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Số: 2478  /STP-XD&KTVBQPPL Lạng Sơn, ngày 10 tháng 7 năm 2020 

V/v áp dụng văn bản quy phạm pháp 

luật của HĐND, UBND cấp xã sau 

khi sắp xếp đơn vị hành chính 

Kính gửi: UBND các huyện 

Thực hiện Công văn số 696/UBND-THNC ngày 25/6/2020 của UBND 

tỉnh về việc triển khai các nhiệm vụ, giải pháp tại các xã, thị trấn mới hình thành 

sau sắp xếp đơn vị hành chính theo Nghị quyết số 818/NQ-UBTVQH14.  Sở Tư 

pháp hướng dẫn việc áp dụng văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND 

xã, thị trấn như sau: 

Căn cứ khoản 2 Điều 155 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 

năm 2015, trường hợp có sự thay đổi về địa giới hành chính thì hiệu lực về 

không gian và đối tượng áp dụng của văn bản quy phạm pháp luật của chính 

quyền địa phương được xác định như sau: 

“a) Trường hợp một đơn vị hành chính được chia thành nhiều đơn vị 

hành chính mới cùng cấp thì văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND 

của đơn vị hành chính được chia vẫn có hiệu lực đối với đơn vị hành chính mới 

cho đến khi HĐND, UBND của đơn vị hành chính mới ban hành văn bản quy 

phạm pháp luật thay thế. 

b) Trường hợp `nhiều đơn vị hành chính được nhập thành một đơn vị 

hành chính mới cùng cấp thì văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND 

của đơn vị hành chính được nhập vẫn có hiệu lực đối với đơn vị hành chính đó 

cho đến khi HĐND, UBND của đơn vị hành chính mới ban hành văn bản quy 

phạm pháp luật thay thế. 

c) Trường hợp một phần địa phận và dân cư của đơn vị hành chính được 

điều chỉnh về một đơn vị hành chính khác thì văn bản quy phạm pháp luật của 

HĐND, UBND của đơn vị hành chính được mở rộng có hiệu lực đối với phần 

địa phận và bộ phận dân cư được điều chỉnh”. 

Đề nghị UBND các huyện chỉ đạo các xã, thị trấn áp dụng văn bản quy 

phạm pháp luật đúng quy định; thực hiện rà soát các văn bản quy phạm pháp 

luật của HĐND, UBND xã, thị trấn có sự thay đổi về địa giới hành chính để kịp 

thời sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ đảm bảo đồng bộ, thống nhất, phù hợp với 

văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước cấp trên./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (báo cáo); 

- Sở Nội vụ; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Phòng Tư pháp các huyện; 

- Trang TTĐT của Sở; 

- Lưu: VT, XD&KTVBQPPL.  

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
 

Vũ Quang Hưng 



2 

 

 

 


		2020-07-10T09:21:31+0700


		2020-07-10T09:21:54+0700




