
 

 
ỦY BAN NHÂN DÂN 

THỊ XÃ HỒNG LĨNH 

 

Số:         /QĐ-UBND 

     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

           Hồng Lĩnh,  ngày       tháng 01 năm 2021 

 
 

 QUYẾT ĐỊNH 

    Về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật  

do HĐND Thị xã và UBND Thị xã ban hành từ năm 2006  

đến năm 2016 hết hiệu lực thi hành trong năm 2020   

 
 

UỶ BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ  
 

 
 

 

Căn cứ Luật Tổ chức ch nh   y n      h  ng ngày    6 20 5; 

Căn cứ L ật   n hành  ăn  ản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015 và Ngh  

  nh số 34 20 6 NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ   y   nh chi tiết một số  i u 

và biện pháp thi hành Luật   n hành  ăn  ản quy phạm pháp luật; 
 

Xét    ngh  của Phòng T   há . 
 

 
 

 

QUYẾT  ĐỊNH: 
 
 

 

 Điều 1. Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân 

dân và UBND Thị xã ban hành từ năm 2006 đến năm 2016 hết hiệu lực thi hành 

trong năm 2020, gồm 13 văn bản (có Danh mục  ăn  ản kèm theo). 
 

 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành. 
 

          Chánh Văn phòng HĐND - UBND Thị xã; Trưởng các phòng ban, đơn vị 

thuộc UBND Thị xã; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các phường, xã; Thủ trưởng các 

cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân trên địa bàn Thị xã căn cứ Quyết định thi 

hành./. 
 

 

Nơi nhận: 
- Sở Tư pháp; 

- Thường trực HĐND Thị xã; 

- Chủ tịch, các PCT UBND Thị xã;  

- Công an Thị xã; BCH Quân sự Thị xã;   

- Các phòng, ban UBND Thị xã; 

- UBND các phường, xã; 

- Lưu: VT; phòng TP. 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

    KT. CHỦ TỊCH 

     PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 
 

      Đinh Văn Hồng 
 

 



 

 
ỦY BAN NHÂN DÂN 

THỊ XÃ HỒNG LĨNH 
 

                                                                                                   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                                                                                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

                                                                                    

DANH MỤC 
Văn bản quy phạm pháp luật do Ủ  b n nh n d n Thị xã ban hành 

từ năm 2006 đến năm 2016 hết hiệu lực thi hành trong năm 2020 
 
 

 

TT 

Tên loại 

văn bản 

 

Số, ký hiệu; ngày  

th ng  năm ban hành 

văn bản 

T n g i củ  văn bản, nội dung qu  định 

hết hiệu lực 

Lý do hết hiệu lực 

 

Ngày hết 

hiệu lực 

1.  Qu ết định 
397/2006/QĐ-UBND 

ng   27/6/2006 

 

Ban hành Quy chế hoạt động của  Tổ trợ giúp 

pháp lý cho người nghèo v  đối tượng chính 

sách   

Căn cứ pháp lý để ban hành 

Quyết định đã hết hiệu lực 

thi hành. Từ năm 2018 đến 

nay thực hiện theo Luật Trợ 

giúp pháp lý năm 2017. 

01/01/2018 

2.  Qu ết định 
580/2006/QĐ-UBND 

ng   14/8/2006 

Ban hành Kế hoạch h nh động thực hiện Luật 

Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 

Căn cứ pháp lý để ban hành 

Quyết định đã hết hiệu lực 

thi hành. Từ năm 2014 đến 

nay thực hiện theo Luật 

Thực hành tiết kiệm, chống 

lãng phí năm 2013. 

01/7/2014 

3.  Qu ết định 
603/2006/QĐ-UBND 

ng   23/8/2006 

 

Ban hành Kế hoạch thực hiện Luật Phòng, 

chống tham nhũng 

Căn cứ pháp lý để ban hành 

Quyết định đã hết hiệu lực 

thi hành. Từ năm 2019 đến 

nay thực hiện theo Luật 

Phòng, chống tham nhũng 

năm 2018. 

01/7/2019 

4.  Qu ết định 
413/QĐ-UBND ng   

12/6/2007 

Ban h nh Đề án "tăng cường công tác quản lý 

giáo dục những người được tha tù, đi cơ sở 

giáo dục, trường giáo dưỡng về phường, xã" 

Đươc tha  thế bởi Quyết 

định số 2031/QĐ-UBND 

ngày 12/10/2020 

12/10/2020 
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5.  Qu ết định 
532/QĐ-UBND ng   

07/7/2008 

Ban hành Chương trình h nh động thực hiện 

chỉ thị số 19CT/TU ngày 17/5/2008 của Ban 

thường vụ Thị uỷ về việc triển khai học tập 

và tổ chức thực hiện nghị quyết số 06 NQ/TU 

ngày 27/4/2008 của Ban thường vụ tỉnh uỷ về 

phương hướng, nhiệm vụ phát triển TX Hồng 

Lĩnh đến năm 2015 v  những năm tiếp theo. 

Nghị quyết số 06 NQ/TU 

ngày 27/4/2008 của Ban 

thường vụ tỉnh uỷ được 

thực hiện đến năm 2020  

31/12/2020 

6.  Qu ết định 
1939/2010/QĐ-UBND 

ng   17/11/2010  

 

Ban hành Kế hoạch thực hiện "Ngày pháp 

luật" tại các cơ quan, đơn vị, địa phương trên 

địa bàn thị xã Hồng Lĩnh 

Căn cứ pháp lý để ban hành 

Quyết định đã hết hiệu lực 

thi hành. Từ năm 2013 đến 

nay thực hiện theo Luật Phổ 

biến, giáo dục pháp luật 

năm 2013. 

01/01/2013 

7.  Qu ết định 
103/2011/QĐ-UBND 

ng   28/02/2011 

Ban hành Đề án ứng dụng và phát triển công 

nghệ thông tin giai đoạn 2011 - 2015 v  định 

hướng đến năm 2020 tại thị xã Hồng Lĩnh 

Đã kết thúc giai đoạn 31/12/2020 

8.  Qu ết định 
971/2013/QĐ-UBND 

ng   09/8/2013 

 

Ban h nh Đề án phát triển thể dục, thể thao 

thị xã Hồng Lĩnh giai đoạn 2013 - 2020 
Đã kết thúc giai đoạn 31/12/2020 

9.  

Qu ết định 
01/2016/QĐ-UBND  

ng   06/6/2016 

Ban hành Quy định hướng d n thực hiện 

Nghị qu ết số 74/2015/NQ-HĐND ng   

25/12/2015 của HĐND Thị  ã về cơ chế 

khu ến khích phát triển sản  u t nông 

nghiệp, nông thôn thực hiện tái cơ c u ng nh 

nông nghiệp theo hướng n ng cao giá trị gia 

tăng v  phát triển bền vững, g n với     dựng 

nông thôn mới trên địa b n thị  ã Hồng Lĩnh 

giai đoạn 2016 - 2020 

Đã kết thúc giai đoạn 31/12/2020 

  

Tổng số văn bản QPPL do UBND Thị xã ban hành từ năm 2006 đến năm 2016 hết hiệu lực thi h nh trong năm 2020: 09 văn bản. 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

THỊ XÃ HỒNG LĨNH 
 

                                                                                                   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                                                                                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

                                                                                    

DANH MỤC 
Văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nh n d n Thị xã ban hành 

từ năm 2006 đến năm 2016 hết hiệu lực thi hành trong năm 2020 
 

 

 

TT 
Tên loại văn bản 

 

Số, ký hiệu; ngày, 

th ng  năm ban 

hành văn bản 

T n g i củ  văn bản, nội dung quy 

định hết hiệu lực 
Lý do hết hiệu lực 

Ngày hết 

hiệu lực 

1.  Nghị qu ết  
42/2013/NQ-HĐND 

ng   24/7/2013 

Thông qua Đề án phát triển thể dục, thể 

thao thị xã Hồng Lĩnh giai đoạn 2013 - 

2020 
Đã kết thúc giai đoạn 

31/12/2020 

2.  Nghị qu ết  
56/2014/NQ-HĐND 

ng   23/7/2014 

Về việc h  trợ phụ c p cho nh n viên kế 

toán hợp đồng ngo i biên chế tại các 

trường   m non trên địa b n thị  ã 

Hồng Lĩnh 

Đã được UBND Thị xã 

tuyển dụng vào biên chế 

năm 2020 

07/02/2020 

3.  Nghị qu ết  
74/2015/NQ-HĐND 

ng   25/12/2015 

Ban h nh Qu  định cơ chế khuyến khích 

phát triển sản xu t nông nghiệp, nông 

thôn thực hiện tái cơ c u ngành nông 

nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia 

tăng v  phát triển bền vững, g n với xây 

dựng nông thôn mới trên địa bàn thị xã 

Hồng Lĩnh, giai đoạn 2016 - 2020  

Đã kết thúc giai đoạn 
31/12/2020 

4.  Nghị qu ết  
17/NQ-HĐND ng   

30/6/2016 

Thông qua Đề án thu gom, vận chu ển 

v     lý ch t thải r n sinh hoạt trên địa 

b n thị  ã Hồng Lĩnh giai đoạn 2016 - 

2020 

Đã kết thúc giai đoạn 
31/12/2020 

 

 

Tổng số văn bản do HĐND Thị xã ban hành từ năm 2006 đến năm 2016 hết hiệu lực thi h nh trong năm 2020:  04 văn bản. 
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