
 

 

UỶ BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN VĂN QUAN 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:      /QĐ-UBND      Văn Quan, ngày      tháng 2 năm 2021 
 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực  

toàn bộ của Hội đồng nhân dân huyện Văn Quan  

 
 

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN 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 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. 

QUYẾT ĐỊNH:  

Điều 1. Công bố danh mục 07 văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng 

nhân dân huyện Văn Quan ban hành đã hết hiệu lực toàn bộ (có danh mục văn 

bản kèm theo). 

 Điều 2. Quyết định này được đăng trên Trang thông tin điện tử của Ủy 

ban nhân dân huyện và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.  

 Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân huyện; Trưởng các phòng 

chuyên môn trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các 

xã, thị trấn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

 Nơi nhận:  
- Như Điều 3; 

- Sở Tư pháp; 

- TT HĐND huyện; 

 - CT, PCT UBND huyện;                           

- HĐND, UBND các xã, thị trấn;  

- Lưu VT, TP.      

                                                         

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Lương Mai Tú 
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DANH MỤC 

Văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ của Hội đồng nhân dân huyện Văn Quan 

 (Ban hành kèm theo Quyết định số     /QĐ-UBND ngày      /02/2021 của Chủ tịch UBND huyện Văn Quan) 

Thời điểm rà soát đến hết ngày 31/12/2020 
 

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 
Ngày hết 

hiệu lực 

1 Nghị quyết 

118/2011/NQ-

HĐND; 

22/7/2011 

V/v thực hiện Chương trình mục tiêu 

Quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai 

đoạn 2011-2020. 

Đây là Nghị quyết hết thời hạn có 

hiệu lực đã được quy định trong văn 

bản theo quy định tại khoản 1 Điều 

154 Luật Ban hành VBQPPL năm 

2015 

01/01/2021 

2 Nghị quyết 
04/2011/NQ-HĐND; 

02/8/2011 

V/v thông qua Quy hoạch tổng thể phát 

triển kinh tế- xã hội huyện Văn Quan, thời 

kỳ 2011- 2020 

Đây là Nghị quyết hết thời hạn có 

hiệu lực đã được quy định trong văn 

bản theo quy định tại khoản 1 Điều 

154 Luật Ban hành VBQPPL năm 

2015 

01/01/2021 

3 Nghị quyết 
03/2013/NQ-HĐND; 

02/8/2011 

V/v thông qua quy hoạch sử dụng đất đến 

năm 2020; Kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ 

đầu (2011- 2015) của huyện Văn Quan 

Đây là Nghị quyết hết thời hạn có 

hiệu lực đã được quy định trong văn 

bản theo quy định tại khoản 1 Điều 

154 Luật Ban hành VBQPPL năm 

2015 

01/01/2021 

4 Nghị quyết 
05/2013/NQ-HĐND; 

20/12/2013 

V/v thông qua Kế hoạch thực hiện Bộ tiêu 

chí quốc gia về y tế xã trên địa bàn huyện 

Văn Quan, giai đoạn 2013- 2020 

Đây là Nghị quyết hết thời hạn có 

hiệu lực đã được quy định trong văn 

bản theo quy định tại khoản 1 Điều 

154 Luật Ban hành VBQPPL năm 

2015 

01/01/2021 
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5 Nghị quyết 
06/2015/NQ-HĐND; 

18/12/2015 

Mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch phát triển 

kinh tế- xã hội 5 năm giai đoạn 2016- 

2020. 

Đây là Nghị quyết hết thời hạn có 

hiệu lực đã được quy định trong văn 

bản theo quy định tại khoản 1 Điều 

154 Luật Ban hành VBQPPL năm 

2015 

01/01/2021 

6 Nghị quyết 
03/2017/NQ-HĐND; 

21/7/ 2017 

Về thông qua điều chỉnh Quy hoạch sử 

dụng đất đến năm 2020 và  lập Kế hoạch 

sử dụng đất năm đầu của Điều chỉnh Quy 

hoạch sử dụng đất huyện Văn Quan 

Đây là Nghị quyết hết thời hạn có 

hiệu lực đã được quy định trong văn 

bản theo quy định tại khoản 1 Điều 

154 Luật Ban hành VBQPPL năm 

2015 

01/01/2021 

7 Nghị quyết 
05/2017/NQ-HĐND; 

21/7/ 2017 

Về Kế hoạch đầu tư công trình trung hạn 5 

năm 2016- 2020, huyện Văn Quan, tỉnh 

Lạng Sơn. 

Đây là Nghị quyết hết thời hạn có 

hiệu lực đã được quy định trong văn 

bản theo quy định tại khoản 1 Điều 

154 Luật Ban hành VBQPPL năm 

2015 

01/01/2021 

 

* Danh mục này ấn định 07 văn bản./.  

 


