
B ộ  T ư  PH ÁP CỘNG HỎA XẢ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Đ ộc lập - T ự  do - Hạnh phúc

Sổ: 09 /2020/TT-BTP Hà Nội, ngày 1% tháng 12 năm 2020

TH Ô N G  T ư  

B ãi bỏ một sổ vân bàn quy phạm  pháp luật 

do Bộ trường Bộ T ư  pháp ban hành

Căn cử Luật Bon hành ván bản quy phạm pháp luật ngcĩ}> 22 thủng 6 năm 2015;

Cản cứ Luật sira đổi, bổ sung một sổ điều của Luật Ban hành vãn bàn quy 

phạm pháp luật Hgàv 18 tháng 6 năm 2020;

Cán cứ Nghị định sổ 34/2016/NĐ-CP ngày 14 thảng 5 năm 2016 của 

Chính phũ quy định chi tiết một số diều và biện pháp thi hành Luật Ban hành 

văn bàn quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị định sổ 96/20 Ỉ7/ND-CP ngày 16 tháng 8 năm 2017 cùa 

Chinh phù quy định chức nâng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cẩu tố chức của 

Bộ Tu pháp;

Theo đề nghị cùa Cục tricờìig Cục Kiểm tra văn bản qtty phạm pháp luật;

Bộ trường Bộ Tư pháp ban hành Thông tư bài bỏ một sổ vàn bàn quy phạm 

pháp luật do Bộ írườỉìg Bộ Tư pháp ban hành.

Điểu 1. Bài bỏ toàn bộ văn bân quy phạm pháp luật

Bâi bỏ toàn bộ các văn bản quy phạm pháp luật sau đây:

1. Quyết định số 06/2006/ỌĐ-BTP ngày 24 tháng 7 nãm 2006 của Bộ trường 

Bộ Tư pháp về việc ban hành Quy chể thẩm định điều ước quốc tế.

2. Tlìông tư sổ 18/2014/TT-BTP ngày 08 tháng 9 năm 2014 cùa Bộ trường 

Bộ Tư pháp hướng dẫn việc bán đấu giá tài «àn quy định tại Nghị định 

sổ 53/2013/NĐ-CP ngày 18 tháng 5 năm 2013 của Chinh phủ về thành lập, tổ 

chức vả hoạt động cúa Công ty Quản lý tài sản của các tồ chức tín dụng Việt Nam.



Điều 2. Hiệu lực thi liànli

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ  ngậy 15 tháng Q¿. năm 2021.

Điều 3. Tồ chức thực hiện

Cục trưởng Cục Kiểm ưa văn bản quy phạm pháp luật, Thủ trưởng các đơn 

vị thuộc Bộ Tư pháp và cảc cơ  quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách 

nhiệm thi hành Thông tư này./.
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