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QUYẾT ĐỊNH 

Công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật 
do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện Sa Thầy ban hành  

hết hiệu lực trong năm 2021  
 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN SA THẦY 

 

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 tháng 5 năm 2016 của 

Chính phủ về 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 tháng 12 

năm 2020 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 

34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ; 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Tư pháp tại Tờ trình số 12/TTr-PTP ngày 

23 tháng 3 năm 2022. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục văn bản quy phạm 

pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện Sa Thầy ban hành hết 

hiệu lực toàn bộ trong năm 2021, cụ thể: Có danh mục chi tiết kèm theo. 

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

1. Quyết định này được công bố công khai trên Trang thông tin điện tử 

huyện Sa Thầy và niêm yết công khai tại trụ sở Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn 

trên địa bàn huyện. 

2. Thủ trưởng các cơ quan liên quan căn cứ Danh mục văn bản do Hội 

đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện ban hành hết hiệu lực trong năm 2021 

tiến hành rà soát, đề nghị cấp có thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp 

luật mới (nếu cần) theo quy định của pháp luật hiện hành. 

3. Phòng Tư pháp có trách nhiệm cập nhật vào Hồ sơ rà soát văn bản quy 

phạm pháp luật để làm cơ sở phục vụ cho việc kiểm tra, xử lý văn bản theo quy 



định tại Nghị định 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ và 

Nghị định 154/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ. 

Điều 3. Trưởng phòng Tư pháp, Thủ trưởng các phòng ban, đơn vị liên 

quan; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên 

quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: 

- Như Điều 3; 
- Sở Tư pháp; 
- Thường trực Huyện ủy; 

- Thường trực HĐND huyện; 
- Chủ tịch, PCT UBND huyện; 

- Các Ban của HĐND huyện; 
- VKSND, TAND, Chi cục THADS huyện; 
- MTTQVN và các Đoàn thể huyện; 

- TT HĐND, UBND các xã, thị trấn; 
- Lưu: VT, HTTD. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Nguyễn Kim Thái 
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