
Phụ lục II 

DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HẾT HIỆU LỰC MỘT PHẦN 

(Kèm theo Quyết định số:      /QĐ-UBND ngày      /01/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định) 

 

STT 
Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành 

văn bản; tên gọi của văn bản 
Nội dung, quy định hết hiệu lực Lý do hết hiệu lực 

Ngày hết 

hiệu lực 

I NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH 

1 Nghị quyết 

46/2017/NQ-HĐND ngày 10/7/2017; Quy 

định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và 

sử dụng phí thẩm định đề án, báo cáo thăm 

dò đánh giá trữ lượng, khai thác, sử dụng 

nước dưới đất; phí thẩm định hồ sơ, điều 

kiện hành nghề khoan nước dưới đất; phí 

thẩm định đề án khai thác, sử dụng nước 

mặt, nước biển; phí thẩm định đề án xả 

nước thải vào nguồn nước, công trình thuỷ 

lợi trên địa bàn tỉnh Nam Định 

Mức thu phí thẩm định đề án xả nước 

thải vào nguồn nước, công trình thủy lợi 

tại mục 4 của phụ biểu  

Bị bãi bỏ bởi Nghị quyết số 

79/2022/NQ-HĐND ngày 06/7/2022 
01/8/2022 

2 Nghị quyết 

68/2019/NQ-HĐND ngày 26/12/2019; 

thông qua bảng giá đất trên địa bàn tỉnh 

Nam Định áp dụng từ ngày 01/01/2020 đến 

31/12/2024  

Điều 4 của Quy định bảng giá đất trên 

địa bàn tỉnh Nam Định áp dụng từ ngày 

01/01/2020 đến 31/12/2024 

Được sửa đổi, bổ sung bởi 

Nghị quyết số111/2022/NQ-

HĐND ngày 09/12/2022 

19/12/2022 

3 Nghị quyết 

56/2021/NQ-HĐND ngày 02/12/2021; Về 

định mức, nguyên tắc phân bổ vốn đầu tư 

công và Kế hoạch đầu tư công trung hạn 

giai đoạn 2021-2025 nguồn ngân sách nhà 

nước tỉnh Nam Định 

Điều 4; Điều 5 

Được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị 

quyết số 98/2022/NQ-HĐND 

ngày 08/12/2022 

19/12/2022 

4 Nghị quyết 

70/2022/NQ-HĐND ngày 06/7/2022; Ban hành 

Quy định nguyên tắc, định mức và phương án 

phân bổ vốn ngân sách nhà nước thực hiện 

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng 

nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 và năm 

2022 trên địa bàn tỉnh Nam Định 

-  Điểm a, điểm b, điểm g, điểm n khoản 

2 Điều 7 của Quy định nguyên tắc, định 

mức và phương án phân bổ vốn ngân 

sách nhà nước thực hiện Chương trình 

mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn 

mới giai đoạn 2021-2025 và năm 2022 

trên địa bàn tỉnh Nam Định 

Được sửa đổi, bổ sung và bị bãi 

bỏ bởi Nghị quyết số 102/2022/NQ-

HĐND ngày 09/12/2022 

19/12/2022 



2 

 

- Phụ lục III, IV 

- Điểm đ, điểm e khoản 2 Điều 7 của 

Quy định nguyên tắc, định mức và 

phương án phân bổ vốn ngân sách nhà 

nước thực hiện Chương trình mục tiêu 

quốc gia xây dựng nông thôn mới giai 

đoạn 2021-2025 và năm 2022 trên địa 

bàn tỉnh Nam Định 

II QUYẾT ĐỊNH CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 

1 Quyết định 

46/2019/QĐ-UBND ngày 31/12/2019; Ban 

hành quy định bảng giá đất trên địa bàn tỉnh 

Nam Định áp dụng từ ngày 01/01/2020 đến 

31/12/2024 

Điều 4 của Quy định Bảng giá đất trên 

địa bàn tỉnh Nam Định áp dụng từ ngày 

01 tháng 01 năm 2020 đến ngày 31 tháng 

12 năm 2024 

Được sửa đổi, bổ sung bởi 

Quyết định số 40/2022/QĐ-

UBND ngày 20/12/2022 

20/12/2022 

2 Quyết định 

43/2021/QĐ-UBND ngày 30/9/2021; Ban 

hành Quy định cụ thể một số nội dung về 

bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà 

nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Nam Định 

- Điều 3 của Quy định cụ thể một số nội 

dung về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư 

khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn 

tỉnh Nam Định 

- Khoản 1 Điều 15 của Quy định cụ thể 

một số nội dung về bồi thường, hỗ trợ và 

tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên 

địa bàn tỉnh Nam Định 

Được sửa đổi, bổ sung và bị 

bãi bỏ bởi Quyết định số 

11/2022/QĐ-UBND ngày 28/4/2022 

10/5/2022 

3 Quyết định 

56/2021/QĐ-UBND ngày 16/12/2021; Quy 

định giá bán lẻ nước sạch sinh hoạt do 

Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi 

trường nông thôn trực thuộc Sở Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn sản xuất 

Khoản 2 Điều 1 

Được sửa đổi, bổ sung bởi Quyết 

định số 27/2022/QĐ-UBND 

ngày 11/8/2022 

22/8/2022 
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