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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực,  

ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước  

của Bộ Tư pháp năm 2020 

 

BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP 

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 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều 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 96/2017/NĐ-CP ngày 16 tháng 8 năm 2017 của 

Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 

Bộ Tư pháp; 

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, 

ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ 

Tư pháp năm 2020 (Danh mục văn bản kèm theo).  

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành. 
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Điều 3. Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ, các cơ quan có liên quan chịu 

trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Văn phòng Chính phủ;                                                             
- VP Quốc hội, VP Chủ tịch nước;                                                               

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP; 

- Toà án nhân dân tối cao; 

- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; 

- Kiểm toán Nhà nước; 

- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; 

- Các Thứ trưởng Bộ Tư pháp; 

- Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp (để đăng tải); 

- Công báo (để đăng tải); 

- Lưu: VT, Cục KTrVB (NC). 

BỘ TRƯỞNG 

 

 

  

 

Lê Thành Long 
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