ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LONG AN

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

Văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực một phần thuộc lĩnh vực
quản lý nhà nước của UBND tỉnh trong năm 2019
(Ban hành kèm theo Quyết định số
/QĐ-UBND ngày
/01/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh)
___________________________
A. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC, NGƯNG HIỆU LỰC MỘT PHẦN TRONG NĂM 2019
S
T
T

Tên
loại
văn
bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành
văn bản; tên gọi của văn bản

Nội dung quy định hết hiệu lực,
ngưng hiệu lực

Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu
lực

Ngày hết
hiệu lực,
ngưng hiệu
lực

Được sửa đổi, bổ sung bởi
Quyết định số 11/2019/QĐUBND

01/3/2019

I. LĨNH VỰC NỘI VỤ
Số 02/2017/QĐ-UBND ngày 17/01/2017 về
việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung quy
Quyết định về chế độ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ,
01
Điều 1
định công chức, viên chức của tỉnh Long An ban
hành kèm theo Quyết định số 06/2012/QĐUBND ngày 10/02/2012
II. LĨNH VỰC LAO ĐỘNG- THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
Số 46/2015/QĐ-UBND ngày 05/10/2015 của
UBND tỉnh Quy định về quản lý và sử dụng
kinh phí thực hiện chế độ áp dụng biện pháp
xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện
Quyết bắt buộc; chế độ người chưa thành niên,
02
Bãi bỏ Chương III
định người tự nguyện chữa trị, cai nghiện tại
Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động
xã hội (nay là Cơ sở cai nghiện ma túy Long
An) và tổ chức cai nghiện ma túy tại gia đình
và cộng đồng trên địa bàn tỉnh Long An

Được sửa đổi, bổ sung bởi
Quyết định số 35/2019/QĐUBND

15/9/2019

03

04

Quyết
định

Số 19/2016/QĐ-UBND ngày 25/4/2016 của
UBND tỉnh về việc quy định chức năng, - Khoản 1, Điều 1;
nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của - Khoản 6, Điều 2;
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh - Khoản 2 và Khoản 3, Điều 3
Long An

Được sửa đổi, bổ sung bởi
Quyết định số 05/2019/QĐUBND

28/01/2019

Quyết
định

Số 53/2017/QĐ-UBND ngày 09/10/2017 của
UBND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một số
Điều của Quy định về quản lý và sử dụng
kinh phí thực hiện chế độ áp dụng biện pháp
xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện
bắt buộc; chế độ người chưa thành niên,
người tự nguyện chữa trị, cai nghiện tại Bãi bỏ khoản 2 Điều 1
Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động
xã hội (nay là Cơ sở cai nghiện ma túy Long
An) và tổ chức cai nghiện ma túy tại gia đình
và cộng đồng trên địa bàn tỉnh được ban
hành kèm theo Quyết định số 46/2015/QĐUBND ngày 05/10/2015 của UBND tỉnh

Được sửa đổi, bổ sung bởi
Quyết định số 35/2019/QĐUBND

15/9/2019

Được sửa đổi, bổ sung bởi
Quyết định số 34/2019/QĐUBND

26/8/2019

Khoản 3, mục IV phần A mức thu
phí, lệ phí và tỷ lệ (%) trích để lại
từ nguồn thu phí

Được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị
quyết số 11/2019/NQ-HĐND

11/11/2019

Khoản 3, mục IV Phần A Danh
mục về mức thu phí, lệ phí và tỷ lệ
(%) để lại từ nguồn thu phí

Được sửa đổi, bổ sung bởi
Quyết định số 56/2019/QĐUBND

23/12/2019

III. LĨNH VỰC VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
05

Quyết
định

Số 16/2019/QĐ-UBND ngày 18/4/2019 về
việc quy định mức chi thực hiện chế độ dinh - Căn cứ pháp lý cuối cùng;
dưỡng đối với huấn luyện viên, vận động - Điều 3
viên thể thao thành tích cao tỉnh Long An

IV. LĨNH VỰC TÀI CHÍNH
Số 36/2016/NQ-HĐND ngày 07/12/2016 về
mức thu phí, lệ phí và tỷ lệ (%) trích để lại từ
nguồn thu phí trên địa bàn tỉnh Long An
Số 22/2017/QĐ-UBND ngày 19/5/2017 về
sửa đổi, bổ sung khoản 3, mục IV Phần A
Quyết
07
Danh mục về mức thu phí, lệ phí và tỷ lệ (%)
định
để lại từ nguồn thu phí trên địa bàn tỉnh Long
An được ban hành kèm theo Quyết định số
V. LĨNH VỰC CÔNG THƯƠNG
06

Nghị
quyết

Số 02/2016/QĐ-UBND ngày 11/01/2019 về - Bãi bỏ cụm từ “quản lý thị
việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền trường” tại Điều 1;
08
hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương - Bãi bỏ điểm đ, khoản 6 Điều 2;
tỉnh Long An
- Sửa đổi khoản 2, khoản 3 Điều 3
VI. LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
Số 254/2016/NQ-HĐND ngày 26/4/2016 về
Nghị thông qua Đề án phát triển nông nghiệp ứng
09
- Phụ lục 2
quyết dụng công nghệ cao gắn với tái cơ cấu ngành
Nông nghiệp
VII. LĨNH VỰC XÂY DỰNG
Số 37/2017/QĐ-UBND ngày 07/8/2017 ban
Quyết hành Quy định về phân cấp, phân công trách
Khoản 1, Điều 4
10
định nhiệm quản lý nhà nước về chất lượng công
trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Long An
- Khoản 1 Điều 1;
Số 17/2019/QĐ-UBND ngày 22/4/2016 về
- Sửa đổi, bổ sung Quy định đơn
việc ban hành Quy định đơn giá xây dựng
giá xây dựng mới loại nhà ở, công
Quyết
mới loại nhà ở, công trình xây dựng, vật kiến
11
trình xây dựng, vật kiến trúc và đơn
định
trúc và đơn giá mồ mả trên địa bàn tỉnh Long
giá mồ mả
An
Quyết
định

Được sửa đổi, bổ sung bởi
Quyết định số 29/2019/QĐUBND

15/7/2019

Được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị
quyết số 10/2019/NQ-HĐND

11/11/2019

Được sửa đổi bởi Quyết định số
09/2019/QĐ-UBND

28/02/2019

Được sửa đổi, bổ sung bởi
Quyết định số 42/2019/QĐUBND

18/10/2019

Được sửa đổi, bổ sung bởi
Quyết định số 20/2019/QĐUBND

06/5/2019

VIII. LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

12

Quyết
định

Số 60/2014/QĐ-UBND ngày 19/12/2014 - Khoản 1, 2 Điều 2;
Ban hành bảng giá các loại đất định kỳ 5 - Sửa đổi bảng giá các loại đất;
năm (2015-2019) trên địa bàn tỉnh Long An
- Bổ sung bảng giá các loại đất

IX. LĨNH VỰC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
13

Quyết
định

Số 63/2014/QĐ-UBND ngày 31/12/2014 quy
định chính sách khuyến khích, hỗ trợ nâng
cao năng suất, chất lượng sản phẩm, hàng
hóa và đổi mới công nghệ đối với doanh
nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Long An

- Khoản 1 Điều 1;
Sửa đổi, bổ sung bởi Nghị quyết
số 19/2019/NQ-HĐND
- Đoạn cuối của khoản 2 Điều 1;
- Bãi bỏ Điều 3 về phân loại doanh
nghiệp;
- Điều 4;
- Điều 6;
- Điều 8;

10/5/2019

14

Quyết
định

- Khoản 1 Điều 9;
- Thay thế biểu mẫu (Phiếu đề xuất
tham gia), Mẫu 01 kèm theo quyết
định
- Điểm c khoản 1 Điều 1;
- Điểm a khoản 2 Điều 3;
- Bãi bỏ nội dung “Hỗ trợ 100%
Số 66/2014/QĐ-UBND ngày 31/12/2014 về kinh phí đào tạo, tập huấn chuyển
việc ban hành chính sách hỗ trợ chuyển giao giao kỹ thuật” tại điểm b khoản 2
kết quả nghiên cứu khoa học và ứng dụng Điều 3;
tiến bộ công nghệ trên địa bàn tỉnh Long An - Điểm c khoản 2 Điều 3;
- Bãi bỏ khoản 3 Điều 5;
- Khoản 2 Điều 6

Được sửa đổi, bổ sung bởi
Quyết định 03/2019/QĐ-UBND

20/01/2019

Tổng cộng (I): 14 văn bản
II. VĂN BẢN NGƯNG HIỆU LỰC MỘT PHẦN: Không có
B. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC, NGƯNG HIỆU LỰC MỘT PHẦN TRƯỚC NGÀY 01/01/20191
STT

1

Tên loại
văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm Nội dung, quy định
Lý do hết hiệu lực,
ban hành văn bản; tên gọi
hết hiệu lực,
ngưng hiệu lực
của văn bản
ngưng hiệu lực
I. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC MỘT PHẦN: Không có
II. VĂN BẢN NGƯNG HIỆU LỰC MỘT PHẦN: Không có

Ngày hết hiệu lực,
ngưng hiệu lực

Bao gồm các văn bản hết hiệu lực, ngưng hiệu lực một phần thuộc đối tượng của kỳ công bố trước nhưng chưa được công bố.

