
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN KON RẪY 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:        /QĐ-UBND Kon Rẫy, ngày       tháng       năm 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND huyện  

ban hành hết hiệu lực toàn bộ và một phần trong năm 2021 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa 

phương ngày 22/11/2019; 

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

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; 

Xét đề nghị của Trưởng phòng Tư pháp huyện (tại Tờ trình số 05/TTr-TP 

ngày 14/01/2022). 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND 

huyện Kon Rẫy ban hành đã hết hiệu lực toàn bộ và một phần trong năm 2021 (chi 

tiết tại Danh mục kèm theo). 

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

1. Quyết định này được công bố trên Trang Thông tin điện tử huyện. 

2. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ Danh mục văn bản do 

HĐND, UBND huyện ban hành hết hiệu lực toàn bộ và một phần trong năm 2021 

tiến hành rà soát để thay thế, bãi bỏ theo thẩm quyền hoặc đề nghị cấp có thẩm 

quyền sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc đình chỉ các văn bản quy định chi 

tiết, hướng dẫn thi hành (nếu có).  

3. Phòng Tư pháp huyện có trách nhiệm phối hợp với Văn phòng 

HĐND&UBND huyện sắp xếp văn bản hết hiệu lực toàn bộ và một phần trong 

năm 2021 thành tập hệ thống hóa văn bản QPPL của huyện theo quy định. 

Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện, Thủ trưởng các phòng 

ban, cơ quan, đơn vị có liên quan; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn chịu trách 

nhiệm thi hành Quyết định này. 

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./. 

Nơi nhận:                                                                        
- Sở Tư pháp (b/c);                                                                                     

- Thường trực Huyện ủy (b/c); 

- Thường trực HĐND huyện (b/c); 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Như điều 3 (Thực hiện);  

- Trang Thông tin điện tử huyện (Đăng tải);                                                                                       
- Lưu: VT, TP. 

CHỦ TỊCH 

 
 

 

 

 

  Võ Văn Lương 



DANH MỤC 

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA HĐND, UBND HUYỆN KON RẪY  

HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ, ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG TRONG NĂM 2020 

 

STT 
Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; 

ngày, tháng, 

năm ban hành  

Tên gọi của văn bản Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu lực 

Ngày hết hiệu 

lực, ngưng 

hiệu lực 

A. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ 

01 
Nghị 

quyết 

30/2020/NQ-

HĐND ngày 

18/12/2019 

 Nghị quyết Phương hướng, nhiệm vụ 

phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 
Chỉ áp dụng trong năm 2021 31/12/2021 

02  
Nghị 

quyết  

33/2021/NQ-

HĐND ngày 

28/7/2021  

Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số 

chỉ tiêu tại điểm 2.2, khoản 2, Điều 1 

của Nghị quyết số 30/2020/NQ-

HĐND ngày 18/12/2020 của HĐND 

huyện khóa XIV, kỳ họp thứ 11 về 

phương hướng, nhiệm vụ phát triển 

KT-XH năm 2021 

Chỉ áp dụng trong năm 2021 31/12/2021 

B. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC MỘT PHẦN 

1 0  00 00  

DANH MỤC 

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA HĐND, UBND HUYỆN KON RẪY CÒN HIỆU LỰC 

 

STT 
Tên loại văn 

bản 

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

văn bản 

Tên gọi của văn bản/Trích yếu nội dung của văn 

bản 

Thời điểm có 

hiệu lực 
Ghi chú 

01 00 00 00 00 00 
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