
UỶ BAN NHÂN DÂN 
  HUYỆN CAO LỘC 

 

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

  Số: 758 /QĐ-UBND     Cao Lộc, ngày 28  tháng 3  năm 2019 
 

 
QUYẾT ĐỊNH 

Về việc công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật 
của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện Cao Lộc 

trong kỳ hệ thống hóa 2014 - 2018 
 

 
 

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; 

Căn cứ Kế hoạch số 32/KH-UBND ngày 23/02/2018 của Ủy ban nhân dân  
tỉnh Lạng Sơn về việc thực hiện hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật kỳ 2014 
- 2018 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; 

Căn cứ Thông báo số 67/TB-HĐND ngày 22/3/2019 của Thường trực Hội 
đồng nhân huyện về danh mục hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của 
HĐND, UBND huyện Cao Lộc trong kỳ hệ thống hóa 2014-2018;   

Xét đề nghị của Trưởng phòng Tư pháp tại Tờ trình số 87/TTr-TP ngày 
28/02/2019, 

QUYẾT ĐỊNH:  

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này kết quả hệ thống hóa văn bản quy 
phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện Cao Lộc trong kỳ 
hệ thống hóa 2014 - 2018, bao gồm: 

1. Các Danh mục văn bản quy phạm pháp luật: 

a) Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ của Hội đồng 
nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện Cao Lộc trong kỳ hệ thống hóa 2014 -2018 
(mẫu số 03): 27 văn bản. 

b) 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 huyện Cao Lộc trong kỳ hệ thống 
hóa 2014 - 2018 (mẫu số 04): 01 văn bản. 

c) Danh mục văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực của Hội đồng nhân 
dân, Ủy ban nhân dân huyện Cao Lộc trong kỳ hệ thống hóa 2014 - 2018 (mẫu số 
05): 28 văn bản. 
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d) 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 của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân 
dân huyện Cao Lộc trong kỳ hệ thống hóa 2014 - 2018 (mẫu số 06): 05 văn bản. 

 2. Tập hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực của Hội đồng 
nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện Cao Lộc trong kỳ hệ thống hóa 2014 -2018: 28 
văn bản. 

Điều 2. Trách nhiệm của các cơ quan 

Căn cứ kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật được công bố tại 
Điều 1 Quyết định này: 

1. Văn phòng Ủy ban nhân dân huyện chủ trì, phối hợp với Phòng Tư pháp và 
các cơ quan có liên quan thực hiện đăng tải kết quả hệ thống hoá trên Cổng thông 
tin điện tử của huyện “Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân 
dân, Ủy ban nhân dân tỉnh hết hiệu lực, ngưng hiệu lực theo quy định của pháp 
luật”. 

  2. Căn cứ Danh mục văn bản tại điểm d Khoản 1 Điều 1 Quyết định này, các 
Phòng, ban, ngành có trách nhiệm tham mưu soạn thảo, trình Hội đồng nhân dân, 
Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ văn bản 
quy phạm pháp luật theo trình tự, thủ tục quy định.  

Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân huyện; Thủ trưởng các Phòng, 
ban, ngành; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn chịu trách nhiệm thi hành 
Quyết định này./. 

  
Nơi nhận:                                                                                          
- Như Điều 3; 
- Sở Tư pháp; 
- TT Huyện uỷ;                          
- TT HĐND huyện; 

 - Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện; 
- Các Phòng, ban, đơn vị thuộc UBND huyện;                                                          
- TT.HĐND, UBND các xã, thị trấn;  
- VP HĐND&UBND huyện, 
- Trang thông tin điện tử huyện; 
- Lưu: VT, TP. 

                                                         

KT.CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 
  
 
 

  Hoàng Quy 
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