
DANH MỤC  

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH  

CÓ NỘI DUNG LIÊN QUAN ĐẾN BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG 

(Ban hành kèm theo Văn bản  số 588/ STP-XDKTTHPL&PBGDPL ngày 10/7/2020 của Sở Tư pháp) 

 

STT Tên, số ký hiệu, ngày tháng năm ban hành, trích yếu văn bản 
Nội dung liên quan đến 

 Bảo vệ môi trường 
Ghi chú 

I Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh  

1.  

Nghị quyết số 10/2017/NQ-HĐND ngày 26/7/2017 Ban hành Quy 

định mức thu, đối tượng thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng 

một số loại phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng 

nhân dân tỉnh trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang 

Phí thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường 

tại Mục III, Phần A của Quy định mức thu, 

đối tượng thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử 

dụng một số loại phí, lệ phí thuộc thẩm quyền 

quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh trên 

địa bàn tỉnh Tuyên Quang ban hành kèm theo 

Nghị quyết số 10/2017/NQ-HĐND. 

 

2.  
Nghị quyết số 17/2017/NQ-HĐND ngày 06/12/2017 Quy định mức 

thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản áp dụng trên 

địa bàn tỉnh Tuyên Quang 

Toàn bộ văn bản 
 

3.  

Nghị quyết số 21/2017/NQ-HĐND ngày 07/12/2017 Định mức thu, 

đối tượng thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định 

phương án cải tạo, phục hồi môi trường và phương án cải tạo, phục 

hồi môi trường bổ sung trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang 

Toàn bộ văn bản 

 

4.  
Nghị quyết số 13/2019/NQ-HĐND ngày 10/12/2019 về việc phân 

định các nhiệm vụ chi bảo vệ môi trường từ nguồn kinh phí sự 

nghiệp bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang 

Toàn bộ văn bản 
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STT Tên, số ký hiệu, ngày tháng năm ban hành, trích yếu văn bản 
Nội dung liên quan đến 

 Bảo vệ môi trường 
Ghi chú 

5.  

Nghị quyết số 16/2019/NQ-HĐND ngày 10/12/2019 Quy định mức 

chi cho công tác theo dõi, đánh giá bộ chỉ số nước sạch và vệ sinh 

môi trường nông thôn; kiểm tra, đánh giá chất lượng nước tại hộ gia 

đình vùng nguồn nước bị ô nhiễm thực hiện Chương trình mục tiêu 

Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 

Toàn bộ văn bản 

 

II Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh  

1.  
Quyết định 02/2008/QĐ-UBND ngày 17/4/2008 về việc phê duyệt 

khu vực cấm, tạm cấm và hạn chế hoạt động khoáng sản trên địa bàn 

tỉnh Tuyên Quang 

Toàn bộ văn bản 

 

2.  
Quyết định số 17/2009/QĐ-UBND ngày 22/10/2009 về việc phê 

duyệt Quy hoạch bảo vệ môi trường tỉnh Tuyên Quang đến năm 

2010, định hướng đến năm 2020 

Toàn bộ văn bản 

 

3.  
Quyết định số 17/2010/QĐ-UBND ngày  18/8/2010  về việc thành 

lập và ban hành Quy chế tổ chức, hoạt động của Quỹ Bảo vệ môi 

trường tỉnh Tuyên Quang 

Toàn bộ văn bản 

 

4.  
Quyết định số 10/2011/QĐ-UBND ngày 21/7/2011 Ban hành Quy 

chế thu thập, quản lý, cập nhật, khai thác và sử dụng dữ liệu về tài 

nguyên và môi trường tỉnh Tuyên Quang 

Toàn bộ văn bản 

 

5.  Quyết định số 09/2012/QĐ-UBND ngày 07/6/2012 Về việc ban hành 

Quy định quản lý cây xanh đô thị trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang 
Toàn bộ văn bản 

 

6.  
Quyết định số 30/2012/QĐ-UBND ngày 28/12/2012 Về việc ban 

hành Quy định cho hội viên nông dân trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang 

vay vốn được hỗ trợ kinh phí và lãi suất tiền vay để phát triển chăn 

Toàn bộ văn bản 

 

http://congbao.tuyenquang.gov.vn/Trangchủ/tabid/38/cbid/1924/Default.aspx
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nuôi (trâu, bò, lợn) có kết hợp xây dựng hầm bể Biogas bằng vật liệu 

nhựa Composite 

7.  

Quyết định số 03/2014/QĐ-UBND ngày 21/05/2014 Sửa đổi, bổ 

sung Quy định cho hội viên nông dân trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang 

vay vốn được hỗ trợ kinh phí và lãi suất tiền vay để phát triển chăn 

nuôi (trâu, bò, lợn) có kết hợp xây dựng hầm bể Biogas bằng vật liệu 

nhựa Composite ban hành kèm theo Quyết định số 30/2012/QĐ-

UBND ngày 28/12/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh 

Toàn bộ văn bản 

 

8.  
Quyết định số 10/2014/QĐ-UBND ngày 31/7/2014 về việc ban hành 

Quy định tiêu chí công nhận “Phường đạt chuẩn văn minh đô thị”, 

“Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị” trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang 

Tiêu chuẩn III. Xây dựng nếp sống văn minh, 

môi trường văn hóa đô thị sạch, đẹp, an toàn 

tại Khoản 1 Quy định tiêu chí công nhận 

“Phường đạt chuẩn văn minh đô thị”, “Thị 

trấn đạt chuẩn văn minh đô thị” trên địa bàn 

tỉnh Tuyên Quang ban hành kèm theo Quyết 

định số 10/2014/QĐ-UBND. 

 

9.  
Quyết định số 15/2015/QĐ-UBND ngày 19/11/2015 Ban hành Quy 

định về quản lý, bảo vệ, khai thác sử dụng tài nguyên nước, xả nước 

thải vào nguồn nước trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang 

Toàn bộ văn bản 

 

10.  
Quyết định số 03/2016/QĐ-UBND ngày 05/3/2016 Ban hành Quy 

định quản lý hoạt động thoát nước, xử lý nước thải trên địa bàn tỉnh 

Tuyên Quang 

Toàn bộ văn bản 

 

11.  
Quyết định số 21/2019/QĐ-UBND ngày 29/8/2019 về việc Quy định 

một số mức chi sự nghiệp bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Tuyên 

Quang 

Toàn bộ văn bản 
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