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

ngưng hiệu lực toàn bộ thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước 
của Ủy ban nhân dân huyện Mỹ Xuyên năm 2021

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN MỸ XUYÊN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật 
sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 
quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; 
Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 
ngày 18 tháng 6 năm 2020;

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; 
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 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi 
tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Theo đề nghị của Trưởng Phòng Tư pháp huyện Mỹ Xuyên.

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục văn bản quy phạm pháp 
luật hết hiệu lực toàn bộ của Ủy ban nhân dân huyện Mỹ Xuyên năm 2021.

(Đính kèm danh mục văn bản)

Điều 2. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện, Thủ 
trưởng các Phòng, ban, ngành, đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND huyện, Chủ tịch Ủy 
ban nhân dân các xã, thị trấn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

QUYẾT ĐỊNH:

Nơi nhận:

- TT Huyện ủy, TT HĐND huyện;
- CT, các PcT UBND huyện;
- Lưu: VT, NC.

- Như Điều 2;
- Sở Tư pháp;
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A. VĂN B

 ̂ DANH MỤC
hạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước 

của Ủy ban nhân dân huyện Mỹ Xuyên năm 2021
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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 HÉT HIỆU L ự c TOÀN BỘ

1. Quyết định

Số: 04/2015/QĐ-UBND 
ngày 15/6/2015 

Số: 01 /2018/QĐ-UBND 
ngày 28/6/2018

- Quyết định ban hành Quy định chức năng, 
nhiệm  vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 
Phòng Tư pháp huyện M ỹ Xuyên

- Quyết định sửa đổi, bổ sung m ột số điều Quy 
định chức năng nhiệm  vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 
chức của Phòng Tư pháp huyện M ỹ Xuyên

Thay thế bằng Quyết định 
số 01/202 1/q Đ-UBND  

ngày 20/10/2021
28/10/2021

2. Quyết định
Số: 01 /2015/QĐ-UBND 

ngày 15/6/2015

Quyết định ban hành Quy định chức năng, nhiệm  
vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Nội 
Vụ huyện M ỹ X uyên

Thay thế bằng Quyết định 
số 02/202 1/q Đ-UBND  

ngày 16/11/2021
24/11/2021

3. Quyết định
Số: 06 /2015/QĐ-UBND 

ngày 15/10/2015

Quyết định ban hành Quy định chức năng, nhiệm  
vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Giáo 
dục và Đào tạo huyện M ỹ X uyên

Thay thế bằng Quyết định 
số 06/202 1/q Đ-UBND  

ngày 30/11/2021
08/12/2021

4. Quyết định
Số: 03 /2016/QĐ-UBND 

ngày 04/10/2016

Quyết định ban hành Quy định chức năng, nhiệm  
vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Văn 
hóa và Thông tin  huyện M ỹ Xuyên

Thay thế bằng Q uyết định 
số 07/202 1/q Đ-UBND  

ngày 30/11/2021
08/12/2021
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5. Quyết định
Số: 05 /2015/QĐ-UBND 

ngày 15/6/2015

Quyết định ban hành Quy định chức năng, nhiệm  
vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Tài 
nguyên và M ôi trường huyện M ỹ X uyên

Thay thế bằng Quyết định 
số 08/202 1/q Đ-UBND  

ngày 13/12/2021
21/12/2021

6. Quyết định
Số: 01 /2016/QĐ-UBND 

ngày 20/5/2016

Quyết định ban hành Quy định chức năng, nhiệm  
vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Lao 
động - Thương binh và X ã hội huyện M ỹ Xuyên

Thay thế bằng Quyết định 
số 09/202 1/q Đ-UBND  

ngày 24/12/2021
01/01/2022

7. Quyết định
Số: 03 /2015/QĐ-UBND 

ngày 15/6/2015

Quyết định ban hành Quy định chức năng, nhiệm  
vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Dân 
tộc huyện M ỹ X uyên

Thay thế bằng Quyết định 
số 11/202 1/q Đ-UBND  

ngày 31/12/2021
8/01/2022

Tổng số : 07 văn bản


