
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN PHÙ CỪ 

 

Số: 1420  /QĐ-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
 

Phù Cừ, ngày  08  tháng 6 năm 2022 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, 

ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của 

Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện Phù Cừ 6 tháng đầu năm 2022 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN PHÙ CỪ 
 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm 

pháp luật; 

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 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; 

Căn cứ Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 

năm 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 Trưởng phòng Tư pháp tại Tờ trình số 05/TTr-TP ngày    

07/6/2022. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này 02 Danh mục 

1. Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ 

thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện 6 

tháng đầu năm 2022 (Mẫu số 03).  

2. Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực một phần 

thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện Phù 

Cừ6 tháng đầu năm 2022 (Mẫu số 04). 

Điều 2. Căn cứ kết quả rà soát văn bản quy phạm pháp luật của Hội 

đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện Phù Cừ công bố tại Điều 1 

1. Văn phòng Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện Tổ chức đăng 

tải Quyết định này và 02 Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng 

nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một 

phần trong 6 tháng đầu năm 2022 trên Cổng thông tin điện tử của huyện; đồng 

https://thukyluat.vn/vb/nghi-dinh-34-2016-nd-cp-quy-dinh-chi-tiet-bien-phap-thi-hanh-luat-ban-hanh-van-ban-quy-pham-phap-luat-4c306.html
https://thukyluat.vn/vb/nghi-dinh-34-2016-nd-cp-quy-dinh-chi-tiet-bien-phap-thi-hanh-luat-ban-hanh-van-ban-quy-pham-phap-luat-4c306.html
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thời niêm yết tại Nơi tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính 

của Ủy ban nhân dân huyện. 

2. Phòng Tư pháp huyện: Làm đầu mối tổng hợp kết quả rà soát văn bản, 

xây dựng dự thảo Báo cáo kết quả rà soát văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu 

lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của 

Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện Phù Cừ 6 tháng đầu năm 2022. 

Điều 3. Hiệu lực thi hành 

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

Điều 4. Trách nhiệm thi hành 

 Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện; Thủ trưởng các phòng, ban, 

ngành huyện và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành 

Quyết định này./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 4; 

- Sở Tư pháp; 

- Thường trực Huyện ủy; 

- Thường trực HĐND huyện; 

- Chủ tịch, các Phó chủ tịch UBND huyện; 

- Lãnh đạo VP HĐND-UBND huyện; 

- Cổng thông tin điện tử huyện; 

- Lưu: VT, TP. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Nguyễn Minh Tiến 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mẫu số 03 

DANH MỤC 

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HẾT HIỆU LỰC, NGƯNG HIỆU LỰC TOÀN BỘ THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ 

NƯỚC CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN PHÙ CỪ 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2022 

(kèm theo Quyết định số: 1420  /QĐ-CTUBND ngày 08 /6/2022 của Chủ tịch UBND huyện) 
 

STT 
Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; ngày, 

tháng, năm ban hành 

văn bản 

Tên gọi của văn bản 
Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu 

lực 

Ngày hết 

hiệu lực, 

ngưng 

hiệu lực 

I. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ 

1. Quyết định 

Số 3982/2018/QĐ-

UBND ngày 24/9/2018 

của UBND huyện 

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức 

của Văn phòng HĐND-UBND thuộc Uỷ ban nhân dân huyện 

Bị thay thế bởi Quyết định số 

03/2022/QĐ-UBND ngày 

07/4/2022 của UBND huyện 

Ngày 

14/4/2022 

2. Quyết định 

Số 3981/2018/QĐ-

UBND ngày 24/9/2018 

của UBND huyện 

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức 

của phòng Giáo dục và Đào tạo thuộc Uỷ ban nhân dân huyện 

Bị thay thế bởi Quyết định số 

04/2022/QĐ-UBND ngày 

08/4/2022 của UBND huyện 

Ngày 

15/4/2022 

3. Quyết định 

Số 3979/2018/QĐ-

UBND ngày 24/9/2018 

của UBND huyện 

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức 

của phòng Lao động- Thương binh và Xã hội thuộc Uỷ ban 

nhân dân huyện 

Bị thay thế bởi Quyết định số 

05/2022/QĐ-UBND ngày 

08/4/2022 của UBND huyện 

Ngày 

15/4/2022 

4. Quyết định 

Số 3984/2018/QĐ-

UBND ngày 24/9/2018 

của UBND huyện 

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức 

của phòng Văn hoá và Thông tin thuộc Uỷ ban nhân dân huyện 

Bị thay thế bởi Quyết định số 

06/2022/QĐ-UBND ngày 

08/4/2022 của UBND huyện 

Ngày 

15/4/2022 
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5. Quyết định 

Số 3983/2018/QĐ-

UBND ngày 24/9/2018 

của UBND huyện 

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của 

phòng Kinh tế và Hạ tầng thuộc Uỷ ban nhân dân huyện 

Bị thay thế bởi Quyết định số 

08/2022/QĐ-UBND ngày 

28/4/2022 của UBND huyện 

28/4/2022 

Tổng số: 05 văn bản 

II. VĂN BẢN NGƯNG HIỆU LỰC TOÀN BỘ: Không có văn bản nào 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

5 

Mẫu số 04 

DANH MỤC 

Văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước  

của HĐND-UBND huyện Phù Cừ tại thời điểm rà soát 6 tháng đầu năm 2022 

 

STT Tên loại văn bản 
Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban 

hành văn bản; tên gọi của 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 

I. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC MỘT PHẦN: Không có văn bản nào 

II. VĂN BẢN NGƯNG HIỆU LỰC MỘT PHẦN: Không có văn bản nào 
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