
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TỈNH ĐẮK LẮK Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:            /QĐ-UBND Đắk Lắk, ngày      tháng     năm 2021 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Công bố kết quả rà soát văn bản quy phạm pháp luật 

của HĐND, UBND tỉnh năm 2020 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 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 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 

2015; 

 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm 

pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 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; 

Căn cứ Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ về 

việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 27/TTr-STP ngày 

23/3/2021. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công bố kết quả rà soát văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, 

UBND tỉnh năm 2020, cụ thể: 

1. Tổng văn bản được rà soát: 422 văn bản quy phạm pháp luật của 

HĐND, UBND tỉnh (136 nghị quyết, 283 quyết định, 02 chỉ thị); trong đó, 79 

văn bản hết hiệu lực toàn bộ, 343 văn bản còn hiệu lực (bao gồm cả văn bản hết 

hiệu lực một phần và văn bản cần xử lý qua rà soát), được lập thành 04 danh 

mục, gồm: 

a) Danh mục văn bản hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ sau rà soát năm 

2020: 79 văn bản hết hiệu lực toàn bộ (33 nghị quyết, 46 quyết định) do đã được 
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thay thế, sửa đổi, bãi bỏ bởi văn bản khác hoặc hết thời hạn thực hiện quy định 

tại văn bản; 0 văn bản ngưng hiệu lực toàn bộ. Trong đó, có 75 văn bản đã được 

công bố hết hiệu lực tại Quyết định số 225/QĐ-UBND ngày 28/01/2021. 

b) Danh mục văn bản còn hiệu lực sau rà soát năm 2020: 343 văn bản (104 

nghị quyết, 237 quyết định, 02 chỉ thị). 

c) Danh mục văn bản hết hiệu lực, ngưng hiệu lực một phần: 11 văn bản 

hết hiệu lực một phần (01 nghị quyết, 10 quyết định) do phần nội dung đó đã 

được thay thế, sửa đổi, bãi bỏ bởi văn bản khác hoặc hết thời hạn thực hiện tại 

văn bản; 01 quyết định ngưng hiệu lực một phần. Trong đó, có 09 văn bản hết 

hiệu lực một phần và 01 văn bản ngưng hiệu lực 01 phần đã được công bố tại 

Quyết định số 225/QĐ-UBND ngày 28/01/2021. 

d) Danh mục văn bản cần đình chỉ thi hành, sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi 

bỏ, ban hành mới, đánh giá, tổng kết, xác định phương hướng thực hiện: 78 văn 

bản (18 nghị quyết, 60 quyết định). 

2. Các văn bản này được đăng tải tại Cơ sở dữ liệu Quốc gia về văn bản 

pháp luật tỉnh Đắk Lắk (http://vbpl.vn/daklak). 

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

1. Đăng tải kết quả rà soát 

a) Chánh Văn phòng UBND tỉnh có trách nhiệm chỉ đạo thực hiện việc 

đăng tải kết quả rà soát trên Công báo của UBND tỉnh. 

b) Giám đốc Sở Tư pháp có trách nhiệm chỉ đạo đăng tải kết quả rà soát 

trên Cơ sở dữ liệu văn bản pháp luật tỉnh Đắk Lắk, Trang tin điện tử Sở Tư pháp 

theo quy định. 

2. Đối với các văn bản tại Danh mục văn bản cần ngưng hiệu lực, sửa đổi, 

bổ sung, thay thế, bãi bỏ, ban hành mới, đánh giá, tổng kết, xác định phương 

hướng thực hiện tại Điểm d Khoản 1 Điều 1 

a) Giám đốc Sở Tư pháp có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Chánh Văn 

phòng UBND tỉnh và Thủ trưởng các sở, ban, ngành liên quan, tham mưu 

UBND tỉnh bãi bỏ đối với những văn bản quy phạm pháp luật do UBND tỉnh 

ban hành; tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh xử lý đối với những văn bản 

do HĐND tỉnh ban hành theo quy định tại Luật Ban hành văn bản quy phạm 

pháp luật năm 2015 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn 

bản quy phạm pháp luật năm 2020. 
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b) Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn: 

- Khẩn trương soạn thảo, tham mưu UBND tỉnh ban hành, trình HĐND 

tỉnh ban hành đối với những văn bản cần sửa đổi, bổ sung, thay thế thuộc Danh 

mục này trong lĩnh vực quản lý nhà nước được giao phù hợp quy định hiện hành 

trong năm 2021. 

- Khẩn trương tổng kết, đánh giá đối với những văn bản cần xem xét lại 

việc thực hiện để tham mưu UBND, đề nghị HĐND tỉnh ban hành văn bản sửa 

đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới theo thẩm quyền (nếu cần). 

Điều 3. Giao Giám đốc Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp cùng Chánh Văn 

phòng UBND tỉnh theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Quyết 

định này. 

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp, Thủ trưởng 

các cơ quan, đơn vị có liên quan ở tỉnh; Chủ tịch HĐND, UBND các huyện, thị 

xã, thành phố; Chủ tịch HĐND, UBND các xã, phường, thị trấn có trách nhiệm 

thi hành Quyết định này. 

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

 

Nơi nhận:  
- Như Điều 4;     

- Bộ Tư pháp;           

- TT. Tỉnh uỷ           (b/c); 

- TT. HĐND tỉnh; 

- Lãnh đạo UBND tỉnh; 

- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; 

- UBMTTQVN tỉnh;  

- Các sở, ban, ngành của tỉnh; 

- HĐND, UBND các huyện, TX, TP; 

- HĐND, UBND các xã, P, TT (giao 

 UBND cấp huyện thuộc địa bàn sao gửi);                        

- Báo Đắk Lắk (để đăng báo); 

- Đài PT-TH tỉnh;  

- Cổng TTĐT tỉnh (đăng tải); 

- LĐ VP.UBND tỉnh; 

- Các phòng chuyên môn thuộc VP; 

- Trung tâm TT&CB (đăng tải)      

- Lưu VT, NC (N_32). 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Võ Văn Cảnh 
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