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UY BAN NHAN DAN 
TH! xA CIA LO 

CONG HOA xA HO! CHU NGHiA VIT NAM 
Dc 1p - Tir do - Hinh phüc 

      

S& /QD-UBND Ci'ca Lô, ngày tháng 3 nám 2022 

QUYET D!NH 
Cong b Danh miIc van ban quy phim pháp 1ut 

cüa HEDND, UBND thj xã ht hiu lirc thi hành trong nãm 2021 

CHU TJCH UY BAN NHAN DAN THI xA CIA LO 

Can thLut T ch&c chInh quyn djaphitcing nám 2015, Luat tha di bd sung 
mç5t so diêu cia Lut TO ch&c C'hInh phi và Luçt To chic chInh quyên dja phirong; 

Can th Lut Ban hành van ban quy phgm pháp lut nàm 2015, Luát tha dói, 
bO sung mç5t sO diêu cia Lut Ban hành van ban quy phgm pháp luçt, 

Can c& Nghj djnh sd 34/2016/ND-CP ngây 14/5/2016 cüa ChInh phi quy djnh chi 
tiêt m5t sO diêu và bin pháp thi hành Luçt Ban hành van ban quyphg,n pháp lugt, Nghf 
djnh sO 154/2020/ND-CP ngày 3 1/12/2020 cüa ChInh phz tha dOi, bO sung int sO diêu 
cia Nghj djnh sO 34/2016/ND-CF ngày 14/5/2016 cia ChInhphi quy djnh chi tiêt mQt sO 
diêu và binpháp thi hành Lu2t Ban hành van ban quyphgmpháp lut, 

Theo d nghj cza TrtthngphOng Tu'pháp. 

QUYET DINH: 

Diu 1. Cong bô danh miic van bàn quy phm pháp 1ut cüa HDND, UBND 
thj xà hêt hiu 1irc thi hành trong näm 2021 gôm 08 van bàn (Co danh myc kern theo). 

Diu 2. Quy& djnh và danh miic kern theo duqc däng tâi cong khai trên Cong 
thông tin din tir thj xã Cira Lô (http: www.cualo.vn); niêrn yet cOng khai tti Trii s& 
tiêp cOng dan và B phn "Met  cüa" thj xã. 

Diu 3. Quy& djnh nay có hiu 1irc thi hành k tir ngày k. 

Diu 4. Chánh Van phông HDND-UBNID, Trixàng phông Tu pháp, Truâng 
các phông, Thu trixâng các Ca quan, ban, ngành thj xâ, Chu tjch UBND các phuing, 
xã, các to chüc, cá nhân có lien quan chu trách nhim thi hành Quyêt djnh nay.!. 

Noi nit mn: 
- Nhix Diêu 4; 
- Sâ Tu pháp (b/c); 
- TI Ihj ñy — HDND thj xä (b/c); 
- Các PCT UBND thj xã; 
- Cong thông tin din tr th xA; 
- Ltru: VT, TP. 

Doãn Tin Dung 
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UY BAN NHAN DAN 
TH! xA CIA LO 

CONG HOA XA HQI CHU NGHiA VIT NAM 
Dc 1p - Tir do - Hinh phüc 

      

DANH MUC 
VAN BAN QUY PH3M PHAP LUIT CUA HDND, UBND TH! xA HET HIU LIJ'C THI HANH 

(Kern theo Quye't ct/nh s: /QD-UBND ngày /3/2022 cüa Chi t/ch UBND th/ xâ) 

STT Ten 1oui Vafl 
So, k hiu, ngày 

tháng nãm ban hành 
vãnbãn 

Ten gi van ban L do ht hiu lire 
Ngày ht 
hiêu inc 

NGH! QUYET CUA HDND TH! xA 

1 Nghj quyt 01/2016/NQ-HDND 
ngày 27/6/2016 

Ban hành Quy ch hott dng cüa 
HDND thi xã Cüa Lô khóa V, nhim 

kST 2016-2021 
Ht thii gian thirc hin 3 1/12/2021 

2 Nghj quyt 
01/2018/NQ-HDND 

ngày 12/6/2018 

V vic diu chinh quy hotch sir diing 
d1t dn näm 2020 vâ kê hotch sü diing 
dt d.0 näm sau diu chinh quy hotch 

cña thi xä Cüa Lô 

Ht thai gian thirc hin 31/12/2020 

Nghj quyt 02/2020/NQ-HDND 
ngày 28/12/2020 

V K hoich phát trin kinh t - xa hOi 
näm 2021 

Ht thii gian thirc hin 31/12/2021 

Nghj quyt 02/2021/NQ-HDND 
ngày 30/7/202 1 

V viêc thisc hiên thim vii phát trin 
kinh t - xâ hi, quc phông an ninh 6 

tháng cuôi näm 2021 
H& thai gian thirc hin 3 1/12/2021 
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STT 
Ten !Oi Vafl 

ban 

S, k hiu, ngày 
tháng 11am ban hành 

van bàn 
Ten gi van bàn L do hêt hiu 1irc 

Ngày ht 
hiêu hrc 

QUYET DINH CUA UBND TH! XA 

Quyt djnh 
02/2017/QD-UBND 

ngày 08/4/2017 

V/v ban hành quy ch quãn 1 xe din 4 
bánh kinh doanh van chuyn khách du ljch 

trên dja bàn thj xã. 
Ht thii gian th?c hin 31/12/2017 

2 Quyt djnh 03/201 7/QD-UBND ngày 
12/5/2017 

V vic ban hành d an di mói xây dirng 
và phát trin qu5i h trçY nông dan thj xä 
Cira Là giai domn 2016-202 1 

Ht thñ gian thirc hin 31/12/2021 

3 Quytdjnh 
O1/2018/QD-UBND 

ngày 27/12/2018 

Ban hành quy djnh v c ch diu hành 
quán 1 ngân sách nhà nuàc nàm 2019 trên 

dia bàn th xã Cüa Lô 
H& thvi gian thrc hin 3 1/12/2019 

4 Quyt djnh 
O1/2019/QD-UBND 

ngày 27/12/20 19 

Ban hành quy djnh v cc ch diu hành 
quãn 1 ngân sách nhà nixâc näm 2020 trén 

dja bàn thj xä Càa Là 
Ht th?ii gian th?c hin 31/12/2020 

Tong: 08 van bàn 
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