UBND TINH DONG THAP
S TA! CHfNH

CONG HOA XA HO! CHU NGHiA VIT NAM
Dc 1p - Tr do - Hnh phñc

S: 03/STC-VP
V/v báo cáo rà soát van bàn
QPPL thuôc linh vtrc
Tài chInh näm 2020

Dcng Tháp, ngày 08 tháng 01 nám 2021

KInh gài: Sâ Tu pháp.

Thc hin k hoch s 283/KH-UBND ngày 04 tháng 12 näm 2020 cüa
U' ban nhân dan tinh Dng Tháp v rà soát van bàn quy pham pháp 1ut näm
2020 trên dja bàn tinh Dng Tháp.
Sv Tài chInh báo cáo kt qua rà soát van bàn quy phm pháp 1ut thuc
linh virc quãn 1 cüa ngành theo quy djnh tai Nghj djnh so 34/20161ND-CP
ngày 14 tháng 5 näm 2016 cüa ChInh phñ, ci the nhu sau:
- Tng s van ban thirc hin rà soát: 11 vAn bàn, trong do:
+ Van bàn cOn hiu lirc: 11 vAn bàn (theo miu dInh kern)
+ VAn bn ht hiu 1irc: Không
+ VAn bàn cn sira di, b sung, thay th: Không.
Nay xin báo ctn Sâ Tu pháp tng hçip./

Noinhân:
-Nhu trén;
-Lnh dao S;
-Phông QLNS; HCSN;QLG&CS;
-Liru: VT, VP/ntkp.

KT. GIAM DOC
PHO GIAM DOC

Ngô Tbj NgQc Sthlng

Mu s: 05
Ban hành kern theo Nghi djnh s
34/2016/ND-CP ngày 14/05/2016

DANH MUC
VAN BAN QUY PH3M PHAP LU3T CON HIU LC
C LiNH VC QUAN L NBA NUJC CUA S€1 TAI CHINH
TRONG KV HE THÔNG HOA VAN BAN QPPL
(tr 01/01/2020 dn 31/10/2020)
bQG

Ten
Ioi
STT
ban

So, ky hiu; .igày,
tháng, nám ban
hành van bàn

Ten gi cüa van bàn
(frIchyêu,)

Thô'i diem
có hiu hyc

01

Nghj
quyêt

310/20201NQ-HDNIJ B sung vn diu 1 Qu h6 trçY nông
ngày 21/4/2020
dan tinh Dng Tháp

01/5/2020

02

Nghj
quyêt

Quy dlnh mirc chi thixc hin cong tác
31 5/2020/NQ-HDND thãm dO, khai qut kháo CO tu flgafl
ngày 21/4/2020
sách nhà ntrOc trên dja bàn tinh Dông
Tháp

01/5/2020

03

Ngh
quyêt

Ban hành quy djnh ni dung, mrc chi
329/2020/NQ-HDND
kinh phi di vài hoat dng khuyn
ngày 10/7/2020
nông trén dia bàn tinh Dng Tháp

20/7/2020

Nghj
quyêt

Quy dinh mirc thu hQc phi di vài cp
334/2020/NQ-HDND hçc mâm non và giáo diic ph thông
ngày 10/7/2020
cong 1p trên dja bàn tinh Dong Tháp
nãm h9c 2020-2021

20/7/2020

05

Nghj
quyêt

V vic bAi bô Nghj quy& s
107/2013/NQ-HDND ngày 05 tháng
7 nãm 2013 cüa Hi dOng nhân dan
335/2020/NQ-HDND
Tinh quy djnh m1rc chi h trçi can b,
ngày 10/7/2020
Cong chirc lam vic tui b phn tiêp
nhân và trã k& qua trên dja bàn tinh
Dng Tháp

0 1/8/2020

06

Nghj
quyêt

Quy djnh mrc chi xay drng quy
355/2020/NQ-HDND
chuAn kS' thut dia phi.ning áp dung 15/10/2020
ngày 05/10/2020
trén dja bàn tinh Dông Tháp

07

Nghj
quyêt

Quy c1nh mtrc h6 trçx dOng báo him y
359/2020/NQHDND th cho ngxäi thuôc h gia dInh ngheo
01/01/2021
ngày 05/10/2020
da chiéu thiu hut các djch vi xä hi
cci bàn khác; ngu1i thuôc hO gia dinh

04

Ghi
chu'

STT

Ten
1oii
van
ban

S, k hiu; ngày,
thäng, nàm ban
hành van ban

Ten gi cüa van ban
"trIchyêu,,)

Thôi diem
Co hiu ire

Ghi
chü'

cn ngheo; hçc sinh, sinh viên trên dja
bàn tinh Dông Tháp

08

09

10

Quyt
djnh

Quyt
djnh

Quyt
djnh

Quyt
djnh

03/2020/QD-UBND
ngày 22/01/2020

Ban hành mtrc thu và sir diing ngun
thu tin bào v, phát trin dat trông
lüa khi chuyn dat chuyên trông lüa
01/02/2020
nuâc sang sü dicing vào miic dIch phi
nông nghip trên dja bàn tinh Dông
Tháp

06/2020/QD-UBND
ngày 20/3/2020

Ban hành tiêu chun, djnh mi.rc sü
diing xc ô to cho các cci quan, dan vj
thuc phm vi quán 1 cüa tinh Dng
Tháp

01/4/2020

14/2020/QD-UBND
ngày 06/5/2020

Quy djnh tiêu chun, djnh mirc sCr
diing din tIch chuyên dung cüa các
ca quan, t ehuc, dcm vj thuc phm
vi quãn 1 trên dja bàn tinh Dông
Tháp

19/5/2020

1//2020/QD-UBND
ngày 18/6/2020

V/v sira di, b sung Quyt djnh s
22/201 9/QD-UBND ngày 26/9/2019
cüa UBND Tinh quy djnh tiêu chuAn,
djnh m1rc si'r diing may mOc, thit bj
chuyên dUng tai co quan, th chfrc, dan
vj trên dja bàn tinh Dông Tháp

29/6/2020

Tong cng:2 11 van ban
Ghi chU: Nghj quyt 328/2020/NQ-HDND ngày 10/7/2020 V vic phân cp thm quyn
quàn 1 tài san kt cAu ha tang thUy 1i thuc pham vi quãn 12 cUa tinh Ding Tháp (Van
ban nay do ngành Nong nghip tham miru xáy dtng)

'Tri.thng hçip tinh den thi diem h thông hOa (3 1/12) ma van bàn chua CO hiu lirc thI ghi rO
"Chua có hiu 1ic" hoac van bàn dã hêt hieu lirc mt phân thi ghi rO "Hêt hiu 1rc rnt phân".
2
T6ng s van bàn cOn hiu lirc, gôm Ca van bàn chiia có hiu lirc và van bàn hêt hiu lirc môt
2

