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QUYẾT ĐỊNH 

Bãi bỏ các quyết định quy phạm pháp luật 

của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai ban hành 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI 
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 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 tháng 11 năm 2019; 

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

năm 2015; 

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản 

quy phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020; 

Căn cứ 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; 

Căn cứ Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 sửa 

đổi, bổ sung một số điều của 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; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Đồng Nai tại Tờ trình số 

…/TTr-STP ngày … tháng … năm 2022. 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Bãi bỏ các quyết định quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Đồng Nai ban hành, cụ thể: 

1. Quyết định số 16/2015/QĐ-UBND ngày 30 tháng 6 năm 2015 ban hành 

Quy định về xử lý kỷ luật đối với những người hoạt động không chuyên trách tại 

xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Đồng Nai 

2. Quyết định số 44/2013/QĐ-UBND ngày 22 tháng 7 năm 2013 ban 

hành Quy định về tổ chức cai nghiện ma túy tại gia đình, cai nghiện ma túy tại 

cộng đồng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. 

3. Quyết định số 08/2016/QĐ-UBND ngày 04 tháng 02 năm 2016 về việc 

ban hành Quy chế phối hợp lập hồ sơ và tổ chức cai nghiện ma túy trên địa bàn 

tỉnh Đồng Nai. 

4. Quyết định số 23/2016/QĐ-UBND ngày 05 tháng 4 năm 2016 ban hành 

Biểu mẫu trong công tác lập hồ sơ và tổ chức cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-34-2016-nd-cp-quy-dinh-chi-tiet-bien-phap-thi-hanh-luat-ban-hanh-van-ban-quy-pham-phap-luat-312070.aspx
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Đồng Nai theo Quyết định số 08/2016/QĐ-UBND ngày 04 tháng 02 năm 2016 

của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai. 

5. Quyết định số 49/2017/QĐ-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2017 sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Quy chế phối hợp lập hồ sơ và tổ chức cai nghiện ma 

túy trên địa bàn tỉnh Đồng Nai ban hành kèm theo Quyết định số 08/2016/QĐ-

UBND ngày 04 tháng 02 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh và bổ sung các 

biểu mẫu kèm theo Quyết định số 23/2016/QĐ-UBND ngày 05 tháng 4 năm 

2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày … tháng … năm 2022. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp, 

Giám đốc các sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố 

Long Khánh, thành phố Biên Hòa, Thủ trưởng các đơn vị, tổ chức, cá nhân có 

liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.  

 
 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL - Bộ Tư pháp; 
- Cục Công tác phía Nam - Bộ Tư pháp; 

- Bộ Nội vụ; 

- Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội; 

- Thường trực Tỉnh ủy; 

- Thường trực HĐND tỉnh;  
- Ban Tổ chức Tỉnh ủy; 
- Ban Nội chính Tỉnh ủy; 
- Chủ tịch, các PCT. UBND tỉnh; 
- Chánh, PCVP. UBND tỉnh; 

- Lưu: VT, các phòng, THNC. 
<... bản> 
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