
UỶ BAN NHÂN DÂN
PHƯỜNG PHẢ LẠI

Số:       /TB-UBND

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

        Phả Lại, ngày      tháng   02  năm 2022

THÔNG BÁO
Về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, 
ngưng hiệu lực năm 2021 của Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân 

thành phố Chí Linh

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về 
thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành 
chính. Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Văn phòng Chính 
phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính; 

Căn cứ Thông tư 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Bộ trưởng, Chủ 
nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của nghị định 
61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, 
một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 274/QĐ-UBND ngày 19/01/2022 của Chủ tịch 
UBND thành phố Chí Linh về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp 
luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực năm 2021 của Hội đồng nhân dân và Uỷ ban 
nhân dân thành phố Chí Linh;

UBND phường Phả Lại thông báo về việc Công bố Danh mục văn bản 
quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực đến hết ngày 31 tháng 12 năm 
2021của Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân thành phố Chí Linh kèm theo 
Quyết định này. ( Mẫu số 03 và mẫu số 04 kèm theo) 

Vậy UBND phường Phả Lại thông báo để các tổ chức, cá nhân được biết 
để thuận tiện trong giao dịch./.
Nơi nhận:
- UBND thành phố;
- TT Đảng ủy, TT HĐND phường;
- Lãnh đạo UBND phường;
- Cán bộ, công chức;
- Trang TTĐT phường;
- Lưu: VP.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Nguyễn Duy Lũy



DANH MỤC
Văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước 

của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố Chí Linh năm 2021

(Ban hành kèm theo Quyết định số 274 /QĐ-UBND ngày 19 tháng 01 năm 2022 của Ủy ban nhân dân thành phố Chí Linh)

A. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC, NGƯNG HIỆU LỰC TOÀN BỘ NĂM 2021

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 HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ

VĂN PHÒNG HĐND-UBND

1. Quyết 
định

01/2017/QĐ -
UBND ngày 
28/6/2017

Quyết  định ban hành Quy chế làm việc của
UBND thị xã Chí Linh nhiệm kỳ 2016 - 2021

Bị bãi bỏ bằng Quyết định số 3234/QĐ-
UBND ngày 30/7/2021 của UBND 
thành phố ban hành quy chế làm việc 
của UBND nhiệm kỳ 2021- 2026

30/7/2021

2. Nghị 
quyết

04/2015/NQ -
HĐND ngày 
16/12/2015

Nghị quyết về kết quả phát triển kinh tế xã hội 5
năm 2016 - 2021 Hết nhiệm kỳ 2016-2021 31/12/2021

3. Nghị 
quyết

20/2016/NQ -
HĐND ngày 
16/12/2016

Nghị quyết về việc ban hành quy chế hoạt động 
của đại biểu HĐND thị xã Chí Linh khóa XIX 
nhiệm kỳ 2016 - 2021

Hết nhiệm kỳ 2016-2021 31/12/2021



4. Nghị 
quyết

21/2016/NQ -
HĐND ngày 
16/12/2016

Nghị quyết về việc ban hành quy chế hoạt động 
của HĐND thị xã Chí Linh khóa XIX, nhiệm kỳ 
2016 - 2021

Hết nhiệm kỳ 2016-2021 31/12/2021

5. Nghị 
quyết

19/2016/NQ -
HĐND ngày 
16/12/2016

Nghị quyết về việc ban hành Quy chế kỳ họp 
HĐND thị xã Chí Linh khóa XIX nhiệm kỳ 2016
- 2021

Hết nhiệm kỳ 2016- 2021 31/12/2021

PHÒNG NỘI VỤ

6. Quyết 
định

15/2016/QĐ -
UBND ngày 
01/11/2016

Quyết định ban hành quy chế tổ chức và hoạt 
động của Ban quản lý các dự án đầu tư xây dựng 
cơ bản thị xã Chí Linh

Bị bãi bỏ bằng Quyết định số 3166/QĐ- 
UBND ngày 27/7/2021 của UBND thành 

phố quy định quy chế tổ chức và hoạt động 
của Ban quản lý các dự án đầu tư và xây 

dựng cơ bản

27/7/2021

7. Quyết 
định

16/2016/QĐ -
UBND ngày 
04/11/2016

Quyết định về việc ban hành quy chế về tổ chức 
và hoạt động của Ban quản lý di tích thị xã Chí 
Linh

Bị bãi bỏ bằng Quyết định số 42/QĐ- 
UBND ngày 10/01/2020 của UBND thành 
phố về việc ban hành quy chế tổ chức và 
hoạt động của Ban quản lý di tích

10/01/2021

TỔNG SỐ: 07 VĂN BẢN

II. VĂN BẢN NGƯNG HIỆU LỰC TOÀN BỘ

Không có văn bản



B. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC, NGƯNG HIỆU LỰC TOÀN BỘ TRƯỚC NGÀY 01/01/2021

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 HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ

VĂN PHÒNG HĐND-UBND

01 Quyết 
định

01/2012/QĐ - UBND
ngày 26/3/2012

Quyết định ban hành quy chế tổ chức và 
hoạt động của Bộ phận tiếp nhận hồ sơ 
và trả kết quả theo cơ chế Một cửa  
thuộc VP HĐND - UBND thị xã

Bị bãi bỏ bằng Quyết định số 1111/QĐ- 
UBND ngày 03/9/2019 của UBND thành 
phố ban hanhg nội quy tiếp nhận hồ sơ và 
trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa 
liên thông

03/9/2019

Tổng số: 01 văn bản

II. VĂN BẢN NGƯNG HIỆU LỰC TOÀN BỘ

Không có văn bản



DANH MỤC
Văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực một phần 

của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố Chí Linh năm 2021
(Ban hành kèm theo Quyết định số274 QĐ-UBND ngày 19 tháng 01 năm 2022 của Ủy ban nhân dân thành phố Chí Linh)

A. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC, NGƯNG HIỆU LỰC MỘT PHẦN NĂM 2021

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 HẾT HIỆU LỰC MỘT PHẦN

Không có văn bản

II. VĂN BẢN NGƯNG HIỆU LỰC MỘT PHẦN
Không có văn bản
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