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Phụ lục 1 

DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HẾT HIỆU LỰC, NGƯNG HIỆU LỰC TOÀN BỘ  

THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ NỘI VỤ năm 2021 

 (Ban hành kèm theo Quyết định số       /QĐ-BNV ngày     tháng 01 năm 2022  của Bộ trưởng Bộ Nội vụ)    

STT 
Tên loại văn 

bản 

Số ký hiệu, ngày, 

tháng, năm ban hành 

văn bản 

Tên gọi của văn bản Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu lực 

Ngày hết 

hiệu lực, 

ngưng hiệu 

lực 

LĨNH VỰC TỔ CHỨC – BIÊN CHẾ  

1  Thông tư 15/2014/TT- BNV 

 ngày 31/10/2014 

Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở 

Nội vụ thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, 

thành phố trực thuộc Trung ương; 

Phòng Nội vụ thuộc Ủy ban nhân 

dân huyện, quận, thị xã, thành phố 

thuộc tỉnh 

02 Thông tư hết hiệu lực được quy định tại khoản 2, 
khoản 3 Điều 7 Thông tư số 05/2021/TT-BNV ngày 
12/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn chức 
năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Nội vụ thuộc Ủy 
ban nhân dân cấp tỉnh và Phòng Nội vụ thuộc Ủy ban 
nhân dân cấp huyện  

01/10/2021 

2  Thông tư 02/2010/TT - BNV 

ngày 28/4/2010 

  

Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, 
quyền hạn và tổ chức của tổ chức 
văn thư, lưu trữ Bộ, cơ quan ngang 
Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Ủy 
ban nhân dân các cấp 

LĨNH VỰC CÔNG TÁC THANH NIÊN 

3  Quyết định 

của Thủ 

tướng Chính 

phủ 

57/2015/QĐ-TTg  

ngày 16/11/2015  

Về chính sách đối với hoạt động 
tình nguyện của thanh niên 

Quyết định này được bãi bỏ theo quy định tại Quyết 

định số 09/2021/QĐ-TTg ngày 15/3/2021 của Thủ 

tướng Chính phủ về chính sách đối với hoạt động 

tình nguyện của thanh niên 

15/3/2021 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/thong-tu-15-2014-tt-bnv-huong-dan-nhiem-vu-quyen-han-co-cau-to-chuc-so-phong-noi-vu-thuoc-uy-ban-nhan-dan-257238.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/thong-tu-02-2010-tt-bnv-chuc-nang-nhiem-vu-quyen-han-to-chuc-van-thu-luu-tru-105006.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/van-hoa-xa-hoi/quyet-dinh-57-2015-qd-ttg-chinh-sach-hoat-dong-tinh-nguyen-thanh-nien-296046.aspx
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LĨNH VỰC CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG 

4  Thông tư 01/2009/TT-BNV 

ngày 19/3/2009 

Hướng dẫn trình tự; thủ tục bổ 

nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Chủ 

tịch, Phó Chủ tịch, Ủy viên Ủy ban 

nhân dân huyện, quận, phường nơi 

không tổ chức Hội đồng nhân dân 

04 Thông tư này được bãi bỏ tại Điều 1 Thông tư số 

06/2021/TT-BNV ngày 01/11/2021 của Bộ trưởng 

Bộ Nội vụ bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật 

do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành 

 

20/12/2021 

 

5  Thông tư 02/2009/TT-BNV 

 ngày 19/3/2009 

Hướng dẫn triển khai thực hiện thí 

điểm không tổ chức Hội đồng nhân 

dân huyện, quận, phường 

6  Thông tư 04/2009/TT-BNV 
ngày 29/4/2009 

Sửa đổi khoản 3, khoản 4 Điều 5 

Thông tư số 02/2009/TT-BNV 

ngày 19/3/2009 của Bộ trưởng Bộ 

Nội vụ hướng dẫn triển khai thực 

hiện thí điểm không tổ chức Hội 

đồng nhân dân huyện, quận, 

phường 

7  Thông tư 
02/2016/TT-BNV 
ngày 01/02/2016 

Hướng dẫn nghiệp vụ công tác tổ 

chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 

XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân 

các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 

LĨNH VỰC VĂN THƯ LƯU TRỮ NHÀ NƯỚC 

8  Thông tư 04/2013/TT-BNV 

ngày 16/4/2013 

Hướng dẫn xây dựng Quy chế công 

tác văn thư, lưu trữ của các cơ 

quan, tổ chức 

 

Thông tư này được bãi bỏ tại Điều 1 Thông tư số 

06/2021/TT-BNV ngày 01/11/2021 của Bộ trưởng 

Bộ Nội vụ bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật 

do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành 

 

20/12/2021 
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LĨNH VỰC CÔNG CHỨC – VIÊN CHỨC 

9  Thông tư  11/2014/TT-BNV  

ngày 09/10/2014 

 

Quy định chức danh, mã số ngạch 

và tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên 

môn các ngạch công chức chuyên 

ngành hành chính 

03 Thông tư này hết hiệu lực theo quy định tại điểm a, 

b, c khoản 2 Điều 18 Thông tư số 02/2021/TT-BNV 

ngày 11/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ  quy định mã 

số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương 

đối với các ngạch công chức chuyên ngành hành chính 

và công chức chuyên ngành văn thư 

01/8/2021 

10  Thông tư  14/2014/TT-BNV  

ngày 31/10/2014 

Quy định chức danh, mã số ngạch, 

chức trách, nhiệm vụ và tiêu chuẩn 

nghiệp vụ chuyên môn các ngạch 

công chức chuyên ngành văn thư 

11  Thông tư  10/2019/TT-BNV 

ngày 02/8/2019 

Hướng dẫn việc xếp lương đối với 

các ngạch công chức chuyên ngành 

văn thư 

12  Quyết định 82/2004/QĐ-BNV 

ngày 17/11/2004 

 Ban hành tiêu chuẩn Giám đốc Sở 

và các chức vụ tương đương thuộc 

Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố 

trực thuộc Trung ương 

02 Quyết định này được bãi bỏ tại Điều 1 Thông tư số 

06/2021/TT-BNV ngày 01/11/2021 của Bộ trưởng Bộ 

Nội vụ bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do 

Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành 

 

20/12/2021 

13  Quyết định 83/2004/QĐ-BNV 

ngày 17/11/2004 

Ban hành tiêu chuẩn Vụ trưởng 

thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ 

quan thuộc Chính phủ 

 

 

 

 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/thong-tu-11-2014-tt-bnv-chuc-danh-ma-so-ngach-tieu-chuan-nghiep-vu-chuyen-mon-cong-chuc-hanh-chinh-256598.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/lao-dong-tien-luong/thong-tu-14-2014-tt-bnv-chuc-danh-ma-so-ngach-tieu-chuan-nghiep-vu-cong-chuc-chuyen-nganh-van-thu-257240.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/lao-dong-tien-luong/thong-tu-10-2019-tt-bnv-huong-dan-viec-xep-luong-doi-voi-ngach-cong-chuc-chuyen-nganh-van-thu-420224.aspx
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