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QUYẾT ĐỊNH 

Bãi bỏ các Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;  

Căn cứ 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;  

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy 

phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020;   

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Bãi bỏ toàn bộ các Quyết định sau đây: 

1. Quyết định số 13/2014/QĐ-UBND ngày 15 tháng 7 năm 2014 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế phối hợp tiếp nhận, xử lý phản ánh kiến 

nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính trên địa bàn tỉnh;  

2. Quyết định số 14/2014/QĐ-UBND ngày 15 tháng 7 năm 2014 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế phối hợp thực hiện công tác kiểm soát thủ 

tục hành chính trên địa bàn tỉnh.  

 Lý do: Không còn phù hợp với quy định pháp luật hiện hành về công tác 

kiểm soát thủ tục hành chính. 

Điều 2. Điều khoản thi hành 

1. Quyết định có hiệu lực thi hành từ ngày 25 tháng 7 năm 2022. 

2. Giao Giám đốc Sở Tư pháp tổng hợp các văn bản quy phạm pháp luật 

được quy định tại Điều 1 của Quyết định này trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

tỉnh công bố hết hiệu lực theo quy định. 
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3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban, ngành 

tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá 

nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

  

Nơi nhận:               
- Như Điều 2; 

- Văn phòng Chính phủ; 

- Cục KTVBQPPL-Bộ Tư pháp; 

- TT. TU, TT. HĐND tỉnh; 

- Đoàn ĐBQH đơn vị tỉnh VL; 

- CT, các PCT. UBND tỉnh; 

- Sở Tư pháp; 

- Lãnh đạo VP. UBND tỉnh; 

- Trung tâm Tin học - Công báo; 

- Trung tâm PVHCC; 

- Lưu: VT, 1.12.06. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


		ubnd@vinhlong.gov.vn
	2022-07-13T08:04:23+0700




