
  ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN VÂN ĐỒN 
 

 

Số: 91/UBND-VP 

V/v thông báo bãi bỏ văn bản 
quy phạm pháp luật do UBND 
tỉnh ban hành: Quyết định số 
4032/2016/QĐ-UBND ngày  
30/11/20216, Quyết định số 
20/2017/QĐ-UBND ngày 

29/12/2017 

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
        

  Vân Đồn, ngày 14 tháng 01 năm 2021 

 

Kính gửi:  

- Các phòng ban chuyên môn thuộc UBND huyện; 

- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 

Ngày 11 tháng 01 năm 2021, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định 

sau: 

Số hiệu: 02/2021/QĐ-UBND; 

Trích yếu: Quyết định về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban 

nhân dân tỉnh Quảng Ninh ban hành; 

Nội dung: Bãi bỏ 02 văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh 

ban hành: 

(1) Quyết định số 4032/2016/QĐ-UBND ngày 30/11/2016 về việc ban 

hành Quy địnhphân cấp quản lý di tích lịch sử-văn hóa và danh lam thắng cảnh 

trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh; 

(2) Quyết định số 20/2017/QĐ-UBND ngày 29/12/2017 về việc sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Quy địnhphân cấp quản lý di tích lịch sử-văn hóa và danh 

lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh kèm theo Quyết định số 

4032/2016/QĐ-UBND ngày 30/11/2016; 

          Lý do: Không còn phù hợp với các quy định hiện hành. 

Người ký ban hành: Chủ tịch, Nguyễn Tường Văn; 

Thừa lệnh Ủy ban nhân dân huyện, Văn phòng HĐND và UBND huyện 

thông báo để các phòng ban, cơ quan, đơn vị, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn biết, 

thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 

- Đ/c Chủ tịch, các đ/c PCT UBND huyện (b/c); 

- Như kính gửi (t/h); 

- Ban Tuyên giáo Huyện ủy (để biết); 

- Chánh VP, Phó Chánh VP; 

- Cổng TTĐTTP huyện (đăng tải); 

- Lưu: VT. 

 

 

 

 TL. ỦY BAN NHÂN DÂN  

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

  Lý Thanh Nguyện 
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