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ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ CAO LÃNH   Ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

      

Số:  07 /QĐ-UBND Thành phố Cao Lãnh, ngày 08 tháng 01 năm 2019 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, 

Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành qua rà soát còn hiệu lực, hết hiệu 

lực một phần, hết hiệu lực thi hành 

_____________ 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CAO LÃNH 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 

2015; Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 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; 

Xét đề nghị của Trưởng phòng Tư pháp Thành phố, 

 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng 

nhân dân, Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành qua rà soát năm 2018  còn hiệu 

lực, hết hiệu lực một phần, hết hiệu lực thi hành; cụ thể: 

Tổng số văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban 

nhân dân Thành phố ban hành qua các năm đã được rà soát là 39 văn bản; trong 

đó, Hội đồng nhân dân Thành phố ban hành 23 Nghị quyết, Ủy ban nhân dân 

Thành phố ban hành 16 Quyết định. Qua rà soát, kết quả như sau: 

- Văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân 

Thành phố còn hiệu lực là 35 văn bản (có danh mục kèm theo); 

- Văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân 

Thành phố hết hiệu lực một phần là 01 văn bản (có danh mục kèm theo); 

- Văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân 

Thành phố hết hiệu lực toàn bộ là 03 văn bản (có danh mục kèm theo). 
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Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND&UBND Thành phố, Thủ trưởng các 

phòng, ban, ngành thuộc Ủy ban nhân dân Thành phố và Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân xã, phường chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận: TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
- Như Điều 3; CHỦ TỊCH 
- Sở Tư pháp;  

- TT/ TU; TT/HĐND TP;  

- Chủ tịch, các PCT UBND TP;  

- Lưu: VT, TP.  

  

 

 

 

 Phan Văn Thương 
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UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

THÀNH PHỐ CAO LÃNH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

 

DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN,  

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CAO LÃNH CÒN HIỆU LỰC  

( kèm theo Quyết định số 07  /QĐ-UBND-HC, ngày 08  tháng 01 năm 2019 của UBND Thành phố Cao Lãnh) 

___________ 

 

 

STT 

Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; ngày, 

tháng, năm 

ban hành văn bản 

Tên gọi của văn bản/ 

Trích yếu nội dung của văn bản 

Thời điểm 

có hiệu lực 

Ghi 

chú 

I LĨNH VỰC KINH TẾ 

01 Nghị quyết 
Số 07/2010/NQ-HĐND 

ngày 29/12/2010 

Về quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội thành phố 

Cao Lãnh đến năm 2020 
05/01/2011  

02 Nghị quyết 
Số 09/2015/NQ-HĐND  

ngày 16/12/2015 
Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2016 - 2020 23/12/2015  

03 Nghị quyết  
Số 61/2016/NQ-HĐND, 

ngày 13/12/2016 

Về Kế hoạch phát triển- xã hội thành phố Cao Lãnh đến năm 

2020, tầm nhìn 2030. 

22/12/2016 
 

04 Nghị quyết  
Số 24/2018/NQ-HĐND, 

ngày 13/12/2018 

Về Kế hoạch phát triển- xã hội thành phố Cao Lãnh  năm 

2019 

01/01/2019 
 

05 Nghị quyết 
Số 10/2018/NQ-HĐND, 

ngày 10/7/2018 

v/v điều chỉnh NQ số 16/2017/NQ-HĐND ngày 13/12/2017 01/8/2018 
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II LĨNH VỰC TÀI CHÍNH, XÂY DỰNG CƠ BẢN 

01 Nghị quyết 
Số 43/2016/NQ-HĐND, 

ngày 30/7/2016 

v/v Kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm 2016 - 2020 06/8/2016 
 

02 Nghị quyết 
Số 09/2017/NQ-HĐND, 

ngày 19/7/2016 

Về việc điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công  trung hạn 

05 năm ( 2016 – 2021) 

19/7/2017 
 

03 Nghị quyết 
Số 17/2017/NQ-HĐND, 

ngày 13/12/2017 

Về phê chuẩn dự toán ngân sách nhà nước năm 2018, phân bổ 

ngân sách cấp thành phố năm 2018 của Thành phố Cao Lãnh 

01/01/2018 
 

04 Nghị quyết 
Số 18/2017/NQ-HĐND, 

ngày 13/12/2017 

Về việc bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm ( 

2016 – 2021) 

19/7/2017 
 

05 Nghị quyết 
Số 19/2017/NQ-HĐND, 

ngày 13/12/2017 

Về việc điều chỉnh Kế hoạch đầu tư phát triển năm 2017 và 

Kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2018 của Thành phố  

01/01/2018 
 

06 
Nghị quyết Số 05/2018/NQ-HĐND, 

ngày 10/7/2018 

về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư trung hạn 05 ( 2016 – 

2020) 

01/8/2018 
 

07 
Nghị quyết Số 26/2018/NQ-HĐND, 

ngày 13/12/2018 

về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư trung 2016 – 2020 01/01/2019 
 

08 
Nghị quyết Số 27/2018/NQ-HĐND, 

ngày 13/12/2018 

thông qua phương án phân bổ kế hoạch vốn đầu tư công năm 

2019 bằng nguồn vôn ngân sách nhà nước Thành phố quản lý 

01/01/2019 
 

09 
Nghị quyết Số 28/2018/NQ-HĐND, 

ngày 13/12/2018 

về điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất đên năm 2020 và kế 

hoạch sử dụng đất kỳ cuối 92016 – 2020) trên địa bàn 

21/12/2018 
 

III LĨNH VỰC VĂN HÓA – XÃ HỘI 

01 Nghị quyết 
Số 48/2016/NQ-HĐND, 

ngày 30/7/2016 

v/v Kế hoạch giảm nghèo trên địa bàn Thành phố Cao Lãnh, 

giai đoạn 2016 - 2020 

06/8/2016  

02 Nghị quyết Số 58/2016/NQ-HĐND,  Nâng cao chất lượng giáo dục thành phố Cao Lãnh giai đoạn 22/12/2016  
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ngày 13/12/2016 2016 - 2020 

03 Nghị quyết 
Số 59/2016/NQ-HĐND,  

ngày 13/12/2016 

Về Kế hoạch phát triển Du lịch Thành phố Cao Lãnh giai 

đoạn 2016 - 2020 
22/12/2016  

04 
Nghị quyết Số 09/2018/NQ-HĐND, 

ngày 10/7/2018 

về việc bố trí vốn địa phương để cho vay đối tượng chính sách 01/8/2018 
 

IV LĨNH VỰC KHÁC 

01 Nghị quyết 
Số 49/2016/NQ-HĐND, 

ngày 30/7/2016 

v/v Chương trình làm việc của HĐND thành phố Cao Lãnh, 

khóa VIII, Nhiệm kỳ 2016 - 2021 

06/8/2016  

02 Nghị quyết 

Số 60/2016/NQ-HĐND, 

ngày 13/12/2016 

Về kế hoạch xây dựng nông thôn mới gắn với phát triển nông 

nghiệp đô thị trên địa bàn thành phố Cao Lãnh giai đoạn 2016 

- 20120 

22/12/2016 

 

03 Quyết định 
Số 07/2009/QĐ-UBND  

ngày 12/6/2009 

Về việc ban hành Quy chế phối hợp thực hiện công tác đầu tư 

xây dựng trên địa bàn thành phố Cao Lãnh. 
19/6/2009  

04 Quyết định 
Số 05/2014/QĐ-UBND  

ngày 07/7/2014 

Về việc ban hành Quy định trình tự thủ tục, phối hợp kiểm tra 

công tác nghiệm thu công trình xây dựng cơ bản trên địa bàn 

Thành phố. 

14/7/2014  

05 Quyết định 
Số 27/2015/QĐ-UBND  

ngày 31/12/2015 

Về việc ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền 

hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Tư pháp thành phố Cao 

Lãnh. 

07/01/2016  

06 Quyết định 
Số 26 /2015/QĐ-UBND 

ngày 31/12/2015 

Về việc ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền 

hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Văn hóa – Thể thao 

thành phố Cao Lãnh. 

07/01/2016  

07 Quyết định 
Số 22/2016/QĐ-UBND 

ngày 02/12/2016 

Về việc ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền 

hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Giáo dục – Đào tạo thành 

phố Cao Lãnh. 

 

09/12/2016 
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08 Quyết định 
Số 10 /2016/QĐ-UBND 

ngày 12/7/2016 

Về việc ban hành Quy định phối hợp giải quyết thủ tục hành 

chính về cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, cấp giấy 

chứng nhận đăng ký mã số thuế, cấp phép đăng ký kinh doanh 

có điều kiện trên địa bàn thành phố. 

19/7/2016  

09 Quyết định 
Số 05 /2017/QĐ-UBND 

ngày 20/4/2017 

Về việc ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền 

hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Kinh tế thành phố Cao Lãnh. 
26/4/2017  

10 Quyết định 
Số 11/2017/QĐ-UBND 

ngày 01/8/2017 

Về việc ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền 

hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý dự án và Phát triển 

quỹ đất thành phố Cao Lãnh. 

07/08/2017  

11 Quyết định 
Số 13 /2017/QĐ-UBND 

ngày 31/8/2017 

Về việc ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền 

hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Tài Nguyên – Môi trường 

thành phố Cao Lãnh. 

06/9/2017  

12 Quyết định 
Số 03 /2018/QĐ-UBND 

ngày 24/4/2018 

Về việc ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền 

hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng HĐND & UBND thành 

phố Cao Lãnh. 

01/5/2018  

13 Quyết định 
Số 04 /2018/QĐ-UBND 

ngày 08/5/2018 

Về việc ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền 

hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Nội vụ thành phố Cao Lãnh. 
15/5/2018  

14 Quyết định 
Số 07/2018/QĐ-UBND 

ngày 18/5/2018 

Về việc ban hành Quy định về phân cấp quản lý tổ chức bộ 

máy; công chức, viên chức, người lao động trong các cơ sở 

giáo dục công lập Mầm non, Tiểu học và Trung học cơ sở 

thuộc Uỷ ban nhân dân thành phố Cao Lãnh 

   

25/5/2018 
 

15 Quyết định 
Số 14 /2018/QĐ-UBND 

ngày 28/6/2018 

Về việc ban hành Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước trên địa 

bàn  thành phố Cao Lãnh. 
05/7/2018  

16 Quyết định 
Số 15 /2018/QĐ-UBND 

ngày 09/7/2018 

Về việc ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền 

hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Lao động, Thương binh & 
16/7/2018  
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Xã hội thành phố Cao Lãnh. 

17 Quyết định 
Số 16 /2018/QĐ-UBND 

ngày 17/7/2018 

Về việc ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền 

hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Văn hóa & Thông tin thành 

phố Cao Lãnh. 

24/7/2018  

 

Tổng cộng: 35 văn bản ( NQ HĐND LÀ 20 VB;  QĐ UBND LÀ 15 vb) 
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UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

THÀNH PHỐ CAO LÃNH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN,  

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CAO LÃNH HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ  

( kèm theo Quyết định số 07  /QĐ-UBND-HC, ngày 08  tháng 01 năm 2019 của UBND Thành phố Cao Lãnh) 

 

STT 
Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; ngày, tháng, 

năm ban hành văn bản 

Tên gọi của văn bản/ 

Trích yếu nội dung của văn bản 
Lý do hết hiệu lực 

Ngày hết  

hiệu lực 

I VỀ LĨNH VỰC KINH TẾ 

01 Nghị quyết 
Số 16/2017/NQ-HĐND, 

ngày 13/12/2017 

Về phát triển kinh tế - xã hội thành phố 

Cao Lãnh năm 2018 

Hết năm 
 

II LĨNH VỰC TÀI CHÍNH 

02 Nghị quyết 

Số 55/2016/NQ-HĐND, 

ngày 13/12/2016 

Về phê chuẩn dự toán ngân sách nhà 

nước năm 2017, phân bổ ngân sách cấp 

thành phố năm 2017 của Thành phố 

Cao Lãnh 

Thay thế bằng NQ số 

08/NQ-HĐND ngày 

19/7/2017 
01/01/2017 

II LĨNH VỰC KHÁC 

03 Quyết định 
Số 18/2010/QĐ-UBND  

ngày 23/12/2010 

Về việc ban hành Quy định chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức 

của Phòng Kinh tế thành phố Cao Lãnh. 

Thay thế bằng QĐ số      

05/2017/QĐ-UBND 
26/4/2017 

 

Tổng cộng: 03 văn bản 
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UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

THÀNH PHỐ CAO LÃNH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

 

DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN,  

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CAO LÃNH  HẾT HIỆU LỰC MỘT PHẦN  

( kèm theo Quyết định số 07 /QĐ-UBND-HC, ngày 08 tháng 01 năm 2018  của UBND Thành phố Cao Lãnh) 

_____________ 

 

 

STT 
Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm 

ban hành văn bản; tên gọi của 

văn bản/ trích yếu nội dung 

của văn bản 

Nội dung, 

quy định hết hiệu lực 

Lý do 

hết hiệu 

lực 

Ngày hết 

hiệu lực 

01 Nghị quyết 
Số 26/2013/NQ-HĐND  

ngày 19/12/2013 

Về quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 

và Kế hoạch sử dụng đất đến năm 2015 
Hết năm 31/12/2015 

 

Tổng cộng: 01 văn bản 
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