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QUYẾT ĐỊNH 
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 Thông tin và Truyền thông năm 2020 

 
BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

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 17/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 02 năm 2017 của Chính 
phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin 
và Truyền thông;  

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này 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 Thông tin và Truyền thông năm 2020 (Danh mục văn bản kèm theo). 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Thủ trưởng các cơ quan, 

đơn vị thuộc Bộ và các cơ quan, đơn vị, cá nhân 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; 
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; 
- Toà án nhân dân tối cao; 
- Kiểm toán Nhà nước; 
- UBND, Sở TTTT các tỉnh, TP trực thuộc TW; 
- Các doanh nghiệp thông tin và truyền thông; 
- Bộ TT&TT: Bộ trưởng, các Thứ trưởng; 
- Cổng TTĐT Bộ; 
- Lưu: VT, PC. 

    KT. BỘ TRƯỞNG 
    THỨ TRƯỞNG 

 
 
 
 
 
 

    Phạm Anh Tuấn 

 


