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DANH MỤC
Văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực một phần
của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng năm 2020
(Ban hành kèm theo Quyết định số 160 /QĐ-UBND ngày 30 tháng 01 năm 2021
của Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng)

A. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC, NGƯNG HIỆU LỰC MỘT PHẦN NĂM 2020

STT

Tên loại
văn bản

Ngày hết
Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm
Nội dung, quy định hết
hiệu lực,
ban hành văn bản; tên gọi
Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu lực
hiệu lực, ngưng hiệu lực
ngưng hiệu
của văn bản
lực

I. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC MỘT PHẦN
1.

Quyết định 44/2014/QĐ-UBND
ngày Điều 5; Khoản 3 Điều 6; Bị sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định 26/6/2020
19/12/2014 Sửa đổi, bổ sung Điều 7; Điều 8
số
13/2020/QĐ-UBND
ngày
một số điều của Quy định về
16/6/2020 của UBND tỉnh Sửa đổi,
diện tích tối thiếu được tách
bổ sung một số điều của Quy định
thửa đối với đất ở; hạn mức
về diện tích tối thiếu được tách thửa
giao đất ở tại đô thị, nông thôn;
đối với đất ở; hạn mức giao đất ở tại
hạn mức công nhận đất ở; hạn
đô thị, nông thôn; hạn mức công
mức giao đất đối với đất trống,
nhận đất ở; hạn mức giao đất đối
đồi núi trọc, đất có mặt nước
với đất trống, đồi núi trọc, đất có
thuộc nhóm đất chưa sử dụng
mặt nước thuộc nhóm đất chưa sử
cho hộ gia đình, cá nhân sử
dụng cho hộ gia đình, cá nhân sử
dụng vào mục đích sản xuất đất
dụng vào mục đích sản xuất đất
nông nghiệp, lâm nghiệp trên
nông nghiệp, lâm nghiệp trên địa
địa bàn tỉnh Cao Bằng
bàn tỉnh Cao Bằng ban hành kèm
theo Quyết định số 44/2014/QĐUBND ngày 19/12/2014 của UBND

2

STT

Tên loại
văn bản

Ngày hết
Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm
Nội dung, quy định hết
hiệu lực,
ban hành văn bản; tên gọi
Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu lực
hiệu lực, ngưng hiệu lực
ngưng hiệu
của văn bản
lực
tỉnh Cao Bằng

2.

Quyết định 07/2018/QĐ-UBND
ngày Khoản 2 Điều 5; Khoản Bị sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định 25/11/2020
02/03/2018 Ban hành Quy định 2 Điều 6
số
29/2020/QĐ-UBND
ngày
về tiêu chuẩn bổ nhiệm công
13/11/2020 của UBND tỉnh Sửa
chức, viên chức giữ chức vụ
đổi, bổ sung một số điều Quy định
lãnh đạo, quản lý cấp phòng và
tiêu chuẩn bổ nhiệm công chức,
tương đương trên địa bàn tỉnh
viên chức giữ chức vụ lãnh đạo
Cao Bằng
quản lý cấp phòng và tương đương
trên địa bàn tỉnh Cao Bằng ban
hành kèm theo Quyết định số
07/2018/QĐ-UBND ngày 02 tháng
3 năm 2018 của Ủy ban nhân dân
tỉnh Cao Bằng

3.

Quyết định 32/2018/QĐ-UBND
ngày Khoản 2 Điều 4
19/10/2018 Ban hành Quy định
phân cấp quản lý, sử dụng tài
sản công trên địa bàn tỉnh Cao
Bằng

Bị sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định 10/11/2020
số
25/2020/QĐ-UBND
ngày
30/10/2020 của UBND tỉnh Sửa
đổi, bổ sung khoản 2 Điều 4 Quy
định phân cấp quản lý, sử dụng tài
sản công trên địa bàn tỉnh cao Bằng
ban hành kèm theo Quyết định số
32/2018/QĐ-UBND
ngày
19/10/2018 của Ủy ban nhân dân
tỉnh Cao Bằng

3

STT
4.

Tên loại
văn bản

Ngày hết
Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm
Nội dung, quy định hết
hiệu lực,
ban hành văn bản; tên gọi
Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu lực
hiệu lực, ngưng hiệu lực
ngưng hiệu
của văn bản
lực

Quyết định 44/2019/QĐ-UBND
ngày Mục V điểm 2.1 khoản 2 Bị sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định 18/5/2020
10/10/2019 Ban hành tỷ lệ quy Điều 1
số
10/2020/QĐ-UBND
ngày
đổi số lượng khoáng sản đã qua
08/5/2020 của UBND tỉnh Sửa đổi,
sàng tuyển ra số lượng khoáng
bổ sung Mục V điểm 2.1 khoản 2
sản nguyên khai làm căn cứ
Điều 1 Quyết định số 44/2019/QĐtính phí bảo vệ môi trường đối
UBND ngày 10 tháng 10 năm 2019
với khai thác khoáng sản trên
của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng
địa bàn tỉnh Cao Bằng
Ban hành tỷ lệ quy đổi số lượng
khoáng sản đã qua sàng tuyển ra số
lượng khoáng sản nguyên khai làm
căn cứ tính phí bảo vệ môi trường
đối với khai thác khoáng sản trên
địa bàn tỉnh Cao Bằng
Tổng số (I): 04 văn bản
II. VĂN BẢN NGƯNG HIỆU LỰC MỘT PHẦN: Không có

B. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC, NGƯNG HIỆU LỰC MỘT PHẦN TRƯỚC NGÀY 01/01/2020
Nội dung, quy định
Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban
Lý do hết hiệu lực, Ngày hết hiệu lực,
STT Tên loại văn bản
hết hiệu lực, ngưng
hành văn bản; tên gọi của văn bản
ngưng hiệu lực
ngưng hiệu lực
hiệu lực
I. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC MỘT PHẦN: Không có
II. VĂN BẢN NGƯNG HIỆU LỰC MỘT PHẦN: Không có

