UBND TỈNH TUYÊN QUANG
SỞ TƯ PHÁP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 1461/STP-XDKTTHPL&PBGDPL

Tuyên Quang, ngày 29 tháng 12 năm 2021

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v lập danh mục văn bản QPPL do HĐND,
UBND tỉnh ban hành hết hiệu lực toàn bộ
và một phần năm 2021

Kính gửi:
- Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh;
- Công an tỉnh;
- Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh;
- Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh.
Căn cứ Điều 157 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 (được sửa đổi, bổ sung tại khoản 34 Điều 1 Nghị
định số 154/2020/NĐ-CP); điểm c khoản 1 Điều 4 Quyết định số 15/2018/QĐUBND ngày 20/12/2018 của UBND tỉnh Quy định về đầu mối chủ trì, cơ chế
phân công phối hợp, điều kiện bảo đảm cho công tác rà soát, hệ thống hóa văn
bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên
Quang.
Sở Tư pháp đề nghị các cơ quan, đơn vị (như kính gửi) rà soát, lập danh
mục văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND hết hiệu lực toàn bộ và một
phần năm 2021 do cơ quan, đơn vị mình tham mưu soạn thảo, trình ban hành hoặc
thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của cơ quan, đơn vị mình, gồm:
- Văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND tỉnh ban hành có thời
điểm hết hiệu lực toàn bộ và một phần trong năm 2021 (tính từ ngày 01/01/2021
đến hết ngày 31/12/2021) (theo mẫu số 01 gửi kèm theo).
- Văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND tỉnh ban hành có thời
điểm hết hiệu lực toàn bộ và một phần trước ngày 01/01/2021 nhưng chưa được
công bố (theo mẫu số 02 gửi kèm theo).
Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND tỉnh ban hành
hết hiệu lực toàn bộ và một phần năm 2021 đề nghị gửi về Sở Tư pháp trước
ngày 05/01/2022 để tổng hợp, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh công bố theo quy
định./.
Nơi nhận:
- UBND tỉnh (báo cáo);
- Như trên (thực hiện);
- Giám đốc STP;
- Trang TTĐT STP (Đăng tải);
- Lưu: VT, XDKTTHPL&PBGDPL.

GIÁM ĐỐC

(Lan.20b)

Nguyễn Thị Thược
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Mẫu số 01:
DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO HĐND, UBND TỈNH BAN HÀNH
HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ VÀ MỘT PHẦN NĂM 2021 THUỘC LĨNH VỰC …..
A. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ:

TT
I

Tên loại
văn bản

Số, ký hiệu; ngày,
tháng, năm ban
hành văn bản

NGHỊ QUYẾT: …

1
2
…
II

QUYẾT ĐỊNH: …

1
2
…
III
1
2
…

CHỈ THỊ: …

Tên gọi của văn bản

Lý do hết hiệu lực

Ngày hết hiệu
lực

3
B. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC MỘT PHẦN:
TT
I

Tên loại
văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng,
năm ban hành, tên gọi của
văn bản

NGHỊ QUYẾT:…

1
2
…
II

QUYẾT ĐỊNH:…

1
2
…
III
1
2
…

CHỈ THỊ:…

Nội dung, quy định
hết hiệu lực

Lý do hết hiệu lực

Ngày hết hiệu
lực
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Mẫu số 02:
DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO HĐND, UBND TỈNH BAN HÀNH
HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ VÀ MỘT PHẦN TRƯỚC NGÀY 01/01/2021 THUỘC LĨNH VỰC …..
A. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ:

TT
I

Tên loại
văn bản

Số, ký hiệu; ngày,
tháng, năm ban
hành văn bản

NGHỊ QUYẾT: …

1
2
…
II

QUYẾT ĐỊNH: …

1
2
…
III
1
2
…

CHỈ THỊ: …

Tên gọi của văn bản

Lý do hết hiệu lực

Ngày hết hiệu
lực
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B. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC MỘT PHẦN:
TT
I

Tên loại
văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng,
năm ban hành, tên gọi của
văn bản

NGHỊ QUYẾT:…

1
2
…
II

QUYẾT ĐỊNH:…

1
2
…
III
1
2
…

CHỈ THỊ:…

Nội dung, quy định
hết hiệu lực

Lý do hết hiệu lực

Ngày hết hiệu
lực

