
           UBND TỈNH BÌNH DƯƠNG                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH                   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

            Số:        /BC-SVHTTDL                Bình Dương, ngày       tháng 12 năm 2022

  

BÁO CÁO 

Kết quả tự kiểm tra, rà soát và xây dựng văn bản  

quy phạm pháp luật năm 2022 

  

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được Công văn số 2363/STP-VBTT 

ngày 12/12/2022 và Công văn số 2367/STP-VBTT ngày 13/12/2022 của Sở Tư 

pháp về báo cáo rà soát văn bản QPPL và lập danh mục văn bản hết hiệu lực. Sở 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo kết quả như sau: 

 I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN  

    1. Công tác chỉ đạo, điều hành 

Căn cứ kế hoạch của UBND tỉnh và kế hoạch của Bộ Văn hóa, Thể thao và 

Du lịch. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành kế hoạch1 kiểm tra, xử lý, rà 

soát văn bản QPPL năm 2022 và giao công chức phụ trách pháp chế theo dõi cập 

nhật, phối hợp với các phòng chuyên môn tự kiểm tra rà soát các văn bản quy 

phạm pháp luật của Sở để kịp thời báo cáo, kiến nghị những văn bản không phù 

hợp với văn bản cấp trên, không phù hợp với thực tế của địa phương nhằm kiến 

nghị sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ và thay thế bằng văn bản quy phạm pháp luật khác. 

2. Về tổ chức bộ máy, nhân sự làm công tác xây dựng, kiểm tra, rà soát 

văn bản QPPL 

Hiện nay Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có 01 công chức phụ trách pháp 

chế tham mưu nhiệm vụ xây dựng, kiểm tra, rà soát văn bản QPPL của ngành. 

3. Tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ 

Hàng năm, Sở VHTTDL cử công chức phụ trách pháp chế tham gia đầy đủ 

tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ cho công tác kiểm tra, xử lý, rà soát văn 

bản QPPL do Bộ VHTTDl và Sở Tư pháp tổ chức.  

II. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC 

1. Về công tác xây dựng văn bản QPPL: Năm 2022, Sở Văn hóa, Thể thao 

và Du lịch đã tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành 02 nghị quyết 

QPPL (01 NQ đặc thù và 01 NQ theo quy định văn bản Trung ương). Sở Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch tham mưu xây dựng căn cứ vào Luật Ban hành văn bản QPPL 

và phối hợp Sở Tư pháp qua đó đã tuân thủ đúng trình tự, thủ tục xây dựng văn bản 

quy phạm pháp luật. 

2. Về công tác kiểm tra, xử lý văn bản QPPL:  

                                                 
1 Kế hoạch số 08/KH-SVHTTDL ngày 25/01/2022; 
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Công tác kiểm tra, xử lý văn bản được thực hiện thường xuyên, kịp thời. Sở 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tự kiểm tra 26 văn bản QPPL do HĐND, UBND 

tỉnh còn hiệu lực và các văn bản cá biệt khác. Nội dung kiểm tra theo Điều 104 

Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, qua kiểm tra các văn bản ban hành được bảo đảm, 

không có văn bản phải kiến xử lý do vi phạm trình tự, thủ tục, hình thức hay thẩm 

quyền ban hành. 

3. Về công tác rà soát văn bản QPPL:  

- Trong năm 2022, Sở đã thực hiện tự kiểm tra, rà soát các văn bản pháp luật 

của ngành do Trung ương và tỉnh ban hành còn hiệu lực theo yêu cầu của các cấp, 

các ngành2.  

Đến thời điểm thực hiện báo cáo, văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, 

UBND tỉnh ban hành trong lĩnh vực do Sở quản lý còn hiệu lực là 26 văn bản quy 

phạm pháp luật, bao gồm các quyết định bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật của 

Ủy ban nhân dân tỉnh.  

Phụ lục 01: 26 văn bản kèm theo. 

- Kiến nghị kết quả rà soát văn bản quy phạm pháp luật 

Qua rà soát các văn bản quy phạm pháp luật, Sở Văn hóa, Thể thao và Du 

lịch đề nghị bãi bỏ Quyết định số 22/2016/QĐ-UBND ngày 01/8/2016 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế công nhận các danh hiệu văn hóa, đạt 

chuẩn văn hóa, đạt chuẩn văn minh đô thị trên địa bàn tỉnh Bình Dương.  

Lý do đề nghị bãi bỏ:  

Quyết định số 22/2016/QĐ-UBND ngày 01/8/2016 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh về việc ban hành Quy chế công nhận các danh hiệu văn hóa, đạt chuẩn văn 

hóa, đạt chuẩn văn minh đô thị trên địa bàn tỉnh Bình Dương trước đây ban hành 

căn cứ vào các văn bản quy phạm pháp luật của Trung ương3 (04 thông tư của 

BVHTTDL). Quy chế đã quy định các danh hiệu như “Gia đình văn hóa”, “Khu 

dân cư văn hóa”…. theo quy định văn bản của Trung ương và quy định 1 thủ tục 

đặc thù của địa phương là xét khen thưởng “Khu nhà trọ văn hóa”. 

Năm 2019, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng đã đề nghị bãi bỏ một số 

điều trong Quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 22/2016/QĐ-UBND ngày 

                                                 
2 Báo cáo 99/BC-SVHTTDL ngày 03/6/2022; Báo cáo 132/BC-SVHTTDL ngày 6/7/2022. 
3 Thông tư số 12/2011/TT-BVHTTDL ngày 10/10/2011 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy 

định chi tiết về tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục, hồ sơ công nhận danh hiệu “Gia đình văn hóa”, 

“Thôn văn hóa”, “Làng văn hóa”, “Ấp văn hóa”, “Bản văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa” và 

tương đương; Thông tư số 17/2011/TT-BVHTTDL ngày 02/12/2011 của Bộ Văn hóa, Thể thao 

và Du lịch quy định chi tiết về tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục xét và công nhận “Xã đạt chuẩn văn 

hóa nông thôn mới”; Thông tư số 02/2013/TT-BVHTTDL ngày 24/01/2013 của Bộ Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch quy định chi tiết tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục xét và công nhận “Phường đạt 

chuẩn văn minh đô thị”, “Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị”; Thông tư số 08/2014/TT-

BVHTTDL ngày 24/9/2014 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết về tiêu chuẩn, 

trình tự, thủ tục xét và công nhận “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa”, 

“Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”. 
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01/8/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh và được bãi bỏ bằng Quyết định số 

15/2019/QĐ-UBND ngày 05/8/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh. 

Hiện nay 04 thông tư căn cứ ban hành đã được thay thế/bãi bỏ bằng các văn 

bản mới trong năm 2022 như: Quyết định số 04/2022/QĐ-TTg ngày 18/02/2022 

của Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chí, trình tự, thủ tục xét công nhận đạt 

chuẩn đô thị văn minh; Thông tư 06/2022/TT-BVHTTDL ngày 23/9/2022 của Bộ 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch có hiệu lực từ ngày 01/01/2023 và bãi bỏ 02 Thông 

tư số 17/2011/TT-BVHTTDL và Thông tư số 08/2014/TT-BVHTTDL. 

Đề nghị Sở Tư pháp tổng hợp và tham mưu bãi bỏ Quyết định số 

22/2016/QĐ-UBND ngày 01/8/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh để áp dụng văn bản 

Trung ương được thống nhất. Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch hiện nay chủ 

trì, phối hợp chỉ đạo, theo dõi, tổng hợp việc tổ chức triển khai thực hiện Quyết 

định số 04/2022/QĐ-TTg ngày 18/02/2022 của Thủ tướng Chính phủ. Sau khi đề 

nghị bãi bỏ còn 1 danh hiệu “Khu nhà trọ văn hóa” đặc thù của tỉnh theo Quyết 

định số 22/2016/QĐ-UBND, Sở VHTTDL sẽ tham mưu văn bản hướng dẫn địa 

phương triển khai thực hiện cho phù hợp tình hình thực tế trong thời gian tới. 

Danh mục lập kèm theo. 

4. Công bố Danh mục văn bản QPPL hết hiệu lực, ngưng hiệu lực năm 

2022 

02 danh mục kèm theo báo cáo. 

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

Công tác kiểm tra, rà soát và xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Sở 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch được thường xuyên, kịp thời đã góp phần vào hoàn 

thiện hệ thống pháp luật của ngành. Năm 2022 đã kịp thời tham mưu ban hành văn 

bản theo quy định điều khoản điểm4 để không còn tồn đọng cũng như thực hiện 

kiến nghị của Kiểm toán nhà nước.  

 Trên đây là báo cáo kết quả tự kiểm tra, rà soát và xây dựng văn bản quy 

phạm pháp luật năm 2022 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Dương./.

   

Nơi nhận:          GIÁM ĐỐC 
- Bộ VHTTDL; 

- Sở Tư pháp BD; 

- Các PGĐ Sở; 

- Các phòng, đơn vị thuộc Sở; 

- Lưu: VT, L. 

 

        Nguyễn Khoa Hải 

                                                 
4 01 Nghị quyết quy định phí thư viện 



MẪU DANH MỤC 

 Văn bản quy phạm pháp luật kiến nghị đình chỉ thi hành, ngưng hiệu lực sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ 
(kèm theo Báo cáo số:          /BC-SVHTTDL ngày       /12/2022 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch ) 

  
 

S

T

T 

Tên loại văn bản Số, ký hiệu văn bản Tên gọi của văn bản 

Kiến nghị 

(đình chỉ 

thi hành, 

ngưng 

hiệu lực 

sửa đổi, 

bổ sung, 

thay thế, 

bãi bỏ) 

 

Nội dung 

kiến nghị/lý 

do kiến 

nghị 

Cơ 

quan/ 

đơn 

vị chủ 

trì 

soạn 

thảo 

Thời hạn 

xử 

lý/kiến 

nghị xử 

lý; tình 

hình xây 

dựng 

1.  

Quyết định của 

Ủy ban nhân 

dân tỉnh  

số 22/2016/QĐ-UBND 

ngày 01/8/2016 

V/v ban hành Quy chế công 

nhận các danh hiệu văn hóa, 

đạt chuẩn văn hóa, đạt chuẩn 

văn minh đô thị trên địa bàn 

tỉnh Bình Dương 

Bãi bỏ 

do các căn 

cứ pháp lý 

(TT của 

BVHTTD) 

đã bị thay 

thế   

SVH

TTDL 

Quý 

I/2023 

 

 

 

 

      Mẫu số 01 

DANH MỤC 

 Văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực do HĐND, UBND tỉnh ban hành  

 thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 
(kèm theo Báo cáo số:        /BC-SVHTTDL ngày       /12/2022 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch ) 

Stt 
Tên loại, số, ký 

hiệu văn bản  

Ngày, tháng, 

năm ban 
Trích yếu nội dung của văn bản 

Cơ quan 

ban hành 
Ghi chú 
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hành văn 

bản 

1.  

Nghị quyết số 

14/2007/NQ-

HĐND7 

20/7/2007 
Về việc đặt tên đường trên địa bàn thị trấn Mỹ Phước, huyện 

Bến Cát. 
HĐND tỉnh 

 

2.  

Nghị quyết số 

36/2007/NQ-

HĐND7 

12/12/2007 
Về việc đặt tên đường trên địa bàn thị trấn Phước Vĩnh, huyện 

Phú Giáo. 
HĐND tỉnh 

 

3.  

Nghị quyết số 

24/2009/NQ-

HĐND7 

24/7/2009 
Về đặt tên đường trên địa bàn thị trấn Dầu Tiếng, huyện Dầu 

Tiếng. 
HĐND tỉnh 

 

4.  

Nghị quyết số 

41/2011/NQ-

HĐND8 

08/8/2011 
Về Quy hoạch phát triển du lịch tỉnh Bình Dương đến năm 

2020, tầm nhìn đến năm 2030. 
HĐND tỉnh 

 

5.  
Quyết định số 

124/QĐ.UB 
31/7/1999 

 Về việc đặt tên đường trong thị xã TDM và trong khu Công 

nghiệp Sóng Thần I và Sóng Thần II. 
UBND tỉnh 

 

6.  
Quyết định số 

78/2000/QĐ-UB 
28/4/2000 Về việc đặt tên Quốc lộ 13 tỉnh Bình Dương UBND tỉnh 

 

7.  
Quyết định số 

143/2002/QĐ.CT 
09/12/2002  Về việc đặt tên đường thuộc thị xã Thủ Dầu Một. 

Chủ tịch 

UBND tỉnh 

 

8.  

Quyết định số 

74/2007/QĐ-

UBND 

26/7/2007 

Ban hành Quy chế về quản lý, bảo vệ, sử dụng và phát huy giá 

trị di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh trên địa bàn 

tỉnh Bình Dương. 

UBND tỉnh 

 

9.  

Quyết định số 

79/2007/QĐ-

UBND 

06/8/2007 
Về việc đặt tên đường trên địa bàn thị trấn Mỹ Phước, huyện 

Bến cát. 
UBND tỉnh 

 

10.  

Quyết định số 

129/2007/QĐ-

UBND 

21/12/2007 
Về việc đặt tên đường trên địa bàn thị trấn Phước Vĩnh, huyện 

Phú Giáo. 
UBND tỉnh 
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11.  

Quyết định số 

28/2010/QĐ-

UBND 

17/8/2010 
Ban hành Quy chế đặt tên, đổi tên đường và công trình công 

cộng tỉnh Bình Dương 
UBND tỉnh  

12.  

Quyết định số 

19/2014/QĐ-

UBND 

23/5/2014 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đặt tên, đổi tên 

đường và công trình công cộng tỉnh Bình Dương ban hành kèm 

theo Quyết định số 28/2010/QĐ-UBND ngày 17/8/2010 của 

UBND tỉnh 

UBND tỉnh 

 

13.  

Quyết định số 

22/2016/QĐ-

UBND 

01/08/2016 

Về việc ban hành Quy chế công nhận các danh hiệu văn hóa, 

đạt chuẩn văn hóa, đạt chuẩn văn minh đô thị  trên địa bàn tỉnh 

Bình Dương 
UBND tỉnh 

Dự kiến đề 

nghị bãi bỏ 

trong quý 

I/2023 

14.  

Quyết định số 

39/2016/QĐ-

UBND 

07/10/2016 
Ban hành quy định về hoạt động quảng cáo ngoài trời trên địa 

bàn tỉnh Bình Dương UBND tỉnh 

 

15.  

Quyết định số 

36/2018/QĐ-

UBND 

21/12/2018 Bãi bỏ các văn bản QPPL UBND tỉnh 

(trong đó có 

bãi bỏ Quyết 

định 

40/2012/QĐ-

UBND thực 

hiện nếp sống 

văn minh 

trong việc 

cưới, việc 

tang) 

16.  

Quyết định số 

31/2018/QĐ-

UBND  

12/12/2018  
Ban hành quy định về quản lý khu, điểm du lịch trên địa bàn 

tỉnh Bình Dương 
UBND tỉnh 

 

17.  

Quyết định số 

15/2019/QĐ-

UBND 

05/8/2019 

về việc bãi bỏ Quyết định số 33/2016/QĐ-UBND ngày 31 

tháng 8 năm 2016 của UBND tỉnh Bình Dương và bãi bỏ một 

số điều của quy chế công nhận các danh hiệu văn hóa, đạt 

UBND tỉnh 
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chuẩn văn hóa, đạt chuẩn văn minh đô thị trên địa bàn tỉnh 

Bình Dương ban hành kèm theo Quyết định số 22/2016/QĐ-

UBND ngày 01 tháng 8 năm 2016 của UBND tỉnh Bình 

Dương 

18.  

Quyết định số 

26/2019/QĐ-

UBND 

21/11/2019 

về việc bãi bỏ Quyết định số 45/2016/QĐ-UBND ngày 9 tháng 

10 năm 2015 của UBND tỉnh Bình Dương Ban hành Quy định 

hoạt động kinh doanh karaoke trên địa bàn tỉnh Bình Dương 

UBND tỉnh 

 

19.  

Nghị quyết số 

26/2019/NQ-

HĐND 

12/12/2019 
Quy định chế độ hỗ trợ, chi tiêu tài chính và định mức chi 

trong lĩnh vực văn hóa, thể thao tỉnh Bình Dương 
HĐND tỉnh 

Được sửa đổi, 

bổ sung Nghị 

quyết số 

13/2022/NQ-

HĐND ngày 

12/12/2022, 

Có hiệu lực 

vào ngày 

01/01/2023 

20.  

Quyết định số 

03/2020/QĐ-

UBND 
14/2/2020 

Về việc bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban 

nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành trong lĩnh vực văn 

hóa, thể thao của tỉnh Bình Dương 

UBND tỉnh 

Hiệu lực 

24/2/2020 

Bãi bỏ 6 QĐ 

21.  

Quyết định số 

14/2020/QĐ-

UBND 
04/6/2020 

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ 

cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình 

Dương 

 

Dự kiến bị 

thay thế vào 

ngày 

01/01/2023 

22.  

Nghị quyết số 

04/2020/NQ-

HĐND 
20/7/2020 

Quy định mức chi và việc sử dụng kinh phí thực hiện thăm 

dò, khai quật khảo cổ từ nguồn ngân sách Nhà nước trên 

địa bàn tỉnh 

HĐND tỉnh 
Hiệu lực từ 

01/8/2020 

23.  

Nghị quyết số 

05/2020/NQ-

HĐND 
20/7/2020 

Quy định phí tham quan danh lam thắng cảnh, di tích lịch 

sử và Bảo tàng trên địa bàn tỉnh Bình Dương 
HĐND tỉnh 

Hiệu lực từ 

01/01/2021 
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24.  

Nghị quyết số   

12/2020/NQ-

HĐND 
10/12/2020 

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý phí thẩm 

định cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt 

động cơ sở thể thao, câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp 

trên địa bàn tỉnh Bình Dương 

HĐND tỉnh 
Hiệu lực từ 

01/01/2021 

25.  

Nghị quyết số   

13/2022/NQ-

HĐND 
12/12/2022 

Sửa đổi, bổ sung một số điều trong Quy định được ban 

hành kèm theo Nghị quyết số 26/2019/NQ-HĐND ngày 

12 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy 

định về chế độ hỗ trợ, chi tiêu tài chính và định mức chi 

đối với lĩnh vực văn hóa, thể thao tỉnh Bình Dương 

 

HĐND tỉnh 
Hiệu lực từ 

01/01/2023 

26.  

Nghị quyết số   

14/2022/NQ-

HĐND 
12/12/2022 Quy định phí thư viện trên địa bàn tỉnh Bình Dương HĐND tỉnh 

Hiệu lực từ 

01/01/2023 

Tổng số văn bản còn hiệu lực: 26 văn bản 

 

Mẫu số 3 

DANH MỤC 

Văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ 

 thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2022 
(kèm theo Báo cáo số          /BC-SVHTTDL ngày    tháng 12 năm 2022) 

 

A. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC, NGƯNG HIỆU LỰC TOÀN BỘ NĂM 2022 

 

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 
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1.  Quyết định  

Quyết định số 

11/2007/QĐ-UBND 

ngày 24/01/2007 

Về quy hoạch phát triển sự nghiệp văn 

hóa – thông tin tỉnh Bình Dương giai 

đoạn 2006 – 2010 (điều chỉnh) và định 

hướng đến năm 2020. 

Hết giai đoạn 

Được công bố 

Quyết định số 

233/QĐ-

UBND ngày 

19/01/2022 

2.  Quyết định  

Quyết định số 

245/2006/QĐ-UBND 

ngày 10/11/2006 

v/v phê duyệt đề án phát triển xã 

hội hoá thể dục thể thao tỉnh 

bình dương đến năm 2010 

Hết giai đoạn 

Được công bố 

Quyết định số 

233/QĐ-

UBND ngày 

19/01/2022 

II. VĂN BẢN NGƯNG HIỆU LỰC TOÀN BỘ 

1.  Không có     

2.       

 

B. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC, NGƯNG HIỆU LỰC TOÀN BỘ TRƯỚC NGÀY 01/01/2022 NHƯNG CHƯA ĐƯỢC CÔNG 

BỐ5 
 

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.  Không có     

2.       

II. VĂN BẢN NGƯNG HIỆU LỰC TOÀN BỘ 

1.  Không có     

2.       

 

 

                                                 
5 Trường hợp văn bản hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ thuộc đối tượng của kỳ công bố trước nhưng chưa được công bố thì cơ quan rà soát đưa văn bản đó vào danh mục văn bản 

để công bố. 
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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 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2022 
(kèm theo Báo cáo số          /BC-SVHTTDL ngày    tháng 12 năm 2022) 

 

C. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC, NGƯNG HIỆU LỰC MỘT PHẦN 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 

II. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC MỘT PHẦN  

3.  Nghị quyết Số 26/2019/NQ-HĐND 

Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 

10; Sửa đổi, bổ sung Điều 11; 

Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 

13; Sửa đổi, bổ sung điểm b 

khoản 4 Điều 13. 

Được sửa đổi, bổ sung bằng Nghị quyết 

số 13/2022/NQ-HĐND ngày 

12/12/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh 

01/01/2023 

4.       

II. VĂN BẢN NGƯNG HIỆU LỰC MỘT PHẦN  

3.  Không có     

4.       
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D. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC, NGƯNG HIỆU LỰC TOÀN BỘ TRƯỚC NGÀY 01/01/2022 NHƯNG CHƯA ĐƯỢC CÔNG 

BỐ6 
 

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  

3.  Không có     

4.       

II. VĂN BẢN NGƯNG HIỆU LỰC MỘT PHẦN  

3.  Không có     

4.       

 

 

                                                 
6 Trường hợp văn bản hết hiệu lực, ngưng hiệu lực một phần thuộc đối tượng của kỳ công bố trước nhưng chưa được công bố thì cơ quan rà soát đưa văn bản đó vào danh mục văn bản 

để công bố 


		2022-12-22T07:21:10+0700


		2022-12-22T16:12:17+0700


		2022-12-22T16:12:20+0700


		2022-12-22T16:12:29+0700


		2022-12-22T16:12:32+0700


		2022-12-22T16:12:35+0700


		2022-12-22T16:12:50+0700


		2022-12-22T16:12:54+0700


		2022-12-22T16:12:57+0700


		2022-12-22T16:13:05+0700


		2022-12-22T16:13:08+0700


		2022-12-22T16:13:11+0700


		2022-12-22T16:13:30+0700


		2022-12-22T16:13:38+0700


		2022-12-22T16:13:45+0700


		2022-12-22T16:13:48+0700




