
ỦY BAN NHÂN DÂN 

THỊ XÃ VĨNH CHÂU 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:          /QĐ-UBND Vĩnh Châu, ngày 30 tháng 01 năm 2023      

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, 

ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần của Ủy ban nhân dân 

thị xã Vĩnh Châu năm 2022 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ VĨNH CHÂU 

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 tháng 5 năm 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; Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 

tháng 5 năm 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; 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Tư pháp thị xã Vĩnh Châu. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng 

hiệu lực toàn bộ hoặc một phần của Ủy ban nhân dân thị xã Vĩnh Châu trong năm 

2022 (Kèm theo danh mục). 

Điều 2. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã, 

Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân thị xã, Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân các xã, phường và các cơ quan, tổ chức, đơn vị liên quan căn cứ 

Quyết định thi hành kể từ ngày ký./. 

 
Nơi nhận: 
- Như Điều 2; 

- Sở Tư pháp (Phòng XD&KTVBQPPL); 

- TT. Thị ủy; 

- TT. HĐND thị xã; 

- CT, các PCT UBND thị xã; 

- Cổng TTĐT thị xã; 

- Lưu: VT, NC. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thanh Liêm 
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DANH MỤC* 

Văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ, ngưng hiệu lực toàn bộ của 

 Ủy ban nhân dân thị xã Vĩnh Châu năm 2022 

(Ban hành kèm theo Quyết định số         /QĐ-UBND, ngày       tháng     năm        

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Vĩnh Châu) 

 

 

S 

TT 

Tên 

loại 

văn 

bản 

Số, ký hiệu; 

ngày, tháng, 

năm ban hành 

văn bản 

Tên gọi của văn bản 
Lý do  

hết hiệu lực 

Ngày hết 

hiệu lực 

I. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ 

01 
Quyết 

định 

Số 

03/2013/QĐ-

UBND ngày 

07/8/2013 

Quy định về quản lý bảo 

trì và bảo vệ kết cấu hạ 

tầng giao thông đường 

bộ trên địa bàn thị xã 

Vĩnh Châu 

Quyết định số 

01/2022/QĐ-

UBND ngày 

01/6/2022  

thay thế 

08/6/2022 

02 
Quyết 

định 

Số 

07/2016/QĐ-

UBND ngày 

24/6/2016 

Về việc ban hành Quy 

định chức năng, nhiệm 

vụ, quyền hạn và cơ cấu 

tổ chức của Phòng Tài 

chính – Kế hoạch thị xã 

Vĩnh Châu 

Quyết định số 

02/2022/QĐ-

UBND ngày 

28/11/2022 thay 

thế 

07/12/2022 

03 
Quyết 

định 

Số 

08/2021/QĐ-

UBND ngày 

12/8/2021 

Về việc sửa đổi, bổ 

sung, một số điều của 

Quyết định số 

07/2016/QĐ-UBND 

ngày 24 tháng 6 năm 

2016 của Ủy ban nhân 

dân thị xã Vĩnh Châu 

ban hành quy định chức 

năng, nhiệm vụ, quyền 

hạn và cơ cấu tổ chức 

của Phòng Tài chính – 

Kế hoạch thị xã Vĩnh 

Châu  

 
* Theo phụ lục IV Nghị định số 34/2016/NĐ-CP. 
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04 
Quyết 

định 

Số 

03/2016/QĐ-

UBND ngày 

24/6/2016 

Về việc ban hành Quy 

định chức năng, nhiệm 

vụ, quyền hạn và cơ cấu 

tổ chức của Phòng Lao 

động – Thương binh và 

Xã hội thị xã Vĩnh Châu 

Quyết định số 

10/2021/QĐ-

UBND ngày 

15/11/2021 thay 

thế 

25/11/2021 

05 
Quyết 

định 

Số 

06/2021/QĐ-

UBND ngày 

11/8/2021 

Về việc sửa đổi, bổ 

sung, một số điều của 

Quyết định số 

03/2016/QĐ-UBND 

ngày 24 tháng 6 năm 

2016 của Ủy ban nhân 

dân thị xã Vĩnh Châu 

ban hành Quy định chức 

năng, nhiệm vụ, quyền 

hạn và cơ cấu tổ chức 

của Phòng Lao động – 

Thương binh và Xã hội 

thị xã Vĩnh Châu 

Quyết định số 

03/2022/QĐ-

UBND ngày 

28/11/2022 thay 

thế 

07/12/2022 

06 
Quyết 

định 

Số 

02/2017/QĐ-

UBND ngày 

29/12/2017 

Về việc ban hành Quy 

định chức năng, nhiệm 

vụ, quyền hạn và cơ cấu 

tổ chức của Văn phòng 

Hội đồng nhân dân và 

Ủy ban nhân dân thị xã 

Vĩnh Châu 

Quyết định số 

04/2022/QĐ-

UBND ngày 

06/12/2022 thay 

thế 

15/12/2022 

07 
Quyết 

định 

Số 

02/2021/QĐ-

UBND ngày 

05/8/2021 

Về việc sửa đổi, bổ 

sung, một số điều của 

Quyết định số 

02/2017/QĐ-UBND 

ngày 29 tháng 12 năm 

2017 của Ủy ban nhân 

dân thị xã Vĩnh Châu 

ban hành Quy định chức 

năng, nhiệm vụ, quyền 

hạn và cơ cấu tổ chức 

của Văn phòng Hội đồng 

nhân dân và Ủy ban 

nhân dân thị xã Vĩnh 

Châu 
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08 
Quyết 

định 

Số 

04/2016/QĐ-

UBND ngày 

24/6/2016 

Về việc ban hành Quy 

định chức năng, nhiệm 

vụ, quyền hạn và cơ cấu 

tổ chức của Phòng Văn 

Hóa và Thông tin thị xã 

Vĩnh Châu 

Quyết định số 

05/2022/QĐ-

UBND ngày 

07/12/2022 thay 

thế 

16/12/2022 

09 
Quyết 

định 

Số 

11/2021/QĐ-

UBND ngày 

31/8/2021 

Về việc sửa đổi, bổ 

sung, một số điều của 

Quyết định số 

04/2016/QĐ-UBND 

ngày 24 tháng 6 năm 

2016 của Ủy ban nhân 

dân thị xã Vĩnh Châu 

ban hành Quy định chức 

năng, nhiệm vụ, quyền 

hạn và cơ cấu tổ chức 

của Phòng Văn Hóa và 

Thông tin  thị xã Vĩnh 

Châu 

10 
Quyết 

định 

Số 

05/2016/QĐ-

UBND ngày 

24/6/2016 

Về việc ban hành Quy 

định chức năng, nhiệm 

vụ, quyền hạn và cơ cấu 

tổ chức của Phòng Quản 

lý Đô thị thị xã Vĩnh 

Châu 

Quyết định số 

06/2022/QĐ-

UBND ngày 

26/12/2022 thay 

thế 

04/01/2023 

11 
Quyết 

định 

Số 

04/2021/QĐ-

UBND ngày 

09/8/2021 

Về việc sửa đổi, bổ 

sung, một số điều của 

Quyết định số 

05/2016/QĐ-UBND 

ngày 24 tháng 6 năm 

2016 của Ủy ban nhân 

dân thị xã Vĩnh Châu 

ban hành Quy định chức 

năng, nhiệm vụ, quyền 

hạn và cơ cấu tổ chức 

của Phòng Quản lý Đô 

thị thị xã Vĩnh Châu 

II. VĂN BẢN NGƯNG HIỆU LỰC TOÀN BỘ: 0 

 
 


		SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH SÓC TRĂNG - Phone: 02993.621919 - Fax: 02993.621171 - Email: phongcntt.sotttt@soctrang.gov.vn
	2023-02-13T08:50:13+0700
	SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH SÓC TRĂNG
	Lâm Văn Tám<lvtam@soctrang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2023-02-13T09:48:53+0700
	Tỉnh Sóc Trăng
	Nguyễn Thanh Liêm<nguyenthanhliem@soctrang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH SÓC TRĂNG - Phone: 02993.621919 - Fax: 02993.621171 - Email: phongcntt.sotttt@soctrang.gov.vn
	2023-02-13T10:03:10+0700
	SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH SÓC TRĂNG
	Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân<vanphong.huyenvc@soctrang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH SÓC TRĂNG - Phone: 02993.621919 - Fax: 02993.621171 - Email: phongcntt.sotttt@soctrang.gov.vn
	2023-02-13T10:03:14+0700
	SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH SÓC TRĂNG
	Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân<vanphong.huyenvc@soctrang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




