duyệt Đề án cải

cách thủ tục hành chính theo

mô hình "một cửa" tại

UBND huyện M' Đrắk

Đã bị bãi bỏ tại Quyết định số 25/2009/QĐ-

UBND ngày 21/8/2009 của UBND tỉnh ban

hành Quy định về lĩnh vực, trình tự tiếp

nhận, giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính

theo cơ chế một cửa tại UBND huyện, thị

xã, thành phố trên địa bàn tỉnh

17 Quyết định 19/2004/QĐ-UB 13/4/2004

Về việc ban hành Quy định

trình tự thủ tục về giấy phép

khai thác tận thu khoáng sản

trên địa bàn tỉnh Đăk Lăk

Đã được thay thế bằng Quyết định số

11/2009/QĐ-UBND ngày 02/3/2009 của

UBND tỉnh về việc ban hành Quy định

trình tự thủ tục cấp giấy phép hoạt động

khoáng sản trên địa bàn tỉnh
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18 Quyết định 427/QĐ-UB 31/8/2004

Về việc phê duyệt Đề án cải

cách thủ tục hành chính theo

mô hình "một cửa" tại

UBND huyện Krông Năng

Đã bị bãi bỏ tại Quyết định số 25/2009/QĐ-

UBND ngày 21/8/2009 của UBND tỉnh ban

hành Quy định về lĩnh vực, trình tự tiếp

nhận, giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính

theo cơ chế một cửa tại UBND huyện, thị

xã, thành phố trên địa bàn tỉnh

19 Quyết định 77/2004/QĐ-UB 13/12/2004

Về việc ban hành Quy chế về

việc xét duyệt và quản lý các

chương trình, đề tài nghiên

cứu khoa học công nghệ cấp

tỉnh giai đoạn 2005 - 2010

Theo thời hạn đã được xác định trong văn

bản. 

20 Quyết định 37/2005/QĐ-UB 19/5/2005

Về việc ban hành Quy định

về thuỷ lợi phí, tiền nước các

công trình thuỷ lợi trên địa

bàn tỉnh Đăk Lăk

Đã được thay thế bằng Quyết định số

03/2010/QĐ-UBND ngày 25/01/2010 của

UBND tỉnh về việc ban hành Quy định thu

thủy lợi phí, tiền nước trên địa bàn tỉnh

21 Quyết định 63/2005/QĐ-UBND 21/11/2005

Về việc ban hành Quy chế

đấu giá quyền sử dụng đất

trên địa bàn tỉnh Đăk Lăk

Đã được thay thế bằng Quyết định số

20/2010/QĐ-UBND ngày 22/7/2010 của

UBND tỉnh ban hành Quy chế đấu giá

quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền

sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn

tỉnh Đăk Lăk.
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22 Quyết định 773/QĐ-UB 4/4/2006

Về việc sửa đổi, điều chỉnh

Điều 7, Chương II, Quy định

về đấu nối hệ thống thoát

nước thải của các đối tượng

đấu nối vào hệ thống thoát

nước thải thành phố Buôn

Ma Thuột ban hành kèm theo

Quyết định số 4274/QĐ-UB

ngày 23/12/2003 của UBND

tỉnh

Đã được thay thế bằng Quyết định số

19/2010/QĐ-UBND ngày 07/7/2010 về

việc ban hành Quy định về đấu nối hệ

thống thoát nước thải trên địa bàn thành

phố Buôn Ma Thuột.

23 Quyết định 1039/QĐ-UBND 19/5/2006

Về việc phê duyệt tạm thời

mức thu một phần viện phí

đối với các cơ sở y tế công

lập trên địa bàn tỉnh

Đã bị bãi bỏ tại Quyết định số 850/QĐ-

UBND ngày 09/4/2009 về việc phê duyệt

mức thu một phần viện phí đối với các cơ

sở y tế công lập trên địa bàn tỉnh Đăk Lăk

24 Quyết định 1913/QĐ-UBND 12/10/2006

Về điều chỉnh, bổ sung

Quyết định 1039/QĐ-UBND

ngày 19/5/2006 của UBND

tỉnh

Đã bị bãi bỏ tại Quyết định số 850/QĐ-

UBND ngày 09/4/2009 về việc phê duyệt

mức thu một phần viện phí đối với các cơ

sở y tế công lập trên địa bàn tỉnh Đăk Lăk

25 Quyết định 34/2007/QĐ-UBND 5/9/2007

Ban hành Quy định về quy

trình cấp giấy phép xây dựng

trên địa bàn tỉnh Đăk Lăk

Đã được thay thế bằng Quyết định số

09/2010/QĐ-UBND ngày 29/3/2010 của

UBND tỉnh ban hành Quy định về thẩm

quyền và quy trình cấp giấy phép xây dựng

trên địa bàn tỉnh Đăk Lăk.
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26 Quyết định 824/QĐ-UBND 31/3/2008

Về phê duyệt giá thu một

phần viện phí tại Danh mục

C2.7, Thông tư số

03/2006/TTLB-BYT-BTC-

BLĐTBXH ngày 10/01/2006

của Liên bộ Y tế - Tài chính - 

Lao động, Thương binh và

Xã hội

Đã bị bãi bỏ tại Quyết định số 850/QĐ-

UBND ngày 09/4/2009 về việc phê duyệt

mức thu một phần viện phí đối với các cơ

sở y tế công lập trên địa bàn tỉnh Đăk Lăk.

27 Quyết định 24/2008/QĐ-UBND 27/6/2008

Ban hành Quy định khu vực

phải xin phép xây dựng và

thủ tục cấp phép xây dựng

trạm thu phát sóng thông tin

di động (trạm BTS) trong đô

thị trên địa bàn tỉnh Đăk Lăk

Đã được thay thế bằng Quyết định số

17/2009/QĐ-UBND ngày 12/5/2009 của

UBND tỉnh ban hành Quy định khu vực

phải xin phép xây dựng và thủ tục cấp phép

xây dựng trạm thu phát sóng thông tin di

động (trạm BTS) trong đô thị trên địa bàn

tỉnh Đăk Lăk.

28 Quyết định 2186/QĐ-UBND 19/8/2009

Về việc công bố bộ thủ tục

hành chính thuộc thẩm quyền

giải quyết của Sở Giao thông

Vận tải tỉnh Đăk Lăk

Đã được thay thế bằng Quyết định số

3760/QĐ-UBND ngày 23/12/2009 về việc

công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm

quyền của Sở Giao thông Vận tải tỉnh Đăk

Lăk

CHỦ TỊCH

Lữ Ngọc Cư
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