
UỶ BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN HÒA AN 
 

Số: 14/QĐ-UBND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM               

Độc  lập - Tự  do - Hạnh  phúc 
 

Hòa An, ngày 06 tháng 01 năm 2021 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Công bố kết quả hê ̣thống hóa văn bản quy phaṃ pháp luâṭ của HĐND, 

UBND huyện Hòa An từ ngày 01/01/2020 đến hết ngày 31/12/2020 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN HÒA AN 

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật số 

47/2019/QH14 Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật tổ chức chính quyền địa 

phương; 

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

63/2020/QH4 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 14/5/2016 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm 

pháp luật; 

Thực hiện Kế hoạch số 53/KH-UBND ngày 25 tháng 3 năm 2020 của Ủy 

ban nhân dân huyện Hòa An về việc ban hành Kế hoạch Công tác xây dựng kiểm 

tra, xử lý, rà soát văn bản quy phạm pháp luật năm 2020 trên địa bàn huyện Hòa 

An; 

Theo đề nghị của Trưởng Phòng Tư pháp huyện Hòa An. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Công bố kết quả hê ̣thống hóa văn bản quy phaṃ pháp luâṭ của Hôị 

đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân huyện Hòa An từ ngày 01/01/2020 đến hết ngày 

31/12/2020, như sau: 

1. Tổng số văn bản quy phaṃ pháp luâṭ của Hôị đồng nhân dân huyện Hòa 

An thuôc̣ trách nhiêṃ hê ̣thống hóa năm 2020: 03 văn bản 

2. Số văn bản quy phaṃ pháp luâṭ của Hôị đồng nhân dân huyện Hòa An hết 

hiêụ lưc̣ toàn bô:̣ 02 văn bản (phụ lục số 2).  

3. Số văn bản quy phaṃ pháp luâṭ của Hôị đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân  

huyện Hòa An hết hiêụ lưc̣ môṭ phần: 0 văn bản; ngưng hiêụ lưc̣ môṭ phần: 0 văn 

bản (phụ lục số 3). 

4. Số văn bản quy phaṃ pháp luâṭ của Hôị đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân 

huyện Hòa An còn hiêụ lưc̣: 01 văn bản (phụ lục số 4). 
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5. Số văn bản quy phaṃ pháp luâṭ của Hôị đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân 

huyện Hòa An cần đình chỉ thi hành, sửa đổi, bổ sung, thay thế, baĩ bỏ,ban hành 

mới: 0 văn bản (phụ lục số 5). 

Điều 2. Công bố văn bản quy phaṃ pháp luâṭ của Hôị đồng nhân dân, Uỷ 

ban nhân dân huyện Hòa An từ ngày 01/01/2020 đến hết ngày 31/12/2020 còn hiêụ 

lưc̣, gồm: 01 văn bản. 

Điều 3. Trách nhiêṃ của các cơ quan 

1. Các Phòng, ban, ngành căn cứ danh muc̣ cần đình chỉ thi hành, sửa đổi, bổ 

sung, thay thế, baĩ bỏ, ban hành mới thuôc̣ liñh vưc̣ quản lý, phối hơp̣ với Phòng 

Tư pháp đề nghi ̣ viêc̣ xây dưṇg văn bản quy phaṃ pháp luâṭ theo quy điṇh của 

pháp luâṭ; đăng toàn văn Quyết điṇh này và các danh muc̣ kèm theo trên Cổng 

thông tin điêṇ tử của cơ quan. 

2. Phòng Tư pháp chủ trì, phối hơp̣ với các Phòng, ban, ngành trình Uỷ ban 

nhân dân huyện baĩ bỏ các văn bản quy phaṃ pháp luâṭ theo quy điṇh của pháp 

luâṭ; đăng tải toàn văn Quyết điṇh, danh muc̣ văn bản hê ̣ thống hóa văn bản quy 

phaṃ pháp luâṭ còn hiêụ lưc̣ trên cơ sở dữ liêụ quốc gia về pháp luâṭ. 

3. Văn phòng Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân thưc̣ hiêṇ đăng toàn 

văn Quyết điṇh này và các danh muc̣ văn bản trên Cổng thông tin điêṇ tử của 

huyện. 

Điều 4. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân huyện, 

Trưởng Phòng Tư pháp, Thủ trưởng các ban, ngành, Chủ tic̣h Uỷ ban nhân dân các 

xã, thị trấn và các tổ chức, cá nhân liên quan căn cứ Quyết điṇh thi hành./. 

 

Nơi nhâṇ: 
- Sở Tư pháp; 

- TT. Huyện ủy; 

- TT  HĐND huyện; 

- CT, PCT UBND huyện; 

- Các cơ quan, ban, ngành đoàn thể; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Trang thông tin điện tử huyện; 

- Lưu: VT, PTP.  

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Bế Đặng Chuyên 



Mẫu số 02 

DANH MUC̣ 

Văn bản quy phaṃ pháp luâṭ hết hiêụ lưc̣, ngưng hiêụ lưc̣ toàn bô ̣của HĐND, UBND huyện Hòa An 

 trong năm 2020 

(Ban hành kèm theo Quyết điṇh số 14 /QĐ-UBND ngày 06 tháng 01 năm 2021  của Uỷ ban nhân dân huyện Hòa An) 

 

Stt Tên loaị 

văn bản 

Số, ký hiêụ; ngày, 

tháng, năm ban 

hành văn bản 

Tên goị của văn bản Lý do hết 

hiêụ lưc̣, 

ngưng hiêụ 

lưc̣ 

Ngày hết 

hiêụ lưc̣, 

ngưng hiêụ 

lưc̣ 

1 Nghị 

quyết 

98a/2020/NQ-HĐND Nghị quyết về đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 

phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm , nhiệm vụ 

giải pháp 6 tháng cuối năm 2020 

Quy định tại 

văn bản 

31/12/2020 

2 Nghị 

quyết 

129/2020/NQ-HĐND Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 

2020 

Quy định tại 

văn bản 

31/12/2020 



Mẫu số 03 

DANH MUC̣ 

Văn bản quy phaṃ pháp luâṭ hết hiêụ lưc̣, ngưng hiêụ lưc̣ môṭ phần của HĐND, UBND huyện Hòa An 

trong năm 2020 

(Ban hành kèm theo Quyết điṇh số 14/QĐ-UBND ngày 06 tháng  01 năm 2021 của  Uỷ ban nhân dân huyện Hòa An) 

 

STT Tên loaị văn 

bản 

Số, ký hiêụ; ngày, 

tháng, năm ban 

hành văn bản 

Nôị dung quy điṇh hết hiêụ lưc̣, 

ngưng hiêụ lưc̣ 

Lý do hết hiêụ lưc̣, 

ngưng hiêụ lưc̣ 

Ngày hết 

hiêụ lưc̣, 

ngưng hiêụ 

lưc̣ 

0 0 0 0 0 0 

 



Mẫu số 04 

DANH MUC̣ 

Văn bản quy phaṃ pháp luâṭ còn hiêụ lưc̣ của HĐND, UBND huyện Hòa An trong năm 2020  
(Ban hành kèm theo Quyết điṇh số 14/QĐ-UBND ngày 06 tháng  01  năm 2021  của Uỷ ban nhân dân huyện Hòa An) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stt Tên loaị 

văn bản 

Số, ký hiêụ; ngày, 

tháng, năm ban 

hành văn bản 

Tên goị của văn bản Thời điểm 

có hiêụ lưc̣ 

Ghi chú 

Phát triển kinh tế xã hội  

1 Nghị 

quyết  

Số 161/2020/NQ-

HĐND 

Ngày 25/12/2020 

Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 

năm 2021 
01/01/2021 

 



Mẫu số 05 

DANH MUC̣ 

Văn bản quy phaṃ pháp luâṭ còn hiêụ lưc̣ của HĐND, UBND huyện Hòa An cần điǹh chỉ thi hành, ngưng hiêụ lưc̣, sửa đổi, bổ 

sung, thay thế, bãi bỏ hoăc̣ ban hành mới trong năm 2020 
(Ban hành kèm theo Quyết điṇh số 14 /QĐ-UBND ngày 06 tháng 01 năm 2021 của Uỷ ban nhân dân huyện Hòa An) 

 

STT Tên 

loaị 

văn 

bản 

Số, ký hiêụ; 

ngày, tháng, 

năm ban hành 

văn bản 

Tên goị của văn bản Kiến nghi ̣ (điǹh chỉ 

thi hành, ngưng hiêụ 

lưc̣, sửa đổi, bổ 

sung, thay thế, bãi 

bỏ hoăc̣ ban hành 

mới) 

Nôị dung kiến 

nghi ̣/Lý do kiến nghi ̣ 

Cơ quan/đơn 

vi ̣ chủ tri ̀soaṇ 

thảo 

Thời 

haṇ xử 

lý hoăc̣ 

kiến 

nghi ̣ 

xử 

lý/tiǹh 

hiǹh 

xây 

dưṇg 

 

LĨNH VỰC  

0 0 0 0 0 0 0 0 
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