
ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LONG AN

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

Số:         /QĐ-UBND Long An, ngày        tháng  01 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH
Về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật

do HĐND, UBND tỉnh ban hành hết hiệu lực,
ngưng hiệu lực thi hành năm 2022

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LONG AN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;
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 22/11/2019;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015;
Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm 

pháp luật ngày 18/6/2020;
Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi 

tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;
Căn cứ Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 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 Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 2850/TTr-STP ngày   
28/12/2022.

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Công bố 02 Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, 

UBND tỉnh ban hành hết hiệu lực, ngưng hiệu lực thi hành năm 2022 cụ thể như 
sau:

1. Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn 
bộ bao gồm: 46 văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ trong năm 2022 
(có Danh mục đính kèm).

2. Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực một 
phần bao gồm: 16 văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực một phần trong năm 
2022 (có Danh mục đính kèm).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp, Thủ trưởng 
các sở, ban  ngành, đoàn thể  tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và 
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Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định 
này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cục Kiểm tra VB QPPL-BTP;
- Cục Công tác phía Nam-BTP;
- TT.TU, TT.HĐND tỉnh;
- CT, các PCT.UBND tỉnh;
- Chánh, Phó VP.UBND tỉnh;
- Công báo tỉnh;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Các Phòng, Ban thuộc VP. UBND tỉnh;
- Lưu: VT,D.

CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Út
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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 toàn bộ

thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của HĐND, UBND tỉnh Long An năm 2022
(Ban hành kèm theo Quyết định số         /QĐ-UBND ngày        /01/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh)

A. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC, NGƯNG HIỆU LỰC TOÀN BỘ NĂM 2022

STT

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

I. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ

1. LĨNH VỰC NỘI VỤ

01. Nghị 
quyết

Số 41/2011/NQ-HĐND 
ngày 09/12/2011

Về chế độ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công 
chức, viên chức của tỉnh Long An.

Bị thay thế bởi Nghị quyết số 
15/2022/NQ-HĐND 01/8/2022

02. Nghị 
quyết

Số 53/2016/NQ-HĐND 
ngày 08/12/2016

Về về sửa đổi, bổ sung một số chế độ đào tạo, 
bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức của 
tỉnh Long An được ban hành theo Nghị quyết 
số 41/2011/NQ-HĐND ngày 09/12/2011 của 
HĐND tỉnh.

Bị thay thế bởi Nghị quyết số 
15/2022/NQ-HĐND. 01/8/2022

03. Nghị 
quyết

Số 43/2018/NQ-HĐND 
ngày 26/10/2018

Về bãi bỏ một số nội dung tại Điều 1 của Nghị 
quyết 53/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 
của HĐND tỉnh sửa đổi, bổ sung một số nội 
dung quy định chế độ đào tạo, bồi dưỡng cán 
bộ, công chức, viên chức của tỉnh Long An 
được ban hành kèm theo Nghị quyết số 
41/2011/NQ-HĐND ngày 09/12/2011 của 
HĐND tỉnh.

Bị thay thế bởi Nghị quyết số 
15/2022/NQ-HĐND. 01/8/2022
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04. Quyết 
định

Số 06/2012/QĐ-UBND 
ngày 10/02/2012

Về việc ban hành quy định chế độ đào tạo, bồi 
dưỡng cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh 
Long An.

Bị bãi bỏ bởi bởi Quyết định số 
53/2022/QĐ-UBND. 25/9/2022

05. Quyết 
định

Số 02/2017/QĐ-UBND 
ngày 17/01/2017

Về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung quy 
định về chế độ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công 
chức, viên chức của tỉnh Long An ban hành 
kèm theo Quyết định số 06/2012/QĐ-UBND 
ngày 10/02/2012 của UBND tỉnh.

Bị bãi bỏ bởi bởi Quyết định số 
53/2022/QĐ-UBND. 25/9/2022

06. Quyết 
định

Số 18/2015/QĐ-UBND 
ngày 15/04/2015

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, 
quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ 
tỉnh Long An.

Bị thay thế bởi Quyết định số  
17/2022/QĐ-UBND. 20/4/2022

07. Quyết 
định

Số 11/2019/QĐ-UBND 
ngày 15/02/2019

Về việc bãi bỏ một số nội dung tại Điều 1 
Quyết định số 02/2017/QĐ-UBND ngày 
17/01/2017 của UBND tỉnh về việc sửa đổi, bổ 
sung một số nội dung quy định về chế độ đào 
tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức 
của tỉnh Long An ban hành kèm theo Quyết 
định số 06/2012/QĐ-UBND ngày 10/02/2012.

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 
53/2022/QĐ-UBND 25/9/2022

08. Quyết 
định

Số 55/2017/QĐ-UBND 
ngày 30/10/2017

Về việc sửa đổi, bổ sung các quyết định quy 
định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ 
cấu tổ chức của Sở Nội vụ, Sở Tư pháp và Văn 
phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

Bị bãi bỏ bởi các Quyết định số 
14/2018/QĐ-UBND; Quyết định số 
33/2018/QĐ-UBND; Quyết định số 
17/2022/QĐ-UBND

20/4/2022

2. LĨNH VỰC TƯ PHÁP

09. Quyết 
định

Số 33/2018/QĐ-UBND 
ngày 22/6/2018

Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền 
hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh 
Long An.

Bị thay thế bởi Quyết định số  
58/2021/QĐ-UBND. 10/01/2022

10. Quyết 
định

Số 02/2020/QĐ-UBND 
ngày 08/01/2020

Về việc sửa đổi một số quy định tại Điều 2 
Quyết định số 33/2018/QĐ-UBND ngày 
22/6/2018 của UBND tỉnh về việc quy định 
chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 
chức của Sở Tư pháp tỉnh Long An.

Bị thay thế bởi Quyết định số  
58/2021/QĐ-UBND. 10/01/2022
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3. LĨNH VỰC LAO ĐỘNG- THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

11. Nghị 
quyết

Số 23/2020/NQ-HĐND 
ngày 08/12/2020

Quy định mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế 
cho hộ nghèo đa chiều thiếu hụt các dịch 
vụ xã hội cơ bản khác và hộ cận nghèo 
trên địa bàn tỉnh.

Bị thay thế bởi Nghị quyết  số 
03/2022/NQ-HĐND 15/4/2022

12. Quyết 
định

Số 19/2016/QĐ-UBND 
ngày 22/4/2016

Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, 
quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao 
động - Thương binh và Xã hội tỉnh Long 
An.

Bị thay thế bởi Quyết định số  
25/2022/QĐ-UBND 20/5/2022

13. Quyết 
định

Số 05/2019/QĐ-UBND 
ngày 15/01/2019

Về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung 
của Quyết định số 19/2016/QĐ-UBND 
ngày 25/4/2016 của UBND tỉnh về việc 
quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 
và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động - 
Thương binh và Xã hội tỉnh Long An.

Bị thay thế bởi Quyết định số  
25/2022/QĐ-UBND 20/5/2022

14. Quyết 
định

Số 22/2020/QĐ-UBND 
ngày 04/6/2020

Về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung 
của Quyết định số 05/2019/QĐ-UBND 
ngày 15/01/2019 về việc sửa đổi, bổ sung 
một số nội dung của Quyết định số 
19/2016/QĐ-UBND ngày 25/4/2016 của 
UBND tỉnh quy định chức năng, nhiệm 
vụ, quyền hạn, và cơ cấu tổ chức của Sở 
Lao động- Thương binh và Xã hội tỉnh 
Long An.

Bị thay thế bởi Quyết định số  
25/2022/QĐ-UBND 20/5/2022

15. Quyết 
định

Số 02/2021/QĐ-UBND 
ngày 14/01/2021

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 
23/2020/NQ-HĐND ngày 08/12/2020 của 
HĐND tỉnh quy định mức hỗ trợ đóng bảo 
hiểm y tế cho hộ nghèo đa chiều thiếu hụt 
các dịch vụ xã hội cơ bản khác và hộ cận 
nghèo trên địa bàn tỉnh Long An. Bị thay thế bởi Quyết định  số 

26/2022/QĐ-UBND 25/5/2022



6

4. LĨNH VỰC Y TẾ

16. Nghị 
quyết

Số 80/2012/NQ-HĐND 
ngày 07/12/2012

Về chế độ hỗ trợ kinh phí đối với sinh 
viên, bác sĩ, dược sĩ trong và ngoài tỉnh về 
công tác tại tỉnh Long An.

Bị thay thế tại Nghị quyết số 
17/2022/NQ-HĐND 07/11/2022

17. Quyết 
định

Số 53/2016/QĐ-UBND 
ngày 04/10/2016

Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, 
quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế 
tỉnh Long An.

Bị thay thế bởi Quyết định số 
55/2022/QĐ-UBND 25/9/2022

5. LĨNH VỰC NGOẠI VỤ

18. Quyết 
định

Số 51/2015/QĐ-UBND 
ngày 16/11/2015

Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, 
quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở ngoại 
vụ tỉnh Long An.

Bị thay thế bởi Quyết định  số 
37/2022/QĐ-UBND 01/8/2022

19. Quyết 
định

Số 32/2018/QĐ-UBND 
ngày 05/6/2018

Về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 
51/2015/QĐ-UBND ngày 16/11/2015 của 
UBND tỉnh ban hành Quy định chức 
năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 
chức của Sở Ngoại vụ tỉnh Long An.

Bị thay thế bởi Quyết định  số 
37/2022/QĐ-UBND 01/8/2022

6. LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

20. Quyết 
định

Số 73/2019/QĐ-UBND 
ngày 31/12/2019

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 
17/2019/NQ-HĐND ngày 06/12/2019 của 
HĐND tỉnh Quy định mức chi bồi dưỡng 
công tác sao in đề, ra đề, tổ chức coi thi, 
chấm thi các kỳ thi học sinh giỏi, thi tuyển 
sinh và thi tốt nghiệp trên địa bàn tỉnh 
Long An.

Bị thay thế bởi Quyết định số  
08/2022/QĐ-UBND 27/01/2022

7. LĨNH VỰC KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

21. Nghị 
quyết

Số 03/2019/NQ-HĐND 
ngày 18/7/2019

Về chính sách hỗ trợ tín dụng khuyến 
khích doanh nghiệp đầu tư vào nông 
nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Long 
An.

Bị bãi bỏ bởi Nghị quyết số 
09/2022/NQ-HĐND 01/8/2022
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22. Quyết 
định

Số 01/2015/QĐ-UBND 
ngày 07/01/2015

Ban hành Quy chế quản lý và sử dụng 
viện trợ phi Chính phủ nước ngoài trên 
địa bàn tỉnh Long An.

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 
11/2022/QĐ-UBND 15/02/2022

23. Quyết 
định

Số 52/2016/QĐ-UBND 
ngày 30/9/2016

Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, 
quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế 
hoạch và Đầu tư tỉnh Long An.

Bị thay thế bởi Quyết định số  
51/2022/QĐ-UBND 10/9/2022

24. Quyết 
định

Số 49/2018/QĐ-UBND 
ngày 28/9/2018

Về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 
52/2016/QĐ-UBND ngày 30/9/2016 của 
UBND tỉnh ban hành Quy định chức 
năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 
chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh 
Long An.

Bị thay thế bởi Quyết định số  
51/2022/QĐ-UBND 10/9/2022

8. LĨNH VỰC TÀI CHÍNH
25. Quyết 

định
Số 31/2016/QĐ-UBND 

ngày 06/7/2016
Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, 
quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài 
chính tỉnh Long An.

Bị thay thế bởi Quyết định  số 
39/2022/QĐ-UBND 10/8/2022

26. Quyết 
định

Số 12/2017/QĐ-UBND 
ngày 14/3/2017

Ban hành quy định một số chế độ, chính 
sách và các điều kiện bảo đảm hoạt động 
của Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp 
trên địa bàn tỉnh Long An.

Bị thay thế bởi QĐ số 02/2022/QĐ-
UBND

24/01/2022

27. Quyết 
định

Số 06/2020/QĐ-UBND 
ngày 17/01/2020

Về việc sửa đổi, bổ sung một số Điều của 
Quy định một số chế độ, chính sách và 
các điều kiện bảo đảm hoạt động của đại 
biểu Hội đồng nhân dân các cấp trên địa 
bàn tỉnh Long An được ban hành kèm 
theo Quyết định số 12/2017/QĐ-UBND 
ngày 14/3/2017 của UBND tỉnh.

Bị thay thế bởi QĐ số 02/2022/QĐ-
UBND

24/01/2022

28. Quyết 
định

Số 07/2020/QĐ-UBND 
ngày 17/01/2020

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 
15/2019/NQ-HĐND ngày 06/12/2019 của 
HĐND tỉnh về việc quy định một số chế 
độ, định mức chi đảm bảo điều kiện hoạt 
động của Đoàn Đại biểu Quốc hội, Đại 
biểu Quốc hội tỉnh Long An.

Bị thay thế bởi QĐ số 03/2022/QĐ-
UBND

28/01/2022
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9. LĨNH VỰC CÔNG THƯƠNG

29. Quyết 
định

Số 02/2016/QĐ-UBND 
ngày 11/01/2016

Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, 
quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công 
Thương tỉnh Long An.

Bị thay thế bởi Quyết định số 
43/2022/QĐ-UBND 25/8/2022

30. Quyết 
định

Số 29/2019/QĐ-UBND 
ngày 04/7/2019

Về việc sửa đổi một số điều của Quyết 
định số 02/2016/QĐ-UBND ngày 
11/01/2016 của UBND tỉnh Long An về 
việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền 
hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công 
Thương tỉnh Long An.

Bị thay thế bởi Quyết định số 
43/2022/QĐ-UBND. 25/8/2022

10. LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

31. Quyết 
định

Số 60/2017/QĐ-UBND 
ngày 28/11/2017

Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của 
Quy định về chính sách hỗ trợ áp dụng 
Quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp 
tốt trong nông nghiệp, thủy sản trên địa 
bàn tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 
20/2016/QĐ-UBND ngày 26/4/2016 của 
UBND tỉnh.

Bị bãi bỏ tại Quyết định số 62/2022/QĐ-
UBND 30/12/2022

32. Quyết 
định

Số 53/2020/QĐ-UBND 
ngày 21/12/2020

Về việc ban hành Quy chế tổ chức, hoạt 
động, nội dung chi, mức chi và quản lý, 
sử dụng Quỹ Phòng, chống thiên tai tỉnh 
Long An.

Bị thay thế bởi Quyết định số 
52/2022/QĐ-UBND 15/9/2022

11. LĨNH VỰC XÂY DỰNG

33. Quyết 
định

Số 55/2016/QĐ-UBND 
ngày 10/10/2016

Ban hành Quy định chung về quản lý quy 
hoạch, kiến trúc công trình được miễn cấp 
giấy phép xây dựng ở nông thôn trên địa 
bàn tỉnh Long An.

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 
46/2022/QĐ-UBND 01/9/2022

34. Quyết 
định

Số 63/2016/QĐ-UBND 
ngày 21/11/2016

Về việc ban hành Quy định về phân cấp 
phân quyền quyết định đầu tư; thẩm định, 
phê duyệt dự án và thiết kế, dự toán xây 

Bị thay thế bởi Quyết định số  
15/2022/QĐ-UBND

25/3/2022
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dựng công trình trên địa bàn tỉnh Long 
An.

35. Quyết 
định

Số 24/2018/QĐ-UBND 
ngày 17/5/2018

Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của 
Quy định về phân cấp thẩm quyền quyết 
định đầu tư; thẩm định, phê duyệt dự án 
và thiết kế, dự toán xây dựng công trình 
trên địa bàn tỉnh Long An ban hành kèm 
theo Quyết định số 63/2016/QĐ-UBND 
ngày 21/11/2016 của UBND tỉnh.

Bị thay thế bởi Quyết định số  
15/2022/QĐ-UBND 25/3/2022

36. Quyết 
định

Số 17/2019/QĐ-UBND 
ngày 22/4/2019

Về việc ban hành Quy định đơn giá xây 
dựng mới loại nhà ở, công trình xây dựng, 
vật kiến trúc và đơn giá mồ mả trên địa 
bàn tỉnh Long An.

Bị thay thế bởi Quyết định số 
21/2022/QĐ-UBND 02/5/2022

37. Quyết 
định

Số 42/2019/QĐ-UBND 
ngày 07/10/2019

Về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung 
của Quyết định số 17/2019/QĐ-UBND 
ngày 22/4/2019 của UBND tỉnh Long An 
về việc ban hành Quy định đơn giá xây 
dựng mới loại nhà ở, công trình xây dựng, 
vật kiến trúc và đơn giá mồ mả trên địa 
bàn tỉnh Long An.

Bị thay thế bởi Quyết định số 
21/2022/QĐ-UBND 02/5/2022

12. LĨNH VỰC GIAO THÔNG VẬN TẢI

38. Quyết 
định

Số 57/2015/QĐ-UBND 
ngày 01/12/2015

Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, 
quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao 
thông vận tải tỉnh Long An. Bị thay thế bởi Quyết định số  

16/2022/QĐ-UBND 10/4/2022

39. Quyết 
định

Số 40/2018/QĐ-UBND 
ngày 06/8/2018

Về việc sửa đổi Quyết định số 
57/2015/QĐ-UBND ngày 01/12/2015 của 
UBND tỉnh ban hành Quy định chức năng, 
nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức 
của Sở Giao thông vận tải tỉnh Long An.

Bị thay thế bởi Quyết định số  
16/2022/QĐ-UBND 10/4/2022
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13. LĨNH VỰC THANH TRA

40. Quyết 
định

Số 58/2018/QĐ-UBND 
ngày 15/11/2018

Về việc Quy định tổ chức tiếp công dân 
của các cơ quan chuyên môn trực thuộc 
UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Long 
An.

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 
63/2022/QĐ-UBND 26/12/2022

14. LĨNH VỰC KHÁC

41. Quyết 
định

Số 50/2016/QĐ-UBND 
ngày 29/9/2016

Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, 
quyền hạn vá cơ cấu tổ chức của Ban 
Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công 
trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Long 
An.

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 
42/2022/QĐ-UBND. 25/8/2022

42. Quyết 
định

Số 57/2018/QĐ-UBND 
ngày 12/11/2018

Về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 
50/2016/QĐ-UBND ngày 29/9/2016 của 
UBND tỉnh về việc quy định chức năng, 
nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức 
của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng 
các công trình dân dụng và công nghiệp 
tỉnh Long An.

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 
42/2022/QĐ-UBND 25/8/2022

43. Quyết 
định

Số 28/2019/QĐ-UBND 
ngày 20/6/2019

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 
và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Đoàn 
đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và 
Ủy ban nhân dân tỉnh Long An.

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 
59/2022/QĐ-UBND 01/10/2022

Tổng cộng: 43 văn bản
II. VĂN BẢN NGƯNG HIỆU LỰC TOÀN BỘ: Không có
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B. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC, NGƯNG HIỆU LỰC TOÀN BỘ TRƯỚC NĂM 20221

STT 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

I. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ:

01. Nghị quyết 30/2016/NQ-HĐND ngày 
07/12/2016

Về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi các cấp 
ngân sách tỉnh Long An giai đoạn 2017-2020. Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định 

trong văn bản 31/12/2020

02. Nghị quyết 48/2017/NQ-HĐND ngày 
26/10/2017

Về việc bổ sung Nghị quyết số 30/2016/NQ-
HĐND 07/12/2016 của HĐND tỉnh về phân 
cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi các cấp ngân 
sách tỉnh Long An giai đoạn 2017-2020.

Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định 
trong văn bản 31/12/2020

03. Nghị quyết 04/2018/NQ-HĐND ngày 
24/4/2018

Về  việc sửa đổi khoản 3, Mục 1, Phần A, 
Điều 1 Nghị quyết số 30/2016/NQ-HĐND 
ngày 07/12/2016 của HĐND tỉnh về phân cấp 
nguồn thu, nhiệm vụ chi các cấp ngân sách 
tỉnh Long An giai đoạn 2017-2020.

Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định 
trong văn bản 31/12/2020

Tổng cộng: 03 văn bản
II. VĂN BẢN NGƯNG HIỆU LỰC TOÀN BỘ: Không có

1 Bao gồm các văn bản hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ thuộc đối tượng của kỳ công bố trước nhưng chưa được công bố 



12

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 HĐND, UBND tỉnh năm 2022
(Ban hành kèm theo Quyết định số        /QĐ-UBND ngày       /01/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh)

A. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC, NGƯNG HIỆU LỰC MỘT PHẦN NĂM 2022

STT

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

I. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC MỘT PHẦN

1. LĨNH VỰC NỘI VỤ

01. Nghị 
quyết

Số 14/2020/NQ-HĐND ngày 09/7/2020 Ban hành Quy 
định chức danh, số lượng và chế độ, chính sách đối với 
những người hoạt động không chuyên trách ở xã, 
phường, thị trấn, ấp, khu phố; mức khoán kinh phí hoạt 
động của các tổ chức chính trị- xã hội ở xã, phường, thị 
trấn trên địa bàn tỉnh Long An.

- Điều 3;
- Điều 10;
- Tiết a, điểm a, khoản 2, Điều 5;
- Điểm đ, khoản 1, Điều 9;

Được sửa đổi, bổ 
sung bởi Nghị quyết 
số 06/2022/NQ-
HĐND

15/4/2022

02. Quyết 
định 

Số 07/2017/QĐ-UBND ngày 03/3/2017 Ban hành Quy 
định về thẩm quyền quản lý tổ chức bộ máy và viên chức 
trong các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh 
Long An.

Đoạn “tổ chức bộ máy” của khoản 1 
Điều 1, khoản 2 Điều 1 Chương I và 
mục 1 Chương II, Chương III Quy 
định ban hành kèm theo Quyết định số 
07/2017/QĐ-UBND.

Bị bãi bỏ 1 phần bởi 
Quyết định số 
35/2022/QĐ-UBND

10/7/2022

03. Quyết 
định

Số 08/2017/QĐ-UBND ngày 03/3/2017  Ban hành Quy 
định về thẩm quyền quản lý tổ chức bộ máy, cán bộ, công 
chức trong các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn 
tỉnh Long An.

Đoạn “tổ chức bộ máy” của khoản 1 
Điều 1, khoản 2 Điều 1 Chương I và 
mục 1, 2 Chương II, Chương III Quyết 
định số 08/2017/QĐ-UBND.

Bị bãi bỏ 1 phần bởi 
Quyết định số 
35/2022/QĐ-UBND

10/7/2022
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04. Quyết 
định

Số 39/2018/QĐ-UBND ngày 30/7/2018 Về việc sửa đổi, 
bổ sung một số điều của Quy định tiêu chuẩn, điều kiện 
bổ nhiệm, bổ nhiệm lại công chức giữ chức vụ từ Chi cục 
trưởng và tương đương trở xuống được ban hành kèm 
theo Quyết định số 01/2014/QĐ-UBND, Quyết định số 
11/2017/QĐ-UBND và Quyết định số 07/2017/QĐ-
UBND.

Điều 2
Bị bãi bỏ 1 phần bởi 
Quyết định số 
35/2022/QĐ-UBND

10/7/2022

05. Quyết 
định

Số 28/2020/QĐ-UBND ngày 04/8/2020 Triển khai thực 
hiện Nghị quyết số 14/2020/NQ-HĐND ngày 09/7/2020 
của HĐND tỉnh ban hành Quy định chức danh, số lượng 
và chế độ, chính sách đối với những người hoạt động 
không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn, ấp, khu phố; 
mức khoán kinh phí hoạt động của các tổ chức chính trị - 
xã hội ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Long An.

- Điều 3;
- Điều 10;
-  Tiết 3, điểm a, khoản 2, Điều 5  của 
Quy định ban hành kèm theo Quyết 
định số 28/2020/QĐ-UBND;
 - Điểm đ, khoản 1,  Điều 9 của Quy 
định ban hành kèm theo Quyết định số 
28/2020/QĐ-UBND.

Được  sửa đổi, bổ 
sung tại Quyết định 
số  24/2022/QĐ-
UBND 

20/5/2022

2. LĨNH VỰC XÂY DỰNG

06. Nghị 
quyết

Số 13/2020/NQ-HĐND ngày 09/7/2020  Thông qua 
Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Long An giai đoạn 
2020-2025, định hướng đến năm 2030.

-  Mục III Chương trình phát triển nhà 
ở tỉnh Long An giai đoạn 2020 - 2025, 
định hướng đến năm 2030 ban hành 
kèm theo Nghị quyết số 13/2020/NQ-
HĐND);
-  Mục IV Chương trình phát triển nhà 
ở tỉnh Long An giai đoạn 2020 - 2025, 
định hướng đến năm 2030 ban hành 
kèm theo Nghị quyết số 13/2020/NQ-
HĐND);
-  Mục VI Chương trình phát triển nhà 
ở tỉnh Long An giai đoạn 2020 - 2025, 
định hướng đến năm 2030 ban hành 
kèm theo Nghị quyết số 13/2020/NQ-
HĐND);
- Mục VII Chương trình phát triển nhà 
ở tỉnh Long An giai đoạn 2020 - 2025, 
định hướng đến năm 2030 ban hành 
kèm theo Nghị quyết số 13/2020/NQ-
HĐND).

Bị điều chỉnh bởi 
Nghị quyết số  
10/2022/NQ-
HĐND

01/8/2022
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07. Quyết 
định

Số 24/2021/QĐ-UBND ngày 05/7/2021  Ban hành quy 
định về quản lý cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh 
Long An.

Điều 4 của Quy định về quản lý cấp 
giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh 
Long An ban hành kèm theo Quyết 
định số 24/2021/QĐ-UBND;

Được bổ sung bởi 
Quyết định số 
14/2022/QĐ-
UBND

21/3/2022

08. Quyết 
định

Số 21/2022/QĐ-UBND ngày 20/4/2022  Ban hành Quy 
định đơn giá xây dựng mới loại nhà ở, công trình xây 
dựng, vật kiến trúc và đơn giá mồ mả trên địa bàn tỉnh 
Long An.

- Khoản 5, mục I, phần D;
- Khoản 6, mục I, phần D.

Được bổ sung bởi 
Quyết định số 
30/2022/QĐ-
UBND

01/7/2022

3. LĨNH VỰC NGOẠI VỤ

09. Quyết 
định

Số 17/2006/QĐ-UBND ngày 24/4/2006  Về việc thành 
lập Sở Ngoại vụ tỉnh Long An. Điều 2

Bị bãi bỏ 1 phần 
bởi Quyết định  số 
37/2022/QĐ-
UBND 

01/8/2022

4. LĨNH VỰC TÀI CHÍNH
10. Quyết 

định
Số 32/2020/QĐ-UBND ngày 07/8/2020  Triển khai thực 
hiện Nghị quyết số 11/2020/NQ-HĐND ngày 09/7/2020 
quy định mức thu phí, lệ phí và tỷ lệ (%) trích để lại từ 
nguồn thu phí trên địa bàn tỉnh Long An.

-  Điểm 1.2, khoản 1, Mục V, Phần A, 
cột Danh mục các loại phí, lệ phí;
-  Điểm 1.3, khoản 1, Mục V, Phần A;
-  Bổ sung điểm 1.6, khoản 1, Mục V, 
Phần A;
-  Khoản 2, Mục V, Phần A;
-  Khoản 1, Mục I, Phần B;
-  Gạch đầu dòng thứ 1, gạch đầu dòng 
thứ 2, điểm a, khoản 3, Mục I, Phần B, 
cột Danh mục các loại phí, lệ phí;
-  Bổ sung gạch đầu dòng thứ 3, gạch 
đầu dòng thứ 4, khoản 4, Mục I, Phần 
B;
-  Bãi bỏ các nội dung: toàn bộ tiết d, 
điểm 1.5, khoản 1, Mục V, Phần A; 
toàn bộ khoản 2, Mục I, Phần B; toàn 
bộ nội dung tại gạch đầu dòng thứ 5 
"Thay đổi, cải chính hộ tịch cho người 
chưa đủ 14 tuổi cư trú ở trong nước; bổ 
sung hộ tịch cho công dân Việt Nam 
cư trú ở trong nước”, điểm b, khoản 3, 
Mục I, Phần B.

Được sửa đổi, bổ 
sung bởi số 
19/2022/QĐ-
UBND 

02/5/2022
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5. LĨNH VỰC  NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

11. Quyết 
định

Số 20/2016/QĐ-UBND ngày 26/4/2016  Ban hành Quy 
định chính sách hỗ trợ áp dụng Quy trình thực hành sản 
xuất nông nghiệp tốt trong nông nghiệp, thủy sản trên địa 
bàn tỉnh Long An.

-  Khoản 1, Điều 1;
-  Khoản 1, 2, 3 Điều 2;
-  Khoản 1, Điều 3;
-  Khoản 2, Điều 3;
-  Khoản 3, Điều 3;
-  Khoản 4, Điều 3;
-  Bổ sung thêm khoản 5, 6 Điều 3;
-  Bổ sung vào khoản 6, Điều 4;
-  Sửa đổi Phụ lục 1 Danh mục các quy 
chuẩn kỹ thuật, quy trình, quy phạm về 
tiêu chuẩn sản xuất áp dụng quy trình 
thực hành sản xuất nông nghiệp tốt, an 
toàn thực phẩm;
-  Bãi bỏ Điều 6, Điều 7 và  Phụ lục 2, 
Phụ lục 3, Phụ lục 4, Phụ lục 5 ban 
hành kèm theo Quyết định số 
20/2016/QĐ-UBND ngày 26/4/2016 
của UBND tỉnh;
-  Bổ sung vào điểm a, khoản 1, Điều 
8.

Được sửa đổi, bổ 
sung bởi Quyết 
định số 
62/2022/QĐ-
UBND

30/12/2022

6. LĨNH VỰC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

12. Nghị 
quyết 

Số 03/2021/NQ-HĐND ngày 30/3/2021 Về chính sách hỗ trợ 
nhân rộng kết quả nghiên cứu khoa học và ứng dụng tiến bộ 
công nghệ, đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Long An giai 
đoạn 2021 – 2025.

Điểm h, khoản 3, Điều 1.

Bị bãi bỏ một 
phần bởi Nghị 
quyết số 
12/2022/NQ-
HĐND

01/8/2022

13. Quyết 
định

Số 21/2021/QĐ-UBND ngày 18/6/2021 Về việc triển khai 
thực hiện Nghị quyết số 03/2021/NQ-HĐND ngày 30/3/2021 
của Hội đồng nhân dân tỉnh về chính sách hỗ trợ nhân rộng kết 
quả nghiên cứu khoa học và ứng dụng tiến bộ công nghệ, đổi 
mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Long An giai đoạn 2021 – 2025.

Điểm h, khoản 3, Điều 1.

Được sửa đổi, bổ 
sung bởi Quyết 
định số 
61/2022/QĐ-
UBND

01/12/2022

7. LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
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B. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC, NGƯNG HIỆU LỰC MỘT PHẦN TRƯỚC NĂM 20222

STT 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

I. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC MỘT PHẦN: Không có
II. VĂN BẢN NGƯNG HIỆU LỰC MỘT PHẦN: Không có

2 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.

14. Quyết 
định

Số 74/2019/QĐ-UBND ngày 31/12/2019  Ban hành bảng 
giá các loại đất định kỳ 5 năm (2020-2024) trên địa bàn 
tỉnh Long An.

Một số nội dung tại PHỤ LỤC I BẢNG 
GIÁ ĐẤT NÔNG NGHIỆP, PHỤ LỤC 
II BẢNG GIÁ ĐẤT Ở và PHỤ LỤC III 
BẢNG GIÁ ĐẤT KHU, CỤM CÔNG 
NGHIỆP.

Được sửa đổi, bổ 
sung bởi Quyết 
định số 
48/2022/QĐ-
UBND

01/9/2022

15. Quyết 
định

Số 27/2020/QĐ-UBND ngày 02/7/2020  Về việc sửa đổi, 
bổ sung Bảng giá các loại đất định kỳ 5 năm (2020-2024) 
trên địa bàn tỉnh Long An ban hành kèm theo Quyết định 
số 74/2019/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh.

Một số nội dung tại PHỤ LỤC I BẢNG 
GIÁ ĐẤT NÔNG NGHIỆP, PHỤ LỤC 
II BẢNG GIÁ ĐẤT Ở và PHỤ LỤC III 
BẢNG GIÁ ĐẤT KHU, CỤM CÔNG 
NGHIỆP.

Được sửa đổi, bổ 
sung bởi Quyết 
định số 
48/2022/QĐ-
UBND

01/9/2022

16. Quyết 
định

Số 35/2021/QĐ-UBND ngày 20/9/2021 Về việc sửa đổi, 
bổ sung Bảng giá các loại đất định kỳ 5 năm (2020-2024) 
trên địa bàn tỉnh Long An ban hành kèm theo Quyết định 
số 74/2019/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 và Quyết định 
số 27/2020/QĐ-UBND ngày 02/7/2020 của UBND tỉnh.

Một số nội dung tại PHỤ LỤC I BẢNG 
GIÁ ĐẤT NÔNG NGHIỆP, PHỤ LỤC 
II BẢNG GIÁ ĐẤT Ở và PHỤ LỤC III 
BẢNG GIÁ ĐẤT KHU, CỤM CÔNG 
NGHIỆP.

Được sửa đổi, bổ 
sung bởi Quyết 
định số 
48/2022/QĐ-
UBND

01/9/2022

Tổng cộng: 16 văn bản

II. VĂN BẢN NGƯNG HIỆU LỰC MỘT PHẦN: Không có
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