
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THỊ XÃ NGÃ NĂM ’ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc '

Số: 0 3 /QĐ-UBND Ngã Năm, ngày 05 tháng 01 năm 2022

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

ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần của Hội đồng nhân dân,
Ủy ban nhân dân thị xã Ngã Năm năm 2021

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ NGÃ NĂM

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; 
Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp 
luật ngày 18/6/2020;

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 thị xã Ngã Năm.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng 
hiệu lực toàn bộ hoặc một phần của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thị xã 
Ngã Năm năm 2021.

(Kèm Phụ lục 1, Phụ lục 2).
Điều 2. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã, Thủ 

trưởng các Phòng, ngành thị xã, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường và các 
đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Sở Tư pháp
(Phòng XD và kiểm tra văn bản);
- TT. Thị ủy;
- TT. HĐND thị xã;
- TT. UBND thị xã;
- Lưu: VT, V p/

CHỦ TỊCH
mó CHỦ TÍCH

PhạmWỏ£Huệ



DANH MỤC
VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HÉT HIỆU LựCNGƯNG h iệ u  l ự c  t o à n  b ộ  a 

CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, ỦY BAN NHAN DÂN THỊ XÃ NGÃ NĂM NĂM 2021
r r _

(Ban hành kèm theo Quyết định số 0 3 /QĐ-UBND ngày 00 /01/2022 của Chủ tịch UBND thị xã Ngã Năm)

Phụ lục 1

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 Nghị quyết 12/2016/NQ-HĐND 
ngày 04/7/2016

Về việc điều chỉnh bổ sung kế hoạch đầu tư công 
trung hạn năm 5 giai đoạn 2016-2020 Hết thời gian thực hiện 31/12/2020

2 Nghị quyết 18/2016/NQ-HĐND 
ngày 19/12/2016

Về việc phát triển kinh tế xã hội 5 năm giai đoạn 
2016-2020 thị xã Ngã Năm Hết thời gian thực hiện 31/12/2020

3 Nghị quyết 21/2016/NQ-HĐND 
ngày 19/12/2016

Về việc thông qua điều chỉnh quy hoạch quyền sử 
dụng đất đến năm 2020 của thị xã Ngã Năm Hết thời gian thực hiện 31/12/2020

4 Nghị quyết 18/2017/NQ-HĐND 
ngày 18/12/2017

Về việc điều chỉnh bổ sung kế hoạch đầu tư công 
trung hạn 05 năm giai đoạn 2016-2020, vốn ngân 
sách Nhà nước thị xã Ngã Năm

Hết thời gian thực hiện 31/12/2020

5 Quyết định 05/2015/QĐ-UBND 
ngày 23/6/2015

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 
và cơ cấu tổ chức của Phòng Tư pháp thị xã Ngã Năm

Quyết định số 01/2021/QĐ- 
UBND ngày 28/9/2021 thay thế 08/10/2021

6 Quyết định 11/2015/QĐ-UBND 
ngày 22/7/2015

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 
và cơ cấu tổ chức của Phòng Giáo dục và Đào tạo 
thị xã Ngã Năm

Quyết định số 04/2021/QĐ- 
UBND ngày 28/9/2021 thay thế 08/10/2021

7 Quyết định 12/2015/QĐ-UBND 
ngày 30/9/2015

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 
và cơ cấu tổ chức của Phòng Tài nguyên và Môi 
trường thị xã Ngã Năm

Quyết định số 04/2021/QĐ- 
UBND ngày 28/9/2021 thay thế 08/10/2021

8 Quyết định06/2015/QĐ-UBND 
ngày 23/6/2015

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 
và cơ cấu tổ chức của Phòng Nội vụ thị xã Ngã Năm

Quyết định số 10/2021/QĐ- 
UBND ngày 01/10/2021 thay thế 10/10/2021

II VĂN BẢN NGƯNG HIỆU LựC TOÀN BỘ: 0



DANH MỤC
VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HẾT HIỆU LỰC, n g ư n g  h iệ u

CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN d â n , ủ y  b a n  n h â n  d â n  t h ị Xã  n g ã  Nă m  Nă m  2021
~ Chủ tịch UBND thị xã NgaNam)

hụ lục 2

N

(Ban hành kèm theo Quyêt định sô 0 3 /QĐ-UBND ngày 05 /01/2022 của

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 

lưc

Lý do hết hiệu lực, 
ngưng hiệu lực

Ngày hết hiệu 
lực, ngưng 

hiệu lực
I VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC m ộ t  p h ầ n

1 Quyết định
Số 13/2016/QĐ-UBND ngày 10/10/2016 Ban hành Quy 
định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 
Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thị xã Ngã Năm

Khoản 1, Điều 1; Khoản 
1, Điều 2; Khoản 1, Điều 

3 của Quy định

Quyết định số 
03/2021/Qđ -UBND ngày 
28/9/2021 sửa đổi, bổ sung

08/10/2021

2 Quyết định
Số 11/201 6/q Đ-UBn D  ngày 10/10/2016 Ban hành
Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu 
tổ chức của Phòng Quản lý đô thị thị xã Ngã Năm

Khoản 1, Điều 3 của 
Quy định

Quyết định số 
02/2021/QĐ-UBND 

ngày 28/9/2021 thay thế
08/10/2021

3 Quyết định
Số 12/201 6/QĐ-Ub N D  ngày 10/10/2016 Ban hành 
Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 
chức của Phòng Văn hóa và Thông tin thị xã Ngã Năm

Khoản 1, Điều 1; Khoản 
1, Điều 2; Khoản 1, Điều 

3 của Quy định

Quyết định số 
05/2021/QĐ-UBND 

ngày 28/9/2021 thay thế
08/10/2021

4 Quyết định
Số 07/201 5/Q đ -UBND ngày 23/6/2015 Ban hành 
Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu 
tổ chức của Thanh tra thị xã

Khoản 1, Điều 1; Khoản 
1, Điều 2; Khoản 1, Điều 

3 của Quy định

Quyết định số 
07/2021/QĐ-UBND 

ngày 28/9/2021 thay thế
08/10/2021

5 Quyết định
Số 04/2015/QĐ-UBND ngày 07/4/2015 Quy định 
chức năng, nhiệm yụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức 
của Phòng Dân tộc thị xã Ngã Năm

Khoản 1, Điều 1; Khoản 
1, Điều 2; Khoản 1, Điều 

3 của Quy định

Quyết định số 
08/2021/QĐ-UBND 

ngày 28/9/2021 thay thế
08/10/2021

6 Quyết định
Số 02/2014/QĐ-UBND ngày 14/5/2014 Ban hành 
Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu 
tổ chức của Phòng Kinh tế thị xã Ngã Năm

Khoản 1, 2, 4 Điều 3 của 
Quy định

Quyết định số 
1 1/2021/Qđ -UBND ngày 
30/12/2021 sửa đổi, bổ sung

10/01/2022

7 Quyết định
Số 1 1/2014/QĐ-UBND ngày 16/5/2014 Ban hành Quy 
định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức 
của Phòng Tài chính - Kế hoạch thị xã Ngã Năm

Khoản 1, Điều 3 của 
Quy định

Quyết định số 
12/2021/Qđ -UBND ngày 
30/12/2021 sửa đổi, bổ sung

10/01/2022

II VĂN BẢN NGƯNG HIỆU LỰC m ộ t  PHẦN: 0


