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Kính gửi:   UBND các huyện, thành phố 
 

Thực hiện khoản 34 Điều 1 Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 

31/12/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của 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 quy định: “Chậm 

nhất là ngày 31 tháng 01 hằng năm… Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp ban 

hành văn bản hành chính công bố danh mục văn bản hết hiệu lực, ngưng hiệu 

lực thuộc trách nhiệm rà soát của mình; …Danh mục văn bản hết hiệu lực, 

ngưng hiệu lực ở cấp huyện và cấp xã phải được niêm yết tại các địa điểm quy 

định tại Điều 98 của Nghị định này và đăng trên Cổng thông tin hoặc Trang 

thông tin điện tử của cơ quan rà soát (nếu có).”. 

Sở Tư pháp đề nghị Chủ tịch UBND các huyện, thành phố chỉ đạo, đôn đốc 

Phòng Tư pháp chủ trì, phối hợp với các Phòng chuyên môn thuộc UBND cấp 

huyện thực hiện rà soát, lập danh mục và trình Chủ tịch UBND cùng cấp công 

bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND cấp huyện ban 

hành đã hết hiệu lực, ngưng hiệu lực theo mẫu số 03, 04 Phụ lục IV ban hành 

kèm theo Nghị định số 34/2016/NĐ-CP để công bố chậm nhất là ngày 

31/01/2021.  

(Lưu ý: Văn bản hết hiệu lực, ngưng hiệu lực được đưa vào danh mục để 

công bố định kỳ hằng năm là văn bản có thời điểm hết hiệu lực, thời điểm bắt 

đầu ngưng hiệu lực trong một năm (tính từ ngày 01 tháng 01 đến hết ngày 31 

tháng 12). Trường hợp văn bản hết hiệu lực, ngưng hiệu lực thuộc đối tượng của 

kỳ công bố trước nhưng chưa được công bố thì cơ quan rà soát đưa văn bản đó 

vào danh mục văn bản để công bố). 

Đề nghị UBND các huyện, thành phố quan tâm, phối hợp thực hiện.  

 Trong quá trình thực hiện có vấn đề cần trao đổi liên hệ: Phòng Xây dựng 

và Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, điện thoại: 02053.879 713./. 

  

  Nơi  nhận: 
- Như trên; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Phòng Tư pháp các huyện, TP; 
- Lưu : VT, XD&KTVBQPPL.                                                                 

 

KT. GIÁM ĐỐC 
PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
 
 

 

  Vũ Quang Hưng 
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