
 

 

Mẫu 3 

DANH MỤC 

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

nhà nước của UBND huyện trong kỳ hệ thống hóa văn bản năm 2021 

(Kèm theo Quyết định số              /QĐ-UBND ngày         /       /2022 của Chủ tịch UBND huyện Yên Mô) 

 

Số 

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, 

ngưng hiệu 

lực 

 

Ngày hết hiệu 

lực, ngưng 

hiệu lực 

 

1 Quyết định 

Số 01/2016/QĐ-UBND 

Ngày 13/12/2016 Ban hành quy chế làm việc của UBND 

huyện Yên Mô nhiệm kỳ 2016 - 2021 

Đã được thay thế bởi Quyết 

định số 01/QĐ-UBND ngày 

05/10/2021 của Ủy ban nhân 

dân huyện Yên Mô  

Ngày 05/10/2021 

2      

3      

4      

5      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
Mẫu 5 

DANH MỤC 

Văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực, thuộc lĩnh vực quản lý 

nhà nước của HĐND và UBND huyện trong kỳ hệ thống hóa văn bản năm 2021 

(Kèm theo Quyết định số              /QĐ-UBND ngày         /       /2022 của Chủ tịch UBND huyện Yên Mô) 

 

STT 

 

Tên loại 

vănbản 

 

Số, ký hiệu; ngày, tháng, 

năm ban hành văn bản 

 

Tên gọi của 

văn bản 

 

Thời điểm có 

hiệu lực 
Ghi chú 

1 Quyết định 
Số 02/2016/QĐ-UBND 

Ngày 13/12/2016 

Ban hành quy định chức năng, nhiệm 

vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên 

chế của Thanh tra huyện Yên Mô 

Ngày 20/12/2016  

2 Quyết định 
Số 03/2016/QĐ-UBND 

Ngày 14/12/2016 

Ban hành quy định chức năng, nhiệm 

vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 

phòng Tư pháp huyện Yên Mô 

Ngày 21/12/2016 

 

3 Quyết định 
Số 04/2016/QĐ-UBND 

Ngày 14/12/2016 

Ban hành quy định chức năng, nhiệm 

vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 

phòng Kinh tế và hạ tầng huyện Yên 

Mô 

Ngày 21/12/2016 

 

4 Quyết định 
Số 05/2016/QĐ-UBND 

Ngày 14/12/2016 

Ban hành quy định chức năng, nhiệm 

vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 

phòng Y tế thuộc UBND huyện Yên 

Mô 

Ngày 21/12/2016 

 

5 Quyết định 
Số 01/2017/QĐ-UBND 

ngày 16/01/2017  

Ban hành quy định chức năng, nhiệm 

vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 

phòng Tài chính huyện Yên Mô. 
 

Ngày 23/01/2017  

      
 

 



 

Mẫu 6 

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 hoặc ban hành mới thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của HĐND và UBND huyện trong kỳ  

hệ thống hóa văn bản năm 2021 

(Kèm theo Quyết định số              /QĐ-UBND ngày         /        /2022 của Chủ tịch UBND huyện Yên Mô) 
 

ST

T 

 

Tên 

loại 

văn 

bản 

 

Số, ký hiệu;  

ngày, tháng, năm 

 ban hành văn bản 

 

Tên gọi của 

văn bản 

 

Kiến nghị (đình 

chỉ thi hành, 

ngưng hiệu lực, sửa đổi, 

bổ sung, thay thế, bãi bỏ 

hoặc ban hành mới) 

Nội dung 

kiến nghị/ 

Lý do 

kiến nghị 

Cơ quan/ 

đơn vị chủ 

trì soạn 

thảo 

Thời hạn 

xử lý hoặc 

kiến nghị 

xử lý/ 

tình hình 

xây dựng 

1 
Quyết 

định 

Số 02/2016/QĐ-UBND 

Ngày 13/12/2016 

Ban hành quy định chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ 

chức và biên chế của Thanh tra 

huyện Yên Mô 

Sửa đổi, bổ sung hoặc 

thay thế phần căn cứ ban 

hành và một số điều, 

khoản của Quyết định 

02/2016/QĐ-UBND  

Căn cứ ban hành và 

một số nội dung 

trong văn bản không 

còn phù hợp với văn 

bản cấp trên 

Thanh tra 

huyện  

Trong quý 

I/2021 

2 
Quyết 

định 

Số 03/2016/QĐ-UBND 

Ngày 14/12/2016 

Ban hành quy định chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu 

tổ chức của phòng Tư pháp 

huyện Yên Mô 

Ban hành mới thay thế 

Quyết định 03/2016/QĐ-

UBND 

Căn cứ ban hành và 

một số nội dung 

trong văn bản không 

còn phù hợp với văn 

bản cấp trên  

 

Phòng Tư 

 pháp  

 

Trong quý 

IV/2021 

3 
Quyết 

định 

Số 04/2016/QĐ-UBND 

Ngày 14/12/2016 

Ban hành quy định chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu 

tổ chức của phòng Kinh tế và 

hạ tầng huyện Yên Mô 

Ban hành mới thay thế 

Quyết định 04/2016/QĐ-

UBND  

Căn cứ ban hành và 

một số nội dung 

trong văn bản không 

Phòng 

Kinh tế và 

hạ tầng  

Trong quý 

I/2021 



còn phù hợp với văn 

bản cấp trên 

 

4 
Quyết 

định 

Số 05/2016/QĐ-UBND 

Ngày 14/12/2016 

Ban hành quy định chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu 

tổ chức của phòng Y tế thuộc 

UBND huyện Yên Mô 

Sửa đổi, bổ sung hoặc 

thay thế phần căn cứ ban 

hành và một số điều, 

khoản của Quyết định 

05/2016/QĐ-UBND 

Căn cứ ban hành và 

một số nội dung 

trong văn bản không 

còn phù hợp với văn 

bản cấp trên  

Phòng Y tế  
Trong quý 

I/2021 

5 
Quyết 

định 

Số 01/2017/QĐ-

UBND ngày 

16/01/2017  

Ban hành quy định chức 

năng, nhiệm vụ, quyền hạn 

và cơ cấu tổ chức của phòng 

Tài chính huyện Yên Mô. 

 

Sửa đổi, bổ sung hoặc 

thay thế phần căn cứ ban 

hành và một số điều, 

khoản của Quyết định 

01/2017/QĐ-UBND 

Căn cứ ban hành và 

một số nội dung 

trong văn bản không 

còn phù hợp với văn 

bản cấp trên 

Phòng Tài 

chính-Kế 

hoạch  

Trong quý 

I/2021 
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