UỶ BAN NHÂN DÂN
HUYỆN YÊN LẠC
Số:

/QĐ-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc ỉập - T ự do - H ạnh phúc

Yên Lạc, ngàyJL2thảng OẠyiãm 2019

QUYẾT ĐỊNH
v ề vỉệc công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của Hội
đồng nhân dân, ủ y ban nhân dân huyện Yên L ạc kỳ 2014-2018

CHỦ T ỊC H UỶ BAN NHẮN DÂN HUYỆN
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản Quy phạm pháp luật năm 2015;
Căn cử Nghị định số: 34/201Ó/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 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;
Căn cứ Kế hoạch số: 2402/KH-UBND ngày 10 tháng 4 năm 2018 của ủ y
ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc thực hiện rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm
pháp luật kỳ 2014 - 2018 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc;
Xét đề nghị của Trưởng phòng Tư pháp huyện,
QUYẾT ĐỊNH:
Đĩều 1. Công bố kèm theo Quyết định này kết quả hệ thống hóa văn bản quy
phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, ủ y ban nhân dân huyện Yên Lạc kỳ 2014 2018, bao gồm:
1. Tập hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực của Hội đồng
nhân dân, ủ y ban nhân dân huyện trong kỳ hệ thống hóa 2014-2018;
2. Danh mục văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực của Hội đồng nhân
dân, ủ y ban nhân dân huyện trong kỳ hệ thống hóa 2014-2018;
3. Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn
bộ của ủ y ban nhân dân huyện Yên Lạc trong kỳ hệ thống hóa 2014-2018;
4. Danh mục văn bản quy phạm pháp luật cần đỉnh chỉ việc thi hành, ngung
hiệu lực, sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới của Hội đồng nhân
dân, ủ y ban nhân dân huyện Yên Lạc trong kỳ hệ thống hóa 2014-2018.

(Có Tập hệ thống hóa vãn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực và các danh
mục kèm theo)
Điều 2. Căn cứ kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật được
công bố tại Điều 1, Văn phòng ủ y ban nhân huyện và cơ quan liên quan thực hiện

niêm yết, đăng tải trên cổng thông tin - giao tiếp điện tử huyện Yên Lạc theo quy
định.
Điều 3. Quvết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày kỷ ban hành.
Điều 4. Chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện; Trưởng Phòng Tư pháp,
Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị; Chủ tịch ƯBND các xã, thị trấn; các tổ chức và cá
nhân liên quan căn cứ Quyết định thi hành.
N oi nhận:
-Như điều 2;
-UBND tỉnh;
-Sờ Tư pháp Vĩnh Phúc;
-TT HU; HĐND huyện;
-CT.các PCT UBND huyện;
-CPVP;
-Lưu: VT, TP.
'

ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN YÊN LẠC

CỘNG HÒA XÃ H ộ í CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc ỉập - Tự do - Hành phức

TẬP HỆ THỐNG HÓA VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
CÒN HIỆU

Lực CỦA HỘI ĐÔNG NHÂN DÂN, ỦY BAN NHÂN DÂN

HUYỆN YÊN LẠC TRONG KỲ HỆ THÔNG HÓA 2014-2018
{Ban hành kèm theo Quyết định số ohcẮ/S /QĐ-UBND
ngày X) /0Ỉ/2019 của Chủ tịch ủy ban nhân dân huyện Yên Lạc)

Yên Lạc, tháng 01 năm 2019

STT

Tên ỉoại văn
bản

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

Tên gọi của văn bản

Thời điểm có hiệu lực

ĩ. L ĨN H V ự c N G À N H C Ô N G A N
v ề việc tiếp tục thực hiện chương trình
1.

Nghị quyết

SỐ 06/2008/NQ-HĐND ngày
14/7/2008

2.

Chi thị

05/2006/CT-ƯBND
ngày 24/3/2006

21/7/2008

phòng chống tội phạm, phòng, chống (Có hiệu lực sau 7 ngày
ma túy, đảm bảo trật tụ an toàn giao
kể từ ngày HĐND
thông
huyện thông qua)
về việc triển khai thực hiện “Ngày hội
31/3/2006
toàn dân bảo vệ ANTQ” (19/8)

XL L ĨN H V ự c P H Ò N G T À I C H ÍN H - K É H O Ạ C H

3.

4.

Nghị quyết

Quyết định

Ban hành nguyên tắc, tiêu chí vả định
19/8/2016
Sổ 18/2016/NQ-HĐND ngày mức phân bổ vốn đầu tư phát triển bằng
nguồn vốn ngân sách nhà nước giai (Sau 7 ngày lcể từ ngày
12/8/2016
kỷ)
đoạn 2017-2020, huyện Yên Lạc
Ban hành Quy định tố chức bộ máy và
chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của
09/2017/QĐ-UBND ngày
15/01/2018
Phòng Tài chính - Kể hoạch huyện Yên
29/12/2017
Lạc
III. L Ẽ VH

5.

Quyết định

6.

Quyêt định

05/2011/QĐ-UBND
ngày 01/7/2011

06/2012/QĐ-ƯBND ngày
01/10/2012

V ực

PH Ò N G N Ộ I VỤ

Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ,
08/7/2011
quyền hạn của Đầu mối kiểm soát thủ tục
[lành chính thuộc ƯBND huyện và Đầu (Sau 7 ngày kể từ ngày
mối kiểm soát thủ tục hành chính tại
ký)
UBND các xã, thị trấn huyện Yên Lạc
Ban hành quy chế tổ chức và hoạt động
08/10/2012
của bộ phận tiếp nhận và trả két quả theo
(Sau 7 ngày kể từ ngày
cơ chể “một cửa” tại ƯBND huyện Yên
ký)
Lạc

Ghi chú3

7.

Quyết định

8.

Quyết định

9.

Quyết định

10.

Quyết định

02/2017/QĐ-ƯBND ngày
29/12/2017

Ban hành Quy định tổ chức bộ máy và
chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của
Phòng Nội vụ

IV. LĨNH V ự c VẢN PHÒNG HĐND VÀ ƯBND HUYỆN
Ban hành quy định về trách nhiệm của các
0Ố/2011/QĐ-UBND ngày
ngành cấp huyện trong công tác ban hành
31/10/2011
văn bản QPPL.
Ban hành Quy định tổ chức bộ máy và
chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Văn
02/2018/QĐ-UBND ngày
phòng Hội đồng nhân dân và ủ y ban
28/12/2018
nhân dân huyện Yên Lạc
V. L ĨN H V ự c T H A N H T R A H U Y Ệ N
Ban hành Quy định tổ chức bộ máy, chức
03/2017/QĐ-UBND ngày
năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Thanh tra
29/12/2017
huyện

15/01/2018

08/11/2C11

Chưa có hiệu
lực

15/01/2C18

L ĨN H V ự c P H Ò N G L A O Đ Ộ N G - T H Ư Ơ N G B IN H & X Ã H Ộ I
r

11.

Quyêt định

05/2017/QĐ-UBND ngày
29/12/2017

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ,
quyền hạn và cơ câu, tổ chức của Phòng
Lao động-Thương binh và Xã hội huyện
Yên Lạc

15/01/2C18

L ĨN H V ự c P H Ò N G T À I N G U Y Ê N & M Ô I T R Ư Ờ N G

12.

Quyết định

06/2017/QĐ-ƯBND ngày
29/12/2017

Ban hành Quy định tổ chức bộ máy và
chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của
Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện
Yên Lạc

15/01/2C18

L ĨN H V ự c P H Ò N G K IN H T Ế - H Ạ T Ầ N G
v ề việc Ban hành Quy định tổ chức bộ

13.

Quyểt định

07/2017/QĐ-ƯBND ngày
29/12/2017

máy và chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn
của Phòng Kinh tế & Hạ tầng huyện Yên
Lạc

15/01/2C18

14.

15.

16.

17

Quyết định

Chỉ thị

Quyết định

Quyết định

LĨNH V ự c PHÒ1NÍG NÔNG NGHĨẼP
• VÀ PTNT HUYÊN
•
Ban hành Quy định tố chức bộ máy và
chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của
08/2017/QĐ-UBND ngày
Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông
29/12/2017
thôn huyện Yên Lạc
LĨNH Vực PHÒNG GIÁO D Ụ C & ĐÀO TẠO
v ề việc thực hiện “Nỏi ivliông với tiêu
03/2007/CT-ƯBND
cực trong thi cử và bệnh thành tích trong
ngày 13/3/2007
Giáo dục”
Ban hành Quy định tổ chức bộ máy, chức
10/2017/QĐ-ƯBND ngày
năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Phòng
29/12/2017
Giảo dục và Đào tạo huyện Yên Lạc
LĨNH V ực PHÒNG VĂN HÓA-THÔNG TIN
Ban hành Quy định tổ chức bộ máy và
chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của
11/2017/QĐ-ƯBND ngày
Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Yên
29/12/2017
Lạc

15/01/2018

20/3/2007

15/01/2018

15/01/2018

L ĨN H v ư c PHÒNG T ư P H Á P

18

Quyết định

01/2018/QĐ-UBND ngày
25/12/2018

Ban hành Quy định tố chức bộ máy và
chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của
Phòng Tư pháp huyện

L ĨN H V ự c H à

19

Quyết định

03/2012/QĐ-UBND ngày
29/5/2012

20

Quyết định

04/2012/QĐ-UBND ngày
29/5/2012

n h c h ín h

- s ư N G H IẼ P

Ban hành quy chế tố chức và hoạt động
của Trung tâm phát triển Cụm công
nghiệp huyện Yên Lạc
v ề việc ban hành quy chế hoạt động của
Trung tâm Văn hoá - Thể thao huyện Yên
Lạc
Tổng số4: 20 văn bản

L.

Chưa có hiệu
lực

05/6/2012

05/6/2012

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập —Tự do - Hạnh phúc

ỦY BAN NHÂN DẨN
HUYỆN YÊN LẠC

DANH MỤC
Văn bản quy phạm pháp ỉuật còn hiệu ỉực của Hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân huyện Yên Lạc trong kỳ hệ thống hóa 2014-2018

(Ban hành kèm theo Quyết định, số dsdsb /QĐ- UBND ngày <ỹj'/01/2019 của Chủ tịch ủy ban nhân dần huyện Yên Lạc)

STT

Tên loại văn
bản

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

Tên gọi của văn bản

Thòi điểm có hiệu
lưc
•

I. L ĨN H V ự c N G À N H C Ô N G AN

21/7/2008
v ề việc tiếp tục thực hiện chương trình phòng

1.

Nghị quyết

Số 06/2008/NQ-HĐND
ngày 14/7/2008

2.

Chỉ thị

Số 05/2006/CT-ƯBND
ngày 24/3/2006

v ề việc triển khai thực hiện “Ngày hội toàn

(Có hiệu lực sau 7
chống tội phạm, phòng, chống ma túy, đảm ngày kể từ ngày
bảo trật tự an toàn giao thông
HĐND huyện thông
qua)
dân bảo vệ ANTQ” (19/8)

31/3/2006

II. L ĨN H v ữ c P H Ò N G TÀI C H ÍN H - K Ể H O Ạ C H
3.

4.

Nghị quyết

Quyết định

Số 18/201Ố/NQ-HĐND
ngày 12/8/2016

Ban hành nguyên tắc, tiêu chỉ và định mức
phân bổ vốn đầu tư phát triển bằng nguôn vốn
ngân sách nhà nước giai đoạn 2017-2020,
huyện Yên Lạc

Sổ 09/2017/QĐ-ƯBND
ngày 29/12/2017

Ban hành Quy định tổ chức bộ máy vả chức
năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Phòng Tài
chính - Kế hoạch huyện Yên Lạc

19/8/2016
(Sau 7 ngày kể từ
ngày ký)
15/01/2018

III. LĨNH VƯC PHÒNG NÔI v u
5.

ỊQuyết định

Sổ 05/2011/QĐ-UBND

Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ,

08/7/2011
(Sau 7 ngày kể từ

Ghi chú3

ngày 01/7/2011

quyền hạn của Đầu mối kiểm soát thủ tục
hành chính thuộc UBND huyện và Đầu mối
kiểm soát thủ tục hành chính tại UBND các
xã, thị trấn huyện Yên Lạc

ngày lcý)

Ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của
bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế
“một cửa” tại UBND huyện Yên Lạc

08/10/2012
(Sau 7 ngày kể từ
ngày !ẹý)

Ban hành Quy định tổ chức bộ máy và chức
năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Phòng Nội vụ

15/01/2018

6.

Quyết định

Số 06/2012/QĐ-UBND
ngày 01/10/2012

7.

Quyết định

SỐ 02/2017/QĐ-UBND
ngày 29/12/2017

IV . L ĨN H V Ụ C V Ă N P H Ò N G H Đ N D V À U B N D H U Y Ệ N

8.

9.

Quyết định

Số 06/2011/QĐ-ƯBND
ngày 31/10/2011

Ban hành quy định về trách nhiệm của các
ngành cấp huyện trong công tác ban hành vãn
ban QPPL.

Quyết định

Số 02/2018/QĐ-ƯBND
ngày 28/12/2018

Ban hành Quy định tổ chức bộ máy và chức
năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Văn phòng
Hội đồng nhân dân và ủ y ban nhân dân
huyện Yên Lạc

08/11/2011

Chưa có hiệu
lực

V. L ĨN H V ự c T H A N H T R A H U Y Ệ N

10.

Quyết định

Số 03/2017/QĐ-ƯBND
ngày 29/12/2017

Ban hành Quy định tổ chức bộ máy, chức
năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Thanh tra
huyện

15/01/2018

VI. L ĨN H V ự c P H Ò N G L A O Đ Ộ N G - T H Ư Ơ N G B IN H & XÃ H Ộ I

11.

Quyết định

Số 05/2017/QĐ-ƯBND
nguy 29/12/2017

pan hành Quy định chức năng, nhiệm vụ,
quyền hạn và cơ câu, tổ chức của Phòng Lao
ịđộng-Thương binh và Xã hội huyện Yên Lạc

15/01/2018

V II. L ĨN H v ư c P H Ò N G T À I N G U Y Ê N & M Ô I T R Ư Ờ N G

12.

Quyết định

Số 06/2017/QĐ-UBND
ngày 29/12/2017

Ban hành Quy định tổ chức bộ máy và chức
năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Phòng Tài

15/01/2018

nguyên và Môi trường huyện Yên Lạc
V III. L ĨN H V ự c P H Ò N G K IN H T É - H Ạ T Ầ N G

13.

Quyết định

Số 07/2017/QĐ-UBND
ngày 29/12/2017

v ề việc Ban hành Quy định tổ chức bộ mảy

và chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của
Phòng Kinh tế & Hạ tầng huyện Yên Lạc

15/01/2018

v x . L ĨN H V ự c P H Ò N G N Ô N G N G H IỆ P V À P T N T H U Y Ệ N

14.

Quyểt định

Số 08/2017/QĐ-ƯBND
ngày 29/12/2017

Ban hành Quy định tổ chức bộ máy và chức
năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Phòng Nông
nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Yên
Lạc

15/01/2018

X. L ĨN H V ự c P H Ò N G G IẢ O D Ụ C & ĐÀO TẠO

Chỉ thị

15.

16.

Quyết định

Sổ 03/2007/CT-UBND
ngày 13/3/2007

v ề việc thực hiện “Nói không với tiêu cực

Số 10/2017/QĐ-ƯBND
ngày 29/12/2017

Ban hành Quy định tổ chức bộ máy, chức
năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Phòng Giáo
dục và Đào tạo huyện Yên Lạc

trong thi cử và bệnh thành tích trong Giáo
dục”

20/3/2007

15/01/2018

X I. L ĨN H V ự c P H Ò N G V Ă N H Ó A -T H Ô N G T IN

17

Quyết định

Số 11/2017/QĐ-ƯBND
ngày 29/12/2017

Ban hành Quy định tổ chức bộ máy và chức
năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Phòng Văn
hóa và Thông tin huyện Yên Lạc

15/01/2018

X II. L ĨN H V Ư C P H Ò N G TU' P H Á P
r

18

Quyêt định

Số 01/2018/QĐ-UBND
ngày 25/12/2018

Ban hành Quy định tổ chức bộ máy và chức
năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Phòng Tư
pháp huyện

XIII. LĨNH v ư c ĐƠN VI s ư N G H ĨÊ P CÔNG L À P
SỐ 03/2012/QĐ-UBND Ban hành quy chể tổ chức và hoạt động của
19 Quyết định
ngày 29/5/2012

Chưa có hiệu
lực

05/6/2012

Trung tâm phát triển Cum công nghiêp huyên
Yên Lạc
20

Quyết định

Số 04/2012/QĐ-UBNĐ
ngày 29/5/2012

về việc ban hành quy chế hoạt động của
Trung tâm Văn hoá - Thể thao huyện Yên Lạc
Tổng số4: 20 văn bản

05/6/2012

ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN YÊN LẠC

CỘ N G HÒA XÃ H Ộ I CHỦ NGHĨA V IỆT NAM
Độc lập - T ự do - H ạnh phúc
DANH MỤC
Văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ
của ủ y ban nhân dân huyện Yên Lạc trong kỳ hi ỉ thống hóa 2014-2018

cBan hành kèm theo Quyết định sẩă'ẮĨ/QĐ- UBND ngày J j/0 1/2019 củcĩ Chủ tịch ủy ban nhân dần huyện Yên Lạc)
A . VĂN BẢN HÉT H IỆU L ự c , NGƯNG H IỆU Lực TOÀN BỘ TRONG KỲ H Ệ ỈIỔ NG HÓ A 2014-2018

STT

T ê n loại văn

bản

1.

Quyêt định

2.

Quyết định

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

Tên gọi của văn bảsỉ

Ngày hểt hiệu
Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu
lực, ngưng hiệu
lực
Iưc

I. VĂN BẢN H É T H IỆU Lực TOÀN B ô
LI. LĨNH V ự c PHÒNG TƯ PHÁP
Số 04/2009/QĐ-UBND Về việc ban hành quy định chức năng, Được thay thế bởi định Quyết định số
nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức 04/2017/QĐ-ƯBND ngày 29/12/2017
ngày 06/11/2009
của Phòng Tư pháp huyện Yên Lạc
của ủy ban nhân dân huyện về Ban
hành quy định tổ chức bộ máy và chức
năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Phòng
Tư pháp huyện Yên Lạc
Số 04/2017/QĐ-ƯBND Ban hành quy định tổ chức bộ mảy và Được thay thế bởi định Quyết định số
chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của 01/2018/QĐ-ƯBND ngày 24/12/2018
ngày 29/12/2017
Phòng Tư pháp huyện Yên Lạc
của ủy ban nhân dân huyện về Ban
hành quy định tổ chức bộ máy và chức
năng, nhiệm vụ, quyển hạn của Phòng
Tư pháp huyện Yên Lạc

13/11/2009

01/01/2019

1.2. LĨN H V ự c VẴN PH Ò N G H Ộ I ĐỎNG NHÂN DÂN VÀ ỦY BAN NHÂN DẤN

Quyết định
3.

Sô 12/2017/QĐ-UBND
ngày 29/12/2017

Ban hành tố chức bộ máy và chức năng,
nhiệm vụ, quyền hạn của Vãn phòng
Hội đồng nhân dâu và ủy ban nhân dân
huyện Yên Lạc

Được thay thế bởi Quyết định số
02/2018/QĐ-UBND ngày 28/12/2018
của ủy ban nhân dân huyện Ban hành
tổ chức bộ mảy và chức năng, nhiệm

09/01/2019

Quyết định

4.

vụ, quyền hạn của Văn phòng Hội
đồng nhân dân và ủy ban mân dân
huyện Yên Lạc
07/2011/QĐ-ƯBND ngày về việc ban hành quy chế làm việc của Được thay thế bởi Quyết định số
21/12/2011
UBND huyện Yên Lạc nhiêm kỳ 2011- 01/2017/QĐ-UBND ngày 28/3/2017
2016
của UBND huyện ban hành quy chế
làm việc của UBND huyện Yên Lạc
nhiệm kỳ 2016-2021
1.3. LĨNH

5.

Quyết định

04/4/2017
(sau 7 ngày kể từ
ngày ký)

Vực PHÒNG Y TÉ

Được thay thế bởi Quyết (lịnh số
02/2018/QĐ-ƯBND ngày 28/: 2/2018
cùa
ủy ban nhân dân huyện Ban hành
Ban hành quy định chức năng, nhiệm
Số 13/2017/QĐ-UBND
vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của tổ chức bộ máy và chức năng, nhiệm
ngày 29/12/2017
vụ, quyền hạn của Văn phòng Hội
Phòng Y tế huyện Yên Lạc
đồng nhân dân và ủy ban nhân dân
huyện Yên Lạc

09/01/2019

Tổng số: 05 văn bản

Lưc TOÀN B ô : Không có
B. VĂN BẢN HÉT HIỆU Lực, NGƯNG HIỆU Lực TOÀN BỘ TRƯỚC
II.VĂN BẢN NGƯNG HIỆU

NGAY 01/01/20144
STT

Tên loai
• văn bản

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

Tên gọi của văn bản

Lý do hết hiệu lực, Ngày hết hiệu lực,
ngưng hiệu lạc
ngưng hiệu lực

Lực TOÀN BỘ: Không có
II. VÃN BẢN NGƯNG HIỆU Lực TOÀN B ộ ; Không có
L VĂN BẢN HÉT HIỆU

ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN YÊN LẠC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Đ ộc lập —T ự do —H ạnh phúc

DANH MỤC
Văn bản quy phạm pháp luật cần đình chỉ việc thi hành, ngưng hiệu lực, sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ
hoặc ban hành mói của Hội đồng nhân dân, ủ y ban nhân dân huyện Yên Lạc trong kỳ hệ thống hóa 2014-2018

(Ban hành kèm theo Quyết định sổ 225/QĐ-UBND ngày 21/01/2019 của Chủ tịch ủy ban nhân dân huyện Yên Lạc)

STT

Tên loại
văn bản

Số, ký hiệu; ngày,
tháng, năm ban
hành văn bản3

Kiến nghị
(đình chỉ thi
Thòi hạn xử
hành, ngưng
lý hoặc kiến
hiệu lực, sửa Nội dung kiến nghị/ Lý do Cơ quan/ đơn vị
nghị xử
Tên gọi của văn bản
kiến nghị
đổi, bổ sung,
chủ trì soạn thảo
lý/tình hình
thay thế, bãi
xây dựng
bỏ hoặc ban
hành mới)
N<j H Ị ọ ư y é t

v ề việc tiếp tục thực

1

hiện chương trình
06/2008/NQ-HĐND phòng chống tội phạm,
Nghị quyết
phòng chống ma túy,
ngày 14/7/2018
đảm bảo trật tự an toàn
giao thông

Nghị quyết này ban hành từ
năm 2008 của HĐND
huyện khóa XVII hiện nay
nội dung về công tác Phòng
chống ma túy không còn
phù họp: “ Các cơ quan,
Bãi bỏ (sau
ban, ngành, đoàn thê và
khi rà soát)
UBND xã, thị trấn căn cứ
chức năng, nhiệm vụ cụ thể
hóa nhiệm vụ về công tác
phòng, chống ma túy ở cơ
quan, đơn vị và trường học
để thực hiện tốt các đề án

Công an huyện

Năm 2019

trong chương trình, mục
tiêu quốc gia phòng, chống
ma túy đến năm 2010 theo
Quyết định số
156/2007/QĐ-TTg ngày
25/9/2007 của Thủ tướng
Chính phủ về phê duyệt
chương trình, mục tiêu quốc
gia phòng, chống ma túy
đến năm 2010”.

Q1ƯYẾT ĐỊNH

2

3

4

Ban hành quy định
chức năng, nhiệm vụ,
quyền hạn của Đầu
mối kiểm soát thủ tục
05/2011/QĐ-UBND hành chính thuộc
Quyết định
ngày 01/7/2011 ƯBND huyện và Đầu
mối kiểm soát thủ tục
hành chính tại UBND
các xã, thị trấn huyện
Yên Lạc
Ban hành quy định về
trách nhiệm của các
06/2011/QĐ-UBND
ngành cấp huyện trong
Quyết định
ngày 31/10/2011
công tác ban hành văn
bản QPPL.
Ban hành quy chế tổ
chức và hoạt động
06/2012/QĐ-ƯBND của bộ phận tiếp nhận
Quyết định ngày 01/10/2012
và trả kết quả theo cơ
chế “một cửa” tại
UBND huyện Yên

Đối tượng điều chỉnh không
còn do Nghi định
92/2017/NĐ-CP ngày
Văn phòng Hội
đồng
nhân dân &
07/8/2017
của
Chính
phủ
Bãi bỏ (sau
ủy ban nhân dân
sửa đổi, bổ sung một số
khi rà soát)
điều của các nghị định liên
huyện
quan đến kiểm soát thủ tục
hành chính

Năm 2019

Bãi bỏ (sau Căn cứ ban hành đã hết hiệu
khi rà soát) lực

Phòng Tư pháp

Năm 2019

Căn cứ ban hành Quyết
Bãi bỏ (sau định đã hết hiệu lực, nội
khi rà soát) dung không còn phù họp
với văn bản hiện hành

Phòng Nội vụ

Năm 2019

5

6

Quyết định

Quyết định

03/2012/QĐ-UBND
ngày 29/5/2012

04/2012/QĐ-UBND
ngày 29/5/2012

Lạc
Ban hành quy che tổ
chức và hoạt động của
Trung tâm phát triển
Cụm công nghiệp
huyện Yên Lạc
v ề việc ban hành quy
chế hoạt động của
Trung tâm Văn hoá Thể thao huyện Yên
Lạc

Bãi bỏ (sau
khi rà soát)

Đối tượng điều chỉnh không
còn

Bãi bỏ (sau
-Đối tượng điều chỉnh đã
khi rà soát)
thay đổi
-Thẩm quyền ban hành
không đúng

Phòng Tư pháp

Năm 2019

Trung tâm Văn hóa
- Thông tin - Thể Năm 2019
thao huyện

CHỈ THỊ

7

Chỉ thị

-Tại Điều 4 của Luật Ban
hành văn bản quy phạm
pháp luật năm 2015 quy định
hệ thống văn bản quy phạm
pháp luật, trong đó gồm có
Nghị quyết của Hội đồng
nhân dân huyện, Quyết định
của ủ y ban nhân dân cấp
Bãi bỏ (sau huyện nên theo quy định
05/2006/CT-UBND v ề việc triển khai thực
khi rà s hiện hành thì Chỉ thị của
ngày 24/3/2006 tũện “Ngày hội toàn
ƯBND huyện không phải là
oát)
dân bảo vệ ANTQ”
văn bản quy phạm pháp luật.
(19/8)
-Tại Điều 3 Quyết định
521/2005/QĐ-TTG
ngày
13/6/2005 quy định Bộ
trưởng Bộ Công an căn cứ
vào các quy định hiện hành
iướng dẫn tổ chức thực hiện
Quyết định này theo đúng

Công an huyện

Năm 2019

