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PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
ỦY BAN NHÂN DÂN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 03/2020/QĐ-UBND

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 01 năm 2020

QUYÉT ĐỊNH
Quy định về hệ số điều chỉnh giá đất năm 2020
trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;
Căn cứ Nghị định sô 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ
quy định chi tiết thi hành một sô điều của Luật Đất đai;
Căn cứ Nghị định sô 44/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ
quy định về giá đất;
Căn cứ Nghị định sô 45/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ
quy định về thu tiền sử dụng đất;
Căn cứ Nghị định sô 46/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ
quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước;
Căn cứ Nghị định sô 135/2016/NĐ-CP ngày 09 tháng 9 năm 2016 của Chính
phủ sửa đổi, bổ sung một sô điều của các Nghị định quy định về thu tiền sử dụng đất,
thu tiền thuê đất, thuê mặt nước;
Căn cứ Nghị định sô 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính
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phủ sửa đổi, bổ sung một sô Nghị định quy định thi hành Luật Đất đai;
Căn cứ Nghị định sô 35/2017/NĐ-CP ngày 03 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ
quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước trong Khu kinh tế,
Khu công nghệ cao;
Căn cứ Nghị định sô 123/2017/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2017 của Chính
phủ sửa đổi, bổ sung một sô điều của các Nghị định quy định về thu tiền sử dụng đất,
thu tiền thuê đất, thuê mặt nước;
Căn cứ Nghị định sô 151/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2017 của Chính
phủ quy định chi tiết một sô điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;
Căn cứ Nghị định sô 96/2019/NĐ-CP ngày 19 tháng 12 năm 2019 của Chính
phủ quy định về khung giá đất;
Căn cứ Thông tư sô 76/2014/TT-BTC ngày 16 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài
chính hướng dẫn một sô điều của Nghị định sô 45/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm
2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất;
Căn cứ Thông tư sô 77/2014/TT-BTC ngày 16 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài
chính hướng dẫn một sô điều của Nghị định sô 46/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm
2014 của Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước;
Căn cứ Thông tư sô 36/2014/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài
nguyên và Môi trường quy định chi tiết phương pháp định giá đất; xây dựng, điều
chỉnh bảng giá đất; định giá đất cụ thể và tư vấn giá đất;
Căn cứ Thông tư sô 332/2016/TT-BTC ngày 26 tháng 12 năm 2016 của Bộ Tài
chính sửa đổi, bổ sung một sô điều của Thông tư sô 76/2014/TT-BTC ngày 16 tháng
6 năm 2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn một sô điều của Nghị định sô 45/2014/NĐCP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất;
Căn cứ Thông tư sô 333/2016/TT-BTC ngày 26 tháng 12 năm 2016 của Bộ Tài
chính sửa đổi, bổ sung một sô điều của Thông tư sô 77/2014/TT-BTC ngày 16 tháng
6 năm 2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn một sô điều của Nghị định sô 46/2014/NĐCP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất;
Căn cứ Thông tư sô 89/2017/TT-BTC ngày 23 tháng 8 năm 2017 của Bộ Tài
chính hướng dẫn một sô điều của Nghị định sô 35/2017/NĐ-CP ngày 03 tháng 4 năm
2017 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt
nước trong Khu kinh tế, Khu công nghệ cao;

CÔNG BÁO/Số 67+68/Ngày 01-3-2020

5

Căn cứ Thông tư sô 33/2017/TT-BTNMT ngày 19 tháng 9 năm 2017 của Bộ Tài
nguyên và Môi trường quy định chi tiết Nghị định sô 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng
01 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một sô Nghị định quy định thi hành
Luật Đất đai và sửa đổi, bổ sung một sô điều của các thông tư hướng dẫn thi hành
Luật Đất đai;
Căn cứ Thông tư sô 10/2018/TT-BTC ngày 30 tháng 01 năm 2018 của Bộ Tài
chính về sửa đổi, bổ sung một sô điều của Thông tư sô 76/2014/TT-BTC ngày 16
tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn một sô điều của Nghị định sô
45/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử
dụng đất;
Căn cứ Thông tư sô 11/2018/TT-BTC ngày 30 tháng 01 năm 2018 của Bộ Tài
chính về sửa đổi, bổ sung một sô điều của Thông tư sô 77/2014/TT-BTC ngày 16
tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn một sô điều của Nghị định sô
46/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về thu tiền thuê
đất, thuê mặt nước;
Thực hiện tại Nghị quyết sô 02/NQ-HĐND ngày 15 tháng 01 năm 2020 của Hội
đồng nhân dân thành phô về cho ý kiến về hệ sô điều chỉnh giá đất năm 2020 trên địa
bàn thành phô Hồ Chí Minh;
Theo đề nghị của Liên Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình
sô 8049/TTr-STC-STNMT ngày 26 tháng 12 năm 2019; ý kiến thẩm định của Sở Tư
pháp tại Công văn sô 7118/STP-VB ngày 03 tháng 12 năm 2019, Công văn sô
7576/STP-VB ngày 26 tháng 12 năm 2019.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng
1. Quyết định này Quy định về hệ số điều chỉnh giá đất năm 2020 để xác định
giá đất cụ thể áp dụng đối với các trường hợp quy định tại các Điểm a, b, c và d
Khoản 4 Điều 114, Khoản 2 Điều 172 và Khoản 3 Điều 189 của Luật Đất đai, hộ gia
đình, cá nhân đang sử dụng đất mà chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định tại
Khoản 30 Điều 2 Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của
Chính phủ, thuộc trường hợp được tiếp tục sử dụng đất theo hình thức giao đất có thu
tiền sử dụng đất, giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất khi Nhà nước giao đất có
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thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất thu tiền một lần cho cả thời gian thuê mà thửa đất
hoặc khu đất của dự án có giá trị (tính theo giá đất trong bảng giá đất do Ủy ban nhân
dân thành phố ban hành) dưới 30 tỷ đồng; đối với trường hợp thuê đất thu tiền hàng
năm mà phải xác định lại đơn giá thuê đất để điều chỉnh cho chu kỳ tiếp theo đối với
thửa đất hoặc khu đất được Nhà nước cho thuê sử dụng vào mục đích kinh doanh
thương mại, dịch vụ, bất động sản, khai thác khoáng sản có giá trị (tính theo giá đất
trong Bảng giá đất) từ 30 tỷ đồng trở lên; giá thuê đất trả tiền thuê hàng năm (không
bao gồm trường hợp thuê đất sử dụng vào mục đích kinh doanh thương mại, dịch vụ,
bất động sản); giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất khi Nhà nước cho thuê đất
thu tiền thuê đất hàng năm; xác định giá trị quyền sử dụng đất để tính vào giá trị tài
sản của cơ quan, tổ chức, đơn vị theo quy định tại Khoản 2, Khoản 3 Điều 101,
Khoản 4 Điều 102 Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2017 của
Chính phủ.
2. Quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2020 trong Khu công nghệ cao áp
dụng cho tổ chức, cá nhân được Nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm;
thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê sử dụng vào mục đích sản xuất
kinh doanh phi nông nghiệp; thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê
sử dụng vào mục đích kinh doanh thương mại, dịch vụ, kinh doanh nhà ở thương mại,
văn phòng cho thuê đối với trường hợp diện tích tính thu tiền thuê đất của thửa đất
hoặc khu đất có giá trị (tính theo giá đất trong Bảng giá đất) dưới 30 tỷ đồng.
Điều 2. Hệ số điều chỉnh giá đất
Hệ số điều chỉnh giá đất theo Khoản 1 Điều 1 Quyết định này được áp dụng tùy
theo từng nhóm đối tượng và tùy theo từng khu vực địa bàn quận, huyện và các yếu
tố làm tăng, giảm giá đất như sau:
1. Nhóm 1: Trường hợp hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước công nhận quyền
sử dụng đất ở, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất từ đất không phải đất ở sang
đất ở đối với diện tích đất ở vượt hạn mức, chuyển mục đích sử dụng đất theo quy
định tại khoản 30 Điều 2 Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017
của Chính phủ, thuộc trường hợp được tiếp tục sử dụng đất theo hình thức giao đất có
thu tiền sử dụng đất: Hệ số điều chỉnh giá đất là một phẩy năm (1,5) lần giá đất do
Ủy ban nhân dân thành phố quy định và công bố.
2. Nhóm 2: Trường hợp xác định đơn giá thuê đất hàng năm cho chu kỳ ổn định
đầu tiên; xác định đơn giá thuê đất hàng năm khi điều chỉnh lại đơn giá thuê đất cho
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chu kỳ ổn định tiếp theo; xác định giá khởi điểm trong đấu giá quyền sử dụng đất để
cho thuê theo hình thức thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm; xác định đơn giá thuê đất
khi nhận chuyển nhượng tài sản gắn liền với đất thuê theo quy định tại Khoản 3 Điều
189 Luật Đất đai: Hệ số điều chỉnh giá đất được áp dụng tùy theo mục đích sử dụng
đất và khu vực như sau:
Mục đích sử dụng đất thuê

Khu Khu Khu Khu Khu
vực 1 vực 2 vực 3 vực 4 vực 5

Kinh doanh dịch vụ, thương mại; tài chính; nhà hàng;
khách sạn; nhà ở cho thuê; văn phòng làm việc và cho 2,5
thuê.

2,3

2,1

1,9

1,7

- Sản xuất công nghiệp, tiểu công nghiệp, thủ công
nghiệp; nhà kho, nhà xưởng; hoạt động khoáng sản; sản
xuất vật liệu xây dựng, gốm sứ; đất xây dựng công trình
công cộng có mục đích kinh doanh; đất xây dựng siêu thị,
cửa hàng thương mại - dịch vụ bán hàng bình ổn giá; cửa
hàng xăng dầu; đất xây dựng bệnh viện, phòng khám đa
khoa; trường học.
1,7
- Xây dựng kết cấu hạ tầng để chuyển nhượng hoặc cho
thuê tại các khu công nghiệp tập trung, khu chế xuất; nhà
lưu trú công nhân; bến cảng, bến tàu, bến phà, bến đò, bến
xe, nhà ga, sân bay, đất xây dựng kết cấu hạ tầng cảng
hàng không sân bay; trạm trung chuyển rác, nơi để xe ép
rác; sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy
sản, làm muối.

1,6

1,55

1,5

1,5

Trong đó, các khu vực được xác định như sau:
- Khu vực 1, gôm: Quận 1, Quận 3, Quận 4, Quận 5, Quận 10, Quận 11, quận
Tân Bình và quận Phú Nhuận;
- Khu vực 2, gôm: Quận 2, Quận 6, Quận 7, quận Gò Vấp, quận Bình Thạnh, quận
Tân Phú;
- Khu vực 3, gôm: Quận 8, Quận 9, Quận 12, quận Bình Tân, quận Thủ Đức;
- Khu vực 4, gôm: Huyện Bình Chánh, huyện Củ Chi, huyện Nhà Bè, huyện
Hóc Môn;
- Khu vực 5: Huyện Cần Giờ.
3. Nhóm 3: Trường hợp tổ chức được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất
không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất, công nhận quyền sử dụng đất,
cho phép chuyển mục đích sử dụng đất; hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước giao đất
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không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất; xác định đơn giá thuê đất trả
tiền một lần cho cả thời gian thuê không thông qua hình thức đấu giá; xác định đơn
giá thuê đất khi chuyển từ thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả tiền thuê đất
một lần cho cả thời gian thuê theo quy định tại Khoản 2 Điều 172 Luật Đất đai; xác
định đơn giá thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê khi cổ phần hóa doanh
nghiệp nhà nước; xác định giá trị quyền sử dụng đất để tính vào giá trị tài sản của cơ
quan, tổ chức, đơn vị theo quy định tại Khoản 2, Khoản 3 Điều 101, Khoản 4 Điều
102 Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ; giá
khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất khi Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất,
cho thuê đất thu tiền một lần cho cả thời gian thuê: Hệ số điều chỉnh giá đất được áp
dụng tùy theo khu vực như sau:
- Khu vực 1, gồm: Quận 1, Quận 3, Quận 4, Quận 5, Quận 10, Quận 11, quận
Tân Bình và quận Phú Nhuận: Hệ số điều chỉnh giá đất là hai phẩy năm (2,5) lần giá
đất do Ủy ban nhân dân Thành phố quy định và công bố;
- Khu vực 2, gồm: Quận 2, Quận 6, Quận 7, quận Gò Vấp, quận Bình Thạnh,
quận Tân Phú: Hệ số điều chỉnh giá đất là hai phẩy ba (2,3) lần giá đất do Ủy ban
nhân dân Thành phố quy định và công bố;
- Khu vực 3, gồm: Quận 8, Quận 9, Quận 12, quận Bình Tân, quận Thủ Đức:
Hệ số điều chỉnh giá đất là hai phẩy một (2,1) lần giá đất do Ủy ban nhân dân Thành
phố quy định và công bố;
- Khu vực 4, gồm: Huyện Bình Chánh, huyện Củ Chi, huyện Nhà Bè, huyện
Hóc Môn: Hệ số điều chỉnh giá đất là một phẩy chín (1,9) lần giá đất do Ủy ban
nhân dân thành phố quy định và công bố;
- Khu vực 5, Huyện Cần Giờ: Hệ số điều chỉnh giá đất là một phẩy bảy (1,7)
lần giá đất do Ủy ban nhân dân thành phố quy định và công bố.
4. Ngoài việc áp dụng hệ số điều chỉnh giá đất nêu tại Khoản 1, Khoản 2 và
Khoản 3 Điều này, tùy theo vị trí, hệ số sử dụng đất để tính bổ sung thêm hệ số như
sau:
a) Trường hợp khu đất, thửa đất thực hiện nghĩa vụ tài chính có vị trí tiếp giáp từ
hai (02) mặt tiền đường trở lên (đường có tên trong Bảng giá đất), thì hệ số điều
chỉnh giá đất được tính tăng thêm 10% so với hệ số điều chỉnh giá đất quy định tại
Khoản 1, Khoản 2 và Khoản 3 Điều này.
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b) Đối với trường hợp sử dụng đất theo quy định tại Khoản 2 và Khoản 3 Điều
này, thì tùy theo hệ số sử dụng đất của khu đất, thửa đất thực hiện nghĩa vụ tài chính
để tính bổ sung hệ số tăng thêm như sau:
- Khu đất, thửa đất có hệ số sử dụng đất dưới 6,0 lần hoặc không xác định rõ hệ
số sử dụng đất, thì được áp dụng hệ số điều chỉnh giá đất quy định tại Khoản 2 và
Khoản 3 Điều này;
- Khu đất, thửa đất có hệ số sử dụng đất từ 6,0 đến dưới 8,0 lần thì hệ số điều
chỉnh giá đất được tính tăng thêm 5% so với hệ số điều chỉnh giá đất quy định tại
Khoản 2 và Khoản 3 Điều này;
- Khu đất, thửa đất có hệ số sử dụng đất từ 8,0 đến dưới 10,0 lần thì hệ số điều
chỉnh giá đất được tính tăng thêm 10% so với hệ số điều chỉnh giá đất quy định tại
Khoản 2 và Khoản 3 Điều này;
- Khu đất, thửa đất có hệ số sử dụng đất từ 10,0 đến dưới 12,0 lần thì hệ số điều
chỉnh giá đất được tính tăng thêm 15% so với hệ số điều chỉnh giá đất quy định tại
Khoản 2 và Khoản 3 Điều này;
- Khu đất, thửa đất có hệ số sử dụng đất từ 12,0 đến dưới 14,0 lần thì hệ số điều
chỉnh giá đất được tính tăng thêm 20% so với hệ số điều chỉnh giá đất quy định tại
Khoản 2 và Khoản 3 Điều này;
- Khu đất, thửa đất có hệ số sử dụng đất từ 14,0 đến dưới 16,0 lần thì hệ số điều
chỉnh giá đất được tính tăng thêm 25% so với hệ số điều chỉnh giá đất quy định tại
Khoản 2 và Khoản 3 Điều này;
- Khu đất, thửa đất có hệ số sử dụng đất từ 16,0 trở lên thì hệ số điều chỉnh giá
đất được tính tăng thêm 30% so với hệ số điều chỉnh giá đất quy định tại Khoản 2 và
Khoản 3 Điều này.
c) Trường hợp khu đất, thửa đất thỏa mãn cả hai yếu tố quy định tại Điểm a và
Điểm b Khoản này, thì hệ số điều chỉnh giá đất được tính tăng thêm theo quy định tại
Điểm a trước, sau đó tiếp tục tính tăng thêm theo quy định tại Điểm b Khoản này.
Điều 3. Hệ số điều chỉnh giá đất trong Khu công nghệ cao
1. Trường hợp thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm theo từng mục đích sử dụng đất
như sau:
a) Kinh doanh thương mại, dịch vụ; kinh doanh nhà ở thương mại, văn phòng cho
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thuê: Hệ số điều chỉnh giá đất là một phẩy bảy (1,7) lần giá đất do Ủy ban nhân dân
thành phố quy định và công bố;
b) Sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp; đất sử dụng vào mục đích công cộng có
mục đích kinh doanh: Hệ số điều chỉnh giá đất là một phẩy năm (1,5) lần giá đất do
Ủy ban nhân dân thành phố quy định và công bố;
2. Trường hợp thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê theo từng
mục đích sử dụng đất như sau:
a) Kinh doanh thương mại, dịch vụ; kinh doanh nhà ở thương mại, văn phòng cho
thuê: Hệ số điều chỉnh giá đất là hai phẩy năm (2,5) lần giá đất do Ủy ban nhân dân
thành phố quy định và công bố;
b) Sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp: Hệ số điều chỉnh giá đất là hai phẩy ba
(2,3) lần giá đất do Ủy ban nhân dân thành phố quy định và công bố.
Điều 4. Trách nhiệm của Sở, ngành và Ủy ban nhân dân quận, huyện
1. Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm: Hàng năm phối
hợp với các Sở, ngành thành phố và Ủy ban nhân dân các quận, huyện để trình Ủy
ban nhân dân thành phố ban hành hệ số điều chỉnh giá đất cho phù hợp với tình hình
thực tế.
2. Sở Quy hoạch - Kiến trúc có trách nhiệm hướng dẫn việc xác định hệ số sử
dụng đất của khu đất, thửa đất thực hiện nghĩa vụ tài chính để tính bổ sung hệ số tăng
thêm theo quy định tại Điểm b Khoản 4 Điều 2 Quyết định này.
3. Cục Thuế thành phố, Chi cục Thuế quận, huyện có trách nhiệm: Căn cứ hệ số
điều chỉnh giá đất quy định tại Quyết định này và các quy định của pháp luật có liên
quan để xác định và thu nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất theo quy định.
4. Ban Quản lý Khu công nghệ cao: Căn cứ hệ số điều chỉnh giá đất quy định tại
Quyết định này và các quy định của pháp luật có liên quan xác định tiền thuê đất,
điều chỉnh đơn giá thuê đất theo quy định.
5. Ủy ban nhân dân quận, huyện có trách nhiệm:
a) Chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Tài chính, Chi cục Thuế,
Ủy ban nhân dân phường, xã, thị trấn phối hợp với các cơ quan có liên quan ở quận huyện thực hiện việc xác định và thu nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất theo Quyết
định này và các quy định của pháp luật có liên quan;
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b) Kiểm tra và xử lý theo thẩm quyền đối với các trường hợp sai phạm hoặc các
trường hợp khiếu nại, tố cáo có liên quan đến việc xác định và thu nộp tiền sử dụng
đất, tiền thuê đất.
Điều 5. Các vướng mắc phát sinh
Trong quá trình thực hiện Quyết định này nếu phát sinh vướng mắc, đề nghị Ủy
ban nhân dân quận, huyện phản ánh kịp thời cho các Sở, ngành chức năng để được
hướng dẫn thực hiện; trường hợp vượt thẩm quyền thì các Sở, ngành chức năng có ý
kiến trình Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, quyết định.
Điều 6. Hiệu lực thi hành
1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 26 tháng 01 năm 2020.
2. Quyết định này thay thế Quyết định số 18/2019/QĐ-UBND ngày 01 tháng 8
năm 2019 của Ủy ban nhân dân thành phố quy định về hệ số điều chỉnh giá đất năm
2019 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.
Điều 7. Tổ chức thực hiện
Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Thủ trưởng các Sở - ngành thành
phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện, các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu
trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Nguyễn Thành Phong

Ký bởi: Trung tâm Công báo
Email: ttcb.ubnd@tphcm.gov.vn
Cơ quan: Thành phố Hồ Chí Minh

Thời gian ky: 02.03.2020 09:26:33 +07:00
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ỦY BAN NHÂN DÂN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 04/2020/QĐ-UBND

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 01 năm 2020

QUYÉT ĐỊNH
Ban hành Quy chế (mẫu) về tổ chức và hoạt động
của Phòng Văn hóa và Thông tin thuộc Ủy ban nhân dân quận - huyện

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm
2015;
Căn cứ Nghị định số 37/2014/NĐ-CP ngày 05 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ
quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã
thành phố thuộc tỉnh;
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 122/2018/NĐ-CP ngày 17 tháng 9 năm 2018 của Chính
phủ về xét tặng danh hiệu gia đình văn hóa, thôn văn hóa, ấp văn hóa, tổ dân phố
văn hóa;
Căn cứ Quyết định số 22/2018/QĐ-TTg ngày 08 tháng 5 năm 2018 của Thủ
tướng Chính phủ về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước;
Căn cứ Thông tư liên tịch số 07/2015/TTLT-BVHTTDL-BNV ngày 14 tháng 9
năm 2015 của liên Bộ Văn hóa, Thê thao và Du lịch, Bộ Nội vụ hướng dân chức
năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thê thao và Du lịch
thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; Phòng Văn hóa và
Thông tin thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh;
Căn cứ Thông tư liên tịch số 06/2016/TTLT-BTTTT-BNV ngày 10 tháng 3 năm
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2016 của liên Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ,
quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông thuộc Ủy ban nhân dân
tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Phòng Văn hóa và Thông tin thuộc Ủy ban nhân
dân huyện, quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 5378/TTr-SNV ngày 31 tháng
12 năm 2019 và ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp tại Công văn số 7170/STP-VB ngày
05 tháng 12 năm 2019.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế (mẫu) về tổ chức và hoạt
động của Phòng Văn hóa và Thông tin thuộc Ủy ban nhân dân quận - huyện (gọi tắt
là Phòng Văn hóa và Thông tin).
Điều 2. Căn cứ Quy chế (mẫu) này, Ủy ban nhân dân quận - huyện chỉ đạo xây
dựng và quyết định ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Văn hóa và
Thông tin phù hợp với tình hình cụ thể tại địa phương.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 02 năm 2020.
Quyết định này thay thế Quyết định số 40/2009/QĐ-UBND ngày 05 tháng 6 năm
2009 của Ủy ban nhân dân thành phố về ban hành Quy chế (mẫu) về tổ chức và hoạt
động của Phòng Văn hóa và Thông tin quận - huyện.
Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Nội vụ, Thủ
trưởng các cơ quan có liên quan và Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận - huyện chịu trách
nhiệm thi hành Quyết định này./.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Lê Thanh Liêm
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ỦY BAN NHÂN DÂN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

QUY CHÉ (MẪU)
Tổ chức và hoạt động của Phòng Văn hóa và Thông tin
(Ban hành kèm theo Quyết định số 04/2020/QĐ-UBND
ngày 17 tháng 01 năm 2020 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh)

Chương I
VỊ TRÍ VÀ CHỨC NĂNG
Điều 1. Vị trí
Phòng Văn hóa và Thông tin là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân quận huyện.
Phòng Văn hóa và Thông tin có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản; chịu
sự chỉ đạo, quản lý vê tổ chức, vị trí việc làm, biên chế công chức, cơ cấu ngạch công
chức và công tác của Ủy ban nhân dân quận - huyện, đồng thời chịu sự chỉ đạo, kiểm
tra, hướng dẫn vê chuyên môn nghiệp vụ của Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Du lịch, Sở
Thông tin và Truyên thông.
Điều 2. Chức năng
Phòng Văn hóa và Thông tin thực hiện chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân
dân quận - huyện quản lý nhà nước vê văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao, du lịch và
quảng cáo; xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước; thực hiện một số nhiệm vụ,
quyên hạn theo sự ủy quyên của Ủy ban nhân dân quận - huyện và theo quy định của
pháp luật; quản lý nhà nước vê: báo chí; xuất bản; bưu chính; viên thông; công nghệ
thông tin; phát thanh truyên hình; thông tin cơ sở; thông tin đối ngoại và hạ tầng
thông tin trên địa bàn.
Chương II
NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN
Điều 3. Nhiệm vụ và quyền hạn
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Phòng Văn hóa và Thông tin có nhiệm vụ và quyền hạn sau đây:
1. Trình Ủy ban nhân dân quận - huyện ban hành quyết định, chỉ thị; kế hoạch
dài hạn, 05 (năm) năm và hàng năm về phát triển văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao,
du lịch, quảng cáo, thông tin và truyền thông trên địa bàn; đề án, chương trình phát
triển văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao, du lịch và quảng cáo; chương trình, biện
pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước, xã hội hóa trong
lĩnh vực quản lý nhà nước được giao.
2. Trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận - huyện dự thảo các văn bản về lĩnh vực
văn hoá, gia đình, thể dục, thể thao, du lịch, quảng cáo, thông tin và truyền thông
thuộc thẩm quyền ban hành của Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận - huyện.
3. Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch, đề
án, chương trình đã được phê duyệt; hướng dẫn, thông tin tuyên truyền, phổ biến,
giáo dục pháp luật về quản lý, hoạt động phát triển sự nghiệp văn hóa, gia đình, thể
dục, thể thao, du lịch và quảng cáo; chủ trương xã hội hóa hoạt động văn hóa, thể
dục, thể thao; phòng, chống bạo lực trong gia đình; thông tin, tuyên truyền, phổ biến,
giáo dục pháp luật, theo dõi thi hành pháp luật về lĩnh vực thông tin và truyền thông.
4. Chủ trì, phối hợp với Phòng Tư pháp, công chức Tư pháp - Hộ tịch tham mưu
giúp Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận - huyện triển khai thực hiện
Quyết định số 22/2018/QĐ-TTg ngày 08 tháng 5 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ
về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước.
5. Hướng dẫn các tổ chức, đơn vị và nhân dân trên địa bàn quận - huyện thực
hiện phong trào văn hóa, văn nghệ; phong trào luyện tập thể dục, thể thao; xây dựng
nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội; xây dựng phong trào "Toàn dân
đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" ở cơ sở; bảo vệ các di tích lịch sử - văn hóa và
danh lam thắng cảnh; bảo vệ, tôn tạo, khai thác, sử dụng hợp lý tài nguyên du lịch,
môi trường du lịch, khu du lịch, điểm du lịch trên địa bàn.
6. Giúp Ủy ban nhân dân quận - huyện thẩm định, đăng ký, cấp các loại giấy phép
thuộc các lĩnh vực về thông tin và truyền thông theo quy định của pháp luật và theo
phân công, phân cấp của Ủy ban nhân dân quận - huyện.
7. Hướng dẫn, kiểm tra hoạt động của các Thư viện, Trung tâm Văn hóa, Trung
tâm Thể dục thể thao hoặc Trung tâm Văn hóa - Thể thao, các thiết chế văn hóa cơ sở,
các cơ sở hoạt động dịch vụ văn hóa, thể dục, thể thao, du lịch và quảng cáo điểm vui
chơi công cộng thuộc phạm vi quản lý của Phòng trên địa bàn.
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8. Giúp Ủy ban nhân dân quận - huyện quản lý nhà nước đối với tổ chức kinh tế

tập thể, kinh tế tư nhân; hướng dẫn và kiểm tra hoạt động các hội và tổ chức phi
chính phủ hoạt động trên địa bàn thuộc các lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục, thể
thao, du lịch, quảng cáo, thông tin và truyền thông theo quy định của pháp luật.
9. Giúp Ủy ban nhân dân quận - huyện quản lý nhà nước đối với mạng lưới phát
thanh, truyền thanh cơ sở.
10. Giúp Ủy ban nhân dân quận - huyện trong việc tổ chức công tác bảo vệ an
toàn, an ninh thông tin trong các hoạt động bưu chính, chuyển phát, viên thông, công
nghệ thông tin, Internet, phát thanh, truyền hình.
11. Giúp Ủy ban nhân dân quận - huyện quản lý nhà nước về xây dựng, thực hiện
quy ước của cộng đồng dân cư (ấp, khu phố, tổ dân phố, ...); hướng dẫn Ủy ban nhân
dân phường - xã, thị trấn, công chức Văn hóa - Xã hội về xây dựng, thực hiện quy ước
của ấp, khu phố bảo đảm đúng quy định và phù hợp với điều kiện thực tế của địa
phương.
12. Chịu trách nhiệm theo dõi và tổ chức thực hiện các chương trình, dự án về
ứng dụng công nghệ thông tin trên địa bàn huyện theo sự phân công của Ủy ban nhân
dân quận - huyện.
13. Tổ chức hoạt động thông tin cơ sở, thông tin đối ngoại trên địa bàn theo
hướng dẫn của Sở Thông tin và Truyền thông.
14. Tổ chức ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ; xây dựng hệ thống thông
tin, lưu trữ phục vụ công tác quản lý nhà nước và chuyên môn, nghiệp vụ trong lĩnh
vực thông tin và truyền thông.
15. Hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ về lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục, thể
thao, du lịch và quảng cáo đối với các chức danh chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân
phường - xã, thị trấn; tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn các tổ chức, đơn vị và cá
nhân trên địa bàn huyện, thực hiện pháp luật về các lĩnh vực bưu chính, viên thông và
Internet; công nghệ thông tin, hạ tầng thông tin; phát thanh; quảng cáo; báo chí; xuất
bản.
16. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra, thanh tra việc chấp
hành pháp luật về hoạt động văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao, du lịch và quảng cáo
trên địa bàn quận - huyện; giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo của công dân về lĩnh
vực văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao, du lịch và quảng cáo theo quy định của pháp
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luật; tổ chức thực hiện việc quản lý, kiểm tra và hướng dẫn các phường - xã, thị trấn
quản lý các đại lý bưu chính, viễn thông, Internet trên địa bàn theo quy định của pháp
luật.
17. Thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất vê tình hình thực
hiện nhiệm vụ được giao theo quy định của Ủy ban nhân dân quận - huyện và Sở
quản lý ngành, lĩnh vực.
18. Quản lý tổ chức bộ máy, vị trí việc làm, biên chế công chức, cơ cấu ngạch
công chức, thực hiện chế độ tiên lương, chính sách, chế độ đãi ngộ, khen thưởng, kỷ
luật, đào tạo và bồi dưỡng vê chuyên môn nghiệp vụ đối với công chức thuộc phạm
vi quản lý theo quy định của pháp luật và theo phân công của Ủy ban nhân dân quận huyện.
19. Quản lý và chịu trách nhiệm vê tài chính, tài sản của Phòng theo quy định
của pháp luật và phân công, phân cấp của Ủy ban nhân dân quận - huyện.
20. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ủy ban nhân dân quận - huyện, Chủ tịch
Ủy ban nhân dân quận - huyện giao hoặc theo quy định của pháp luật.
Chương III
TỔ CHỨC BỘ MÁY VÀ BIÊN CHÉ
Điều 4. Tổ chức bộ máy
1. Phòng Văn hóa và Thông tin có Trưởng phòng và không quá 03 Phó Trưởng
phòng.
a) Trưởng phòng chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban
nhân dân quận - huyện và trước pháp luật vê thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyên
hạn của của Phòng;
b) Phó Trưởng phòng là người giúp Trưởng phòng, chịu trách nhiệm trước
Trưởng phòng và trước pháp luật vê các nhiệm vụ được phân công. Khi Trưởng
phòng vắng mặt, một Phó Trưởng phòng được Trưởng phòng ủy nhiệm điêu hành các
hoạt động của Phòng;
c) Việc bổ nhiệm Trưởng phòng và Phó Trưởng phòng do Chủ tịch Ủy ban nhân
dân quận - huyện quyết định theo tiêu chuẩn chức danh do các Sở Văn hóa và Thể
thao, Sở Du lịch, Sở Thông tin và Truyên thông phối hợp trình Ủy ban nhân dân
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thành phố ban hành và theo quy định của pháp luật. Việc điêu động, luân chuyển,
khen thưởng, kỷ luật, miễn nhiệm, cho từ chức, thực hiện chế độ, chính sách đối với
Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng do Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận - huyện quyết
định theo quy định của pháp luật.
2. Đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực văn hoá, thể dục, thể thao, du lịch ở
quận - huyện gồm: Trung tâm Văn hóa, Trung tâm Thể dục thể thao hoặc Trung tâm
Văn hóa - Thể thao. Các đơn vị sự nghiệp có con dấu, tài khoản riêng. Việc thành lập,
tổ chức lại, giải thể các đơn vị sự nghiệp này thực hiện theo quy định tại Nghị định số
55/2012/NĐ-CP ngày 28 tháng 6 năm 2012 của Chính phủ.
Điều 5. Biên chế
1. Biên chế công chức của Phòng Văn hóa và Thông tin do Chủ tịch Ủy ban
nhân dân quận - huyện quyết định, được giao trên cơ sở vị trí việc làm, gắn với chức
năng, nhiệm vụ, phạm vi hoạt động và thuộc tổng biên chế công chức trong các cơ
quan, tổ chức hành chính của quận - huyện đã được cấp có thẩm quyên phê duyệt;
2. Việc bố trí công tác đối với công chức của Phòng Văn hóa và Thông tin quận
- huyện phải căn cứ vào vị trí việc làm, tiêu chuẩn ngạch công chức và phẩm chất,
trình độ, năng lực của công chức.
3. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, danh mục vị trí việc làm, cơ cấu ngạch công
chức được cấp có thẩm quyên phê duyệt, hàng năm Phòng Văn hóa và Thông tin chủ
trì, phối hợp với Phòng Nội vụ xây dựng kế hoạch biên chế công chức theo quy định
của pháp luật bảo đảm thực hiện nhiệm vụ được giao, trình cấp có thẩm quyên phê
duyệt.
Chương IV
CHÉ ĐỘ LÀM VIỆC VÀ QUAN HỆ CÔNG TÁC
Điều 6. Chế độ làm việc
1. Trưởng phòng phụ trách, điêu hành chung các hoạt động của Phòng và phụ
trách những công tác trọng tâm. Các Phó Trưởng phòng phụ trách những lĩnh vực
công tác được Trưởng phòng phân công, trực tiếp giải quyết các công việc phát sinh
trên lĩnh vực được phân công phụ trách.
2. Khi giải quyết công việc thuộc lĩnh vực mình phụ trách có liên quan đến nội
dung chuyên môn của Phó Trưởng phòng khác, Phó trưởng phòng chủ động bàn bạc
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thống nhất hướng giải quyết, chỉ trình Trưởng phòng quyết định các vấn đề chưa nhất
trí với các Phó Trưởng phòng khác hoặc những vấn đề mới phát sinh mà chưa có chủ
trương, kế hoạch và biện pháp giải quyết.
3. Trong trường hợp Trưởng phòng trực tiếp yêu cầu các cán bộ, chuyên viên giải
quyết công việc thuộc phạm vi thẩm quyền của Phó Trưởng phòng, yêu cầu đó được
thực hiện nhưng cán bộ phải báo cáo cho Phó Trưởng phòng trực tiếp phụ trách biết.
Điều 7. Chế độ sinh hoạt hội họp
1. Hàng tuần, lãnh đạo phòng họp giao ban một lần để đánh giá việc thực hiện
nhiệm vụ và phổ biến kế hoạch công tác cho tuần sau.
2. Sau khi giao ban lãnh đạo Phòng, các bộ phận họp với Phó Trưởng phòng
trực tiếp phụ trách để đánh giá công việc, bàn phương hướng triển khai công tác và
thống nhất lịch công tác.
3. Mỗi tháng họp toàn thể cán bộ, công chức một lần.
4. Mỗi thành viên trong từng bộ phận có lịch công tác do lãnh đạo Phòng trực
tiếp phê duyệt.
5. Lịch làm việc với các tổ chức và cá nhân có liên quan, thể hiện trong lịch
công tác hàng tuần, tháng của đơn vị; nội dung làm việc được Phòng chuẩn bị chu
đáo để giải quyết có hiệu quả các yêu cầu phát sinh liên quan đến hoạt động chuyên
môn của Phòng.
Điều 8. Mối quan hệ công tác
1. Đối với Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Du lịch và Sở Thông tin và Truyền
thông
Phòng Văn hóa và Thông tin chịu sự hướng dẫn, kiểm tra và thanh tra về chuyên
môn, nghiệp vụ của Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Du lịch và Sở Thông tin và Truyền
thông, thực hiện việc báo cáo công tác chuyên môn định kỳ và theo yêu cầu của Giám
đốc Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Du lịch và Sở Thông tin và Truyền thông.
2. Đối với Hội đồng nhân dân quận - huyện
Trưởng phòng Phòng Văn hóa và Thông tin có trách nhiệm báo cáo công tác, giải
trình trước Hội đồng nhân dân quận - huyện khi được yêu cầu.
3. Đối với Ủy ban nhân dân quận - huyện
Phòng Văn hóa và Thông tin chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp và toàn diện của
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Ủy ban nhân dân quận - huyện về toàn bộ công tác theo chức năng, nhiệm vụ của
Phòng, Trưởng phòng trực tiếp nhận chỉ đạo và nội dung công tác từ Chủ tịch hoặc Phó
Chủ tịch phụ trách khối và phải thường xuyên báo cáo với thường trực Ủy ban nhân
dân quận - huyện về những mặt công tác đã được phân công và giải trình trước Ủy
ban nhân dân quận - huyện, Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch phụ trách khối khi được yêu
cầu;
Theo định kỳ phải báo cáo với Thường trực Ủy ban nhân dân quận - huyện về nội
dung công tác của Phòng và đề xuất các biện pháp giải quyết công tác chuyên môn
trong quản lý nhà nước thuộc lĩnh vực liên quan.
4. Đối với các cơ quan chuyên môn khác thuộc Ủy ban nhân dân quận huyện
Thực hiện mối quan hệ hợp tác và phối hợp trên cơ sở bình đẳng, theo chức
năng nhiệm vụ, dưới sự điều hành chung của Ủy ban nhân dân quận - huyện, nhằm
đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ chính trị, kế hoạch kinh tế - xã hội của quận - huyện.
Trong trường hợp Phòng Văn hóa và Thông tin chủ trì phối hợp giải quyết công việc,
nếu chưa nhất trí với ý kiến của Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn khác, Trưởng
phòng Phòng Văn hóa và Thông tin tập hợp các ý kiến và trình Chủ tịch Ủy ban nhân
dân quận - huyện xem xét, quyết định.
5. Đối với các đơn vị, tổ chức sản xuất kinh doanh và dịch vụ liên quan đến
chức năng quản lý trên địa bàn quận - huyện
Trực tiếp hướng dẫn, kiểm tra, giải quyết các vấn đề liên quan đến lĩnh vực quản lý
nhà nước của Phòng phụ trách;
Đối với các đơn vị sản xuất kinh doanh, hành chính sự nghiệp của Trung ương, thành
phố trú đóng và hoạt động trên địa bàn quận - huyện, Phòng Văn hóa và Thông tin
giúp Ủy ban nhân dân quận - huyện thực hiện việc quản lý hành chính Nhà nước về
các lĩnh vực thuộc chức năng đối với các đơn vị này theo quy định.
6. Đối với Ủy ban nhân dân phường - xã, thị trấn
a) Phòng Văn hóa và Thông tin có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra và giúp đỡ
về nghiệp vụ ngành để Ủy ban nhân dân phường - xã, thị trấn chỉ đạo thực hiện tốt
nhiệm vụ được giao;
b) Phòng Văn hóa và Thông tin có trách nhiệm cùng với Ủy ban nhân dân
phường - xã, thị trấn kiện toàn, củng cố bộ phận công tác về văn hóa, gia đình, thể
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dục, thể thao, du lịch, thông tin và truyền thông tại địa phương. Phối hợp với các tổ
chức, chính quyền, đoàn thể nhân dân xây dựng phong trào "Toàn dân đoàn kết xây
dựng đời sống văn hóa"; xây dựng gia đình văn hóa, ấp văn hóa, khu phố văn hóa,
đơn vị văn hóa; bảo vệ các di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh; bảo vệ,
tôn tạo, khai thác, sử dụng hợp lý tài nguyên du lịch, môi trường du lịch, khu du lịch,
điểm du lịch trên địa bàn.
7. Đối với các đơn vị sự nghiệp Trung tâm Văn hóa, Trung tâm Thể dục Thể
thao hoặc Trung tâm Văn hóa - Thể thao, Đài Truyền thanh thuộc Ủy ban nhân
dân quận - huyện
a) Phòng Văn hóa và Thông tin tạo điều kiện để các đơn vị sự nghiệp liên quan
thực hiện tốt nhiệm vụ của mình, đồng thời tham mưu Ủy ban nhân dân quận - huyện
thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước trên lĩnh vực văn hóa, thể dục, thể thao, du lịch,
thông tin và truyền thông; kiểm tra, kịp thời phát hiện và đề xuất xử lý những vi phạm
pháp luật trên lĩnh vực được giao.
b) Các đơn vị sự nghiệp có liên quan có trách nhiệm phối hợp với Phòng Văn
hóa và Thông tin trong việc tham mưu Ủy ban nhân dân quận - huyện xây dựng kế
hoạch, báo cáo kết quả hoạt động của lĩnh vực văn hóa và thông tin.
8. Đối với Mặt trận Tổ quốc, các đơn vị sự nghiệp, các ban ngành, đoàn thể,
các tổ chức chính trị - xã hội của quận - huyện
Phòng Văn hóa và Thông tin phối hợp và hỗ trợ Mặt trận Tổ quốc và các đoàn
thể quần chúng thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao.
Khi Ủy ban Mặt trận Tổ quốc quận - huyện, phường - xã, thị trấn, các đơn vị sự
nghiệp, các ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức chính trị - xã hội của quận - huyện có
yêu cầu, kiến nghị các vấn đề thuộc chức năng của Phòng, Trưởng phòng có trách
nhiệm trình bày, giải quyết hoặc trình Ủy ban nhân dân quận - huyện giải quyết các
yêu cầu đó theo thẩm quyền và có thông báo kết quả giải quyết cho Ủy ban Mặt trận
Tổ quốc Việt Nam cùng cấp theo quy định.
Chương V
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
Điều 9. Căn cứ Quy chế này, Trưởng phòng Phòng Văn hóa và Thông tin có trách
nhiệm xây dựng và ban hành Quy chế làm việc, cụ thể hóa chức năng, nhiệm vụ của
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Phòng, quyên hạn, trách nhiệm, chức danh, tiêu chuẩn công chức của Phòng phù hợp
với đặc điểm của địa phương, nhưng không trái với nội dung Quy chế này, trình Chủ
tịch Ủy ban nhân dân quận - huyện quyết định để thi hành.
Điều 10. Trưởng phòng Phòng Văn hóa và Thông tin và Thủ trưởng các cơ
quan, đơn vị liên quan thuộc Ủy ban nhân dân quận - huyện có trách nhiệm thực hiện
Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Văn hóa và Thông tin sau khi được Ủy ban
nhân dân quận - huyện quyết định ban hành. Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh
các vấn đê vượt quá thẩm quyên thì nghiên cứu đê xuất, kiến nghị với Chủ tịch Ủy ban
nhân dân quận - huyện xem xét, giải quyết hoặc bổ sung và sửa đổi Quy chế cho phù
hợp./.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Lê Thanh Liêm

Ký bởi: Trung tâm Công báo
Email: ttcb.ubnd@tphcm.gov.vn
Cơ quan: Thành phố Hồ Chí Minh
Thời gian ký: 02.03.2020 09:27:19 +07:00
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ỦY BAN NHÂN DÂN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 05/2020/QĐ-UBND
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Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 01 năm 2020

QUYÉT ĐỊNH
về việc bãi bỏ văn bản

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Nghị định sô 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ
quy định chi tiết một sô điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm
pháp luật;
Theo đề nghị của Trưởng ban Ban Quản lý Công viên Lịch sử - Văn hóa Dân tộc
tại Tờ trình sô 27/TTr-CVLSVHDT ngày 02 tháng 12 năm 2019; ý kiến thẩm định của
Giám đôc Sở Tư pháp tại Công văn sô 7031/STP-KTrVB ngày 29 tháng 11 năm 2019
và Giám đôc Sở Nội vụ tại Tờ trình sô 5274/TTr-SNVngày 24 tháng 12 năm 2019.
QUYÉT ĐỊNH:
Điều 1. Bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật
Bãi bỏ toàn bộ 02 (hai) văn bản quy phạm pháp luật sau đây:
1. Quyết định số 134/2007/QĐ-UBND ngày 06 tháng 12 năm 2007 của Ủy ban
nhân dân thành phố về thành lập Ban Quản lý Khu Công viên Lịch sử - Văn hóa dân
tộc trực thuộc Ủy ban nhân dân thành phố.
2. Quyết định số 100/2008/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Ủy ban
nhân dân thành phố về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý Khu
Công viên Lịch sử - Văn hóa Dân tộc.
Điều 2. Hiệu lực thi hành
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Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 30 tháng 01 năm 2020.
Điều 3. Tổ chức thực hiện
Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc

Sở Tư pháp, Trưởng ban Ban Quản lý Công viên Lịch sử - Văn hóa Dân tộc, Thủ
trưởng các sở, ban, ngành thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách
nhiệm thi hành Quyết định này./.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Nguyễn Thành Phong

Ký bởi: Trung tâm Công báo
Email: ttcb.ubnd@tphcm.gov.vn
Cơ quan: Thành phố Hồ Chí Minh
Thời gian ký: 02.03.2020 09:27:38 +07:00
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ỦY BAN NHÂN DÂN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 06/2020/QĐ-UBND

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 01 năm 2020

QUYÉT ĐỊNH
về việc bãi bỏ văn bản

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Nghị định sô 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ
quy định chi tiết một sô điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm
pháp luật;
Theo đề nghị của Chánh Thanh tra thành phô tại Tờ trình sô 07/TTr-TTTP ngày
31 tháng 12 năm 2019 và ý kiến thẩm định của Giám đôc Sở Tư pháp tại Công văn sô
7546/STP-KTrVB ngày 24 tháng 12 năm 2019.
QUYÉT ĐỊNH:
Điều 1. Bãi bỏ toàn bộ các văn bản quy phạm pháp luật
1. Quyết định số 132/2006/QĐ-UBND ngày 05 tháng 9 năm 2006 của Ủy ban
nhân dân thành phố về ban hành Quy định tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết tranh
chấp khiếu nại, tố cáo trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.
2. Quyết định số 46/2010/QĐ-UBND ngày 13 tháng 7 năm 2010 của Ủy ban
nhân dân thành phố về việc sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ các văn bản của Ủy ban nhân dân
thành phố Hồ Chí Minh quy định thủ tục hành chính áp dụng tại Ủy ban nhân dân
quận - huyện trong lĩnh vực giải quyết khiếu nại, tố cáo.
Điều 2. Hiệu lực thi hành
Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 31 tháng 01 năm 2020.
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Điều 3. Tổ chức thực hiện
Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Tư pháp, Thủ

trưởng các Sở-ban, ngành thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận-huyện,
phường-xã-thị trân và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành
Quyết định này./.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Ngô Minh Châu

Ký bởi: Trung tâm Công báo
Email: ttcb.ubnd@tphcm.gov.vn
Cơ quan: Thành phố Hồ Chí Minh
Thời gian ký: 02.03.2020 09:27:54 +07:00
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ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN BÌNH CHÁNH
ỦY BAN NHÂN DÂN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HUYỆN BÌNH CHÁNH

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 01 /2020/QĐ-UBND

Bình Chánh, ngày 17 tháng 01 năm 2020

QUYÉT ĐỊNH
về việc bãi bỏ văn bản

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN BÌNH CHÁNH
Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015;
Căn cứ Nghị định sô 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ
Quy định chi tiết một sô điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm
pháp luật;
Căn cứ Quyết định sô 26/2019/QĐ-UBND ngày 08 tháng 11 năm 2019 của Ủy
ban nhân dân Thành phô Hồ Chí Minh về việc bãi bỏ văn bản;
Theo đề nghị của Phòng Tư pháp tại Tờ trình sô 13/TTr-TP ngày 07 tháng 01
năm 2020 và Báo cáo thẩm định sô 12/BC-TP ngày 07 tháng 01 năm 2020 của
Phòng Tư pháp.
QUYÉT ĐỊNH:
Điều 1. Bãi bỏ một phần văn bản quy phạm pháp luật
Bãi bỏ Điểm c, Khoản 19 Điều 2 của Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng
Tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh ban hành kèm theo Quyết định số
02/2016/QĐ-UBND ngày 26 tháng 7 năm 2016 của Ủy ban nhân dân huyện Bình
Chánh.
Điều 2. Hiệu lực thi hành
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Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 03 tháng 02 năm 2020.
Điều 3. Điều khoản thi hành
Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân Huyện, Trưởng

phòng Tư pháp, Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân Huyện,
Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách
nhiệm thi hành Quyết định này./.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

T rần Phú Lữ

Ký bởi: Trung tâm công báo
Email: ttcb.ubnd@tphcm.gov.vn
Cơ quan: Thành phố Hồ Chí Minh
Thời gian ký: 02.03.2020 09:28:27 +07:00
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PHẦN VĂN BẢN KHÁC
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 02/CT-UBND

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 01 năm 2020

CHỈ THỊ
về việc phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2020
Trorm bổi cảnh kinh tá Lhế lĩiới và khu vực cò sự SLlý giâm nhưng kinh tế
thành phổ Hồ Chí Mình tiẽp tục duy trì tặng trưởng khả, gỉữ vững vaì trò đâu tàu
kinh tể cả nước. Năm 2019, ửy ban nhân dân thánh phố đâ phát íìộng nhiều phong
trào thi đua, với quyết tảm cao của hệ thống chính trị, sự đồng thuận, hương ứng
cùét các tầùg lớp nhân dàn và t:ộng dồng doanh nghiệp với tinh thần thi dua" tích
cực đôi mới T sáng tạo đề xảy dựng thảnh phố Hồ Chí Minh trở thành dô thị thông
mình, hiện đại"; thành phỏ dã hoàn thành và vượt 18/20 chi tiêu kê hoạch năm,
góp phẩn thực hiện hoàn thành thẳng ĩợi các chi tiêu kể hoạch năm 2019 của
thành phố.
Nãm 2020, có V nehĩa rát quan trọng, là năm tập trung hoãn thành các
nhiệm vụ kinh lế - xã hội 5 nâm (2015 - 2020) theo Nghị quvểt Đại hội Đảng bộ
thảnh phô lân thử X, chúắrt bị tô chúc Ĩ3ại hội Đảng cảc oâp, tiên lửi tô chức
Đạì hội Đàng bộ thảnh pho lần thử XI, Phát huy kết qua thực hiệĩl thẳng [ợi các
mực tiêu, nhiệm vụ vả chượng trình, kế hoạch công tác trọng tâm cùa thành phở
năm 2019, ừy ban nhân dân thành phố xác đinh chù đề năm 2020 là fẵỈVạm đay
mưnh hoạt đọng vãn hóa và J cây ỉíụiĩỊị nép sống văn minh đô thị" với khẩu hiệu
hành đòntĩ "Đíỉíì/I kết - StíỉiỊỊ tan, Hành đồng - Hiên quả động thòi phát độílg
phcáìg trào thi đua thực hiện thang l<rì nhiệm vụ phát trĩen kinh tể - xà hội
năm 2020, với các nội clung cụ thê sau:
Ị. Tiếp tụợ đồi móí công tác thi đua, khen thưởng theò tinh thần Chỉ thị so
34-CT/TW ngày 07 tháng 4 năm 2014 cúa Bộ Chĩnh ti í; Chi thị số 25-CT/TU

ngây 1 2 thảng 8 năm 2014 cùa Bati Thirtmg vụ Thành ủy vê nội dung, hình thức,

phượng pháp tố chức các phong trào thi dua yèư nưức theo hướng tập trung về cơ
sở* có chủ đè, nội dung thiết thực. Triển khai thực hiện có hiệu quả các phong trảo
thì đua do Thủ tướng Chỉnh phú phát dộng, trontĩ đỏ tập Lrung phong trao thi đua
"Cán bộ, công chức, viên chửc thi đua thực hiện vări hóa công sờ".

2. Phát huv sức mạnh cùa CÍ1 hệ thống chỉnh lrí% doàri kết, phấn đẩu thực
hiện hoàn thảnh thăng ìợi nhiệm vụ phảt triển kính tể - xã hội gồm 21 chi tiêu và 9
nhóm giải pháp của năm 2020, Tiểp tục thực hiên có hiệu quả Gác phong trào thi
đua theo chuyên đề thành phố phát động. Tập trung nâng cao chất lượng phong
trào "Toàn dân đoản kết xây dựng nông thôn mới, đô thị vãn minh" gán với xây
đựng gia đình hạnh phúc; thực hiện hiệu quà Chi thị aồ 19-OT7TU ngàv 19 Lháng
10 năm 2018 của Ban Thường vụ Thành úy về Cuộc vận động "Người dân
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Thành phố Hồ Chí Minh không xá lác ra đường và kênh rạch, vì Thảnh phố sạch
và giám riaập nước1'; Chi thị 30 1 1-CT/TU ngày 10 thảng 3 năm 2017 cùa Tliànli
ủy vè Ịẫrig; cưùmg công lác quản lý Lrặl tự đó thị; Chi thị sô 23-CT/l ư ngày 25
tháng 7 năm 2019 của Thành uy về tăng cường lãnh dạo, chi đạo nâng cao hiệu
quả cõng tác quan lý Nhi nước vẽ trật lự dô thị.
Các đơn vị lực lượng vũ íxang tùy theo chức năng, nhiệm vụ cụ the
thực hiện phong trảo thi đua yêu nước gấu với phong trào "Thí đua quyêt thăng";
phong trao "Quân chiúngỊ bão vệ an nirih Tỏ quốc""; phong trảo "Toán dân xây dựng
ậòri sông vần lìỏa1",..
3ị Tiếp tục dẩy Iiiạnh plìong trào thi đua thực hiện còntỉ tác cai cách hành
chính phục vụ tốt nhất nhu cãíl cứa nguàẼ dân* doanh nghiệp, bẳĩig các củng Lrình,
mô hình, giải pháp, sáng kiên, ứng dụng còng nghệ thông tin, găn vớí thực hiện có
hiệu qua Nghị quyết sỏ 54/2017/ỌH14 cùa Ọuỏc hội và các Nghị quyct đà được
Hội đông nhản dân thành phố thông qua. tạo động lực dê thảnh phô phất triển
nhanh, bên vững.
4. Tồ chửc các hoạt độỉig, phong trảo thi đua lập thành Lích chảo mừng
Đạí hội Thi dua yêu nuớc thành phô [ân thủ VII (Đại hội đi êm Khu vực phía Nam)
tiên tới Đại hội Thi dua yêu nựởc toàn quòc lẩn thứ X.
5. Tổ chức đấy mạnh cônỉi tát: tuyên truyền, giáo dục lòng yêu nước, Iiíềm
tự hào dân lậc, Iruvên thông thì đua yêu nước gãII vời việc thực hiện Chi thị so 05CT/TW ngày 15 tháng 5 nám 2016 cùa Bộ Chính trị vè tiếp tục học tập và iàm
theo tư lườna, đạo đức, phong cách Hộ Chí Minh Lrong loản Đáng bộ, chính qụyên
và nhân dân thảnh phó nhăm chảo mừng các ngây Le ỉớn trong nãm 2020;
chào mừng Đại hộì Thi đua yêu nước thành phò lân thứ VII, tìèn tới Đạí hội
Thì đua yêu nước toàn quòe lần tíiứ X; dặc biệt, iàp thành tích chào raừrig Đại hội
Đãng các Gấp, tiến tơi Đại hội Đảng toản quốc lẩn thử xin.
tì. Tăng cường dông lác quan lý nhà nước về thí đua, khen thường; nàng cao
vai irò tành đạo, chỉ dạo CÙA cap liy, chính quyền và Hội đồng Thi đua Khen thưởng các cấp. huy động sự tham gìa cùa cã hệ thống chính trị, đặc biệt là
vai ưò, trách nhiệm của neười dứng đầu cơ quan, tổ chức.
7. Duỵ tri và nâng cao chất lượne, hiệu qua hoạt ậộng cụm. khốL thi đua từ
thảnh phổ đển cơ sớ, báo đam các hoạt dộng di vào chiều sâu, hiệu quá vả đổi mới
nội dung, phường thức hoạt động vã sính hòạt chuyên đe nhàm chia sẻ kinh
nghiệm, mô hình, giải pháp, cách làm hay, Tạo sự lan tỏa rộng lớn trong phong trào
thi dua của thành phố và cơ quan, đơn vị, địa phương, doanh íiíìhiệp.

s. TỒ chức thực hiện*
a) Thủ trưong sở, ban, ngành, đoản thể Ihành phổ, quận, huyện, Tống công
ty, còng ty, các cư quan, đon vị thuộc thành phốj Chủ tịch ủy ban nhân dán quận,
huyện xây dựng kẻ hoạch, phất động phong trào thí đua trẽn tình thần cụ thè hóa
nhừng nội dung cua Chỉ thị này. Tô clúrc kiêm tra, sơ két, tông kếỉ vả tuyên dương
khen thường kịp thời đê động vièu các nMn tố mới, những tập thê, cá nhân lập
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được thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua; báo cảo định kỳ tiến độ thực
hiện vả kêt qua cùa phong irào thi đua theo quy dịnh vê Uy ban nhân dân
thành phố (thông qua Ban Thì đua - Khen thướng).
b) Đề nghị ủy ban Mặt trận Tồ quốc Việt Nam thảnh phố, các đoàn thể
chính trị xà hội và các tô chức xã hội nghê nghiệp chi đạo và phôi hợp chặt chẽ với
cấp ủy, chính quyển các cấp, phát huy sức mạnh khối đại doàn lcêt toàn dân đc tích
cực tham gia hường ứng các phong trào thi đua của thảnh phổ. Tâng cường công
tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân tham gia
hưởng ứng phong trào thi dua, phát hỉộn, xây dựng, nhân rộng các công trình,
mô hình và nhân tố mới, điển hình tiên tiến, gương người tốt việc tốt kịp thời biêu
dương, khen thưởng các tập thê, cả nhân và đề nghị cấp trên khen thường theo
quy định.
c) Cấp ửy đảng, chính quyền và đoàn thể các cấp phối hợp tố chức vận
động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động xây dựng công sờ văn minh
sạch đẹp, an toàn; vận độnệ nhàn dân tích cực xây dựng khu pho, ấp văn hóa góp
phân xây dựng "Thành pho Hồ Chi Minh cỏ chất lượng sổng tot vãn minh, hiện
đại, nghĩa tình",
d) Giao Sở Thông tin và Truyền thông chù tri, phối hợp với các cơ quan có
liên quan hướng dần, chỉ đạo các CC7 quan bảo, đài cùa thành phố và địa phương
đây mạnh công tác tuyên truyền cò động về phong trào thi đua yêu nước, các hoạt
động nhân dịp ky niệm các ngày iề lởn trong năm 2020, chào mừng Đại hội Đáng
các cấp, Đại hội Thi đua yêu nước cùa thành phố lần thứ VII, Đại hội
Thi đua yêu nước toàn quổc lần thứ X; kịp thời nêu gương người tốt, việc tốt,
gương diên hình tiên tiến và nhân tổ mới tront» phong trào thi đua yêu nước cua
thành phô trên các chuyên trang, chuyên mục của báo chí, Đài Truyền hình
thành pho, Đài Tiêng nòi nhân dàn thành phô.
đ) Cụm trưởng, Khối trưởng các cụm, khối thi đua thuộc thành phố
xây dựng kế hoạch triển khai nội dung giao ước thí đua nãm 2020 và tồ chức các
hoạt động cụm, khối thi đua theo qưy đinh. Tô chức kiểm tra, giảm sảt việc tổ
chức, triển khai phong trào thi đua, công tác quản lý Nhá nước về thi đua, khen
thưởng đôi với các dơn vị thảnh viên thuộc cụm, khối thi đua và các cụm, khối thi
đua trực thuộc, báo cáo định kỳ sơ kết 6 tháng và tồng kết nãm theo quy định.
e) Giao Ban Thi đua - Khen thướng (Sư Nộĩ vụ) tổ chức triển khai và
theo dồỉ việc thực hiện Chi thị này; đồng thời có nhiệm vụ phổi hợp với các
thành viên Hội đồne Thi dua - Khen thướng thành phố tổ chức kiểm tra, đòn đốc,
sơ kẹt, tông kêt và báo cáo thường xuyên, kịp thời về tình hình, tiên độ triển khai
và kêt quà thực hiện phong trào thi đua cùa các cơ quan, đcrti vị cho Thường trực
Uy ban nhân dân thành phô theo quy định; giúp Hội đồng Thi dua - Khen thướng
thành phô thâm định thành tích đê xem xét biêu dương, khen thường và đề nghị
câp trên khen thường chính xác, kịp thời đôi với những tập thê, cá nhân có thành
tích xuất săc đỏng góp tích cực trong phong trào thi đua cùa thành phố.
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ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu Thù trưởng các sở, ban, ngành, đoán thổ
thành phổ, Tône cong ty, công ty, các cơ quan. đơn vị thuộc thánh phố, Chu tịch
ùv ban nhân dân quận, huyện tổ chức thực hiện nghiêm Chỉ thị mày, báo cáo định
kỳ 06 tháng vả tông ket năm cho Uy ban nhán dân thành pho (thông qua Ban Thi
đua - Khen thưởng (Sa Nộỉ vụ)),/.
CHỦ TỊCH

Nguyễn Thành Phong

Ký bởi: Trung tâm Công báo
Email: ttcb.ubnd@tphcm.gov.vn
Cơ quan: Thành phố Hồ Chí Minh
Thời gian ký: 02.03.2020 09:28:41 +07:00
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ỦY BAN NHÂN DÂN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 03/CT-UBND

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 01 năm 2020

CHỈ THỊ
về việc tăng cường phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp
do chủng mới của vi rút Corona (nCoV) gây ra tại thành phố

Dịch bệnh viêm đường hô hấp iấp do chủng rrtớl của vỉ rút Covona
(nCoV) gầy ra dang diễn biến phức tạp tại Trưng Quốc. Đây lả dịch bệnh mới,
nguy hiểm, có khả năng lây lán rthanti, chưa có vắc xin, thuốc điều trị đặc
hiệu. Tổ chúc y tể thế giới (WHO) ngày 30 thặng 01 nãrn 2020 đưa ra Luyẻn
bố dịch viẻm phổi cấp do nCoV là "tình trạng V tế khẩn cấp quốc tể". Tại Việt
Nam đã cỏ 02 người Trung Quốc và 03 người Việt Nam bước đầu xác định
nhiễm nCoV, Thực hiện Chỉ thị sổ 05/CT-TTg ngày 28 tháng 01 nám 2020
của Thu tướng Chính phủ về việc phàng* chống dịch bệnh viêm đương hô hấp
cấp do chúng mứi của vi rút Corona gây ra; dê chủ động phòng, chong dịch
viêm phổi cấp riCoV trên địa bán thành phố cỏ hiệu quá, đảm báo an toàn súc
khòe cho nhân dân, khống chể dịch không đc ]aỵ lan trong cộng đong;
ủy ban nhân dân thành phố chỉ dạo như sau:
1. Giao Thủ trưởng cảc sở - ngành liên quan và úy ban nhận dân các
quận - huyện thực hiện nghiêm túc Chi thị pố 05/CT-TTg ngày 28 tháng 01
rtã&ì 2020 của Thủ tưởng Chính phu; xác định công tác phòng, chông dịch do
chùng mới vi l út Corona lả nhiệm vụ cap bách pliài tập trung iãnh đạo, huy
đụng toàn bộ hệ thong chính trị tham gia tích cực việc phòng, chông dịch
bệnh viêm phối cấp nCoV tại đơn vị và địa phương.
2. Giao Sớ Y tể thưtmg xuyên cập nhật chí đạo cùa Bộ Y tế về tình hình
dịch bệnh vỉệin đường hỏ hấp cấp do chúng mới của vi rút Corona (nCoV)
gầy ra, dể hướng đẫn các quậb - huyện thực hiện nghiêm việc giám sấụ phát
hiện sớm Gấc trường hợp lâv nhiễm bệnh tại thành phô, cách ly triệt đê, theo
dũi các trường hợp có tiếp xúc với người nghi ngờ nhiềm; phôi hợp cùng cảc
cơ quan lĩèn quan triển khai thực hiện tốt việc giám sát chặt chẽ ngưừi nhập
cánh từ các vùng có dịch tại các cửa khẩu nhàm phảt hiộn người nghi ngờ
mắc bệnh nCoV, để cỏ những biện pháp ngân ngừa dịch bệnh xâm nhập vảo
thành phố; phòng, chống chống nhiễm khuẩn tạì các cơ sổ y tế, không để xảy
T3 các trưừng hớp người bệnh và cản bộ y té lây nhiễm dịch bệnh nảy.
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- Phối hợp với Sở Nội vụ tham mưu ủy ban nhân dân thảnh phố thành
lập Ban chi đạo phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng
mới của vi rút Corona (nCov) cua thành phổ, kịch bản ứng phó với tinh huống
dịch bệnh (nCoV) khi có người nhiễm bệnh thành pho, trước ngày 31 tháng
01 năm 2020.
- Chuẩn bị sẵn sàng cơ sở điều trị cách ly bệnh nhân (nCov), trang thiết
bị y tế khám chữa bệnh, thuẻc, hỏa chất phòng chống dịch, chân đoán, diều trị
cho người mắc bệnh (nCoV), thực hiện theo đúng quy trình, phát đồ điểu trị
bệnh nhân do Bộ Y tể ban hành, hạn che thẩp nhẩt tử vong.

- Chì đạo các cơ sở y tế trên địa bàn thành phố củng cổ các đội cơ động
phản ứng nhanh phòng, chổng dịch bệnh (nCoV) phối hợp chặt chè với các
bệnh viện cua Bộ, ngành tại thành phô săn sàng tiêp nhận bệnh nhân điêu trị
khi cớ yêu cầu; tăng cường công tác truyền thông giáo dục người dân có đù
kiến thức, Kiểu biết về bệnh, phòng ngừa nhiễm bệnh, biện pháp xử \ỷ khi cỏ
dấu hiệu bị cúm.
- Phối hợp với Sờ Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban quản lý các
Khu chế xuất vả công nghiệp thành phổ tổ chức cách ly và quản lý người lao
động, làm việc khi phát hiện trường hợp mắc, nghi ngờ mắc bệnh (nCoV).
- Phổi hợp với Sở Công Thương chuẩn bị đẩy đù khẩu trang y tể, nước
rửa tay kháng khuẩn dể người dân được dề dàng mua sứ đụng; quân ảo bảo
hộ, khẩu trang N95 cho nhân viên y tế tham gia phòng, chống dịch và trực
tiếp chữa trị cho bệnh nhân nCoV tại các cơ sờ y te trên địa bàn thành pho,
nhằm hạn chế tối đa việc dịch bệnh lây lan trong cộng đồng.
3. Giao Sở Du lịch chỉ đạo các Công ty du lịch lữ hành trẻn địa bàn
thành phố hủy các tour, không lố chức các đoàn khách du lịch tới các tỉnh,
thành phố đang có dịch (nCoV) của Trung Quốc, một số quốc gia trên thế giới
cỏ người măc bệnh nCoV đã được WHO công bố và không đón khách du lịch
từ vùng có dịch đến thành phố.
- Phổi hợp với Sở Y tế quản lý và theo dõi chặt chẽ lịch trình, tỉnh hình
sức khỏe và khuyển nghị hạn che di chuyển du khách Trung Quốc hiện đang
lưu trú tại thành phố; tô chức cách ly, quàn lý du khách khi phát hiện trường
hợp nghi ngờ mắc bệnh nCoV.
4. Giao Công an thành phố hỗ trợ ngành y tể bảo đảm an ninh cho việc
cách ly bắt buộc các trường hợp mắc bệnh, nghi ngờ mắc bệnh lìCoV.
- Tồ chức xác minh và xử lý nghiêm theo đứng quy định phốp luật các
trường hợp tung tin không dúng vê tình hình dịch bệnh nCoVt gây hoang
mang trong cộng đồng trên địa bàn thành phố.

CÔNG BÁO/Số 67+68/Ngày 01-3-2020

35

5. Giao Bộ Tư lệnh thảnh phổ ehuân bị sẵn sàng phổi hợp với Sở Y tê

triển khai bệnh viện dà chiến trong trường hợp dịch bệnh nCoV lan rộng.
- Triển khai các hoạt động phỏtig, chồng dịch bệnh nCoV trong các đơn
v| quân độì trên địa bàn thành phố.

6. Gìạọ Sờ Giao thông Vận tái phổi hợp vơi Sở Y lế triền khai thực hiện
tốt các khuyến cáo cùa Bộ Y tế về phòng, chong dịch bệnh nCoV cho các
hành khách trên các phương tiện vận tái,
- Chuân bị các phương án điều phối giao thôrig trong tlìảnh pho phù hợp
với các tỉnh huống dịch bệnh nCoV xảv ra tại ihãnh phổ,
7. Giao Sở Ngợại vụ thực hiện theo đủng chỉ đạo của Bộ Ngoại giaọ;
phoi hợp với Sỏ Y tế thông báo cho các cơ quan ngoại giao tại thảnh phổ
trong trường hợp phải cách ly y lé bắỊ buộc công dân nước ngoài đang lưu trú

tại thạnh phổ mắc bệnh, nghi ngợ mắc bệnh nCoV,
s. Giao Sỏ Lao dộng - Thương binh và Xã hội thực hiện theo đúrtg chỉ
đạo cùa Bộ Lao động - Ttiuơng binh vả Xã hội không tọ chức đưa lao dộng !à
người thành pho đến các khu vực dang có dịch bệnh nCoV.
9, Giao Sờ Còng Thưưng phối hựp với Sở Y tá cỏ kể hoạdi chuán bị ảky
đủ nguồn hảng gồm khẩu trang y tể, nước rửa tay kháng khuẩn, khẩu trang
N95, quần áo bảo hộ y tế (đùng cho nhân viên y tế tham gia phòng, chống
dịch nCoV tại các cơ sở V té trên địầ bàn thành pho); kiểm soát chật chẽ
không đê lợi dụng tình Kinh dịch nCoV đé tăng gíá cảc mặt hàng Ịiẻu trên,
gây bức XÚC trong dư luận xã hội.
lơ. Giao Sờ Thông tin và Truyền tíiông phối hợp với Sở Y tế có thông
tín kịp thòi đến các bảo, đài thành phố về tinh hỉnh dịch bệnh do vi rút Corọna
để rigườỉ dân không hoang mang, lo lắng quá mức vã thực hiện tồt các biện
pháp phòng, chống bênh hiệu quả Lheo dúng chỉ đạo và khuyển cáo cùa

Bộ Y tế.
11. Giao Sở Giảo dục và Đảo tạo phối hợp chặt chề với Sớ Y tể phổ biến
Lhông tin về tình hình dịch, cảc biện pháp phòng, chống địch bệnh nCoV lới
học sình, sinh viên trên Loàn thành phố; có trách nhiệm tham gia cáp hoạt
động phòng, chổng dịch khi có yẻu cầu cua ngành y tế; hướng dẫn học sinh,
sinh viên đeo khấu trang y tế ờ những nơi đông ngirời.
12. Giao Sớ Văn hóa và Thể thao hạn ché tổ chức các hoạt độtig lễ hội>
là nhạc, thể dục ihể thao.ễễắôiịg người trến địa bàn thành phổ, nhàm phòng
Lvánh dịch bệnh nCoV.
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13. Giao Ban quản lý các ỈChu chế xuất vả Công nghiệp thảnh phố phổi
họp vói Sở Y tế tliỏng tin về lình hình dịch bệiih, các biện pháp phòng, chong
dịch rxCoV đến người lao động, chuyên gia, dội ngu quàn lý.,,của tat cá các
cống ty, nhả mảv dang hoạt động tại các khu chê xuất vả công nghiệp trên địa
bàn thảnh pho; giám; sát chặt chẽ dịch bệnh.
14. Giao Sò Tài chỉnh có kế lioạch bố trí bãtì đảm kinh phí phục yụ công
tác phòng, chống dịch bệnh do vi rút Cạrona trẽn địa bản thành phò khi có
nhu cầu cần thiêỉ.
15. Giao Chù tịch ùy ban nhân dận các quận - huyện chì đạo các Phòng
- ban vả Chủ tịch Uy ban nhân dân các phường, xã - thị trân phôi hợp với
ngành V tể quyết liệt sằỉi sáng ứng phó với các tỉnh huống phòng, chong dịch
tại dịa phương và chịu trách rihíệm truởc Chủ tịch ủy ban nhân dân thầnb phũ
vế công tác phóng, chong dịch bệnh nCoV trên địa bàn.
1 6 . Đề nghị Úy ban Mặt trậíi Tố quác Việt Nam thành phố chỉ đạo các tố

chức thảnh viên tích cực, chủ dộng phổi hợp vởí ngành y tề thành phô và
chính quyền các cấp thực hiện tuyên tgpỵển, vặn động nâng cao nhận thủc,
irảch nhiệm của tigườí dân thành pho dối với cõng tác phòng, chong dịch
bệnh (nCoV).
Sở Y tế chịu trách nhiệm kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Chì thị nảy đế
tồng hợp hảng ngày báo cảo cho Thường trực Thành uy, Uy ban nhàn dân
thành phé và Bộ Y té VẺ tình hình pỉiòng, chồng địch bệnh (nCoV) trên địa
bàn thành phố./.
CHỦ TỊCH

Nguyễn Thành Phong

Ký bởi: Trung tâm công báo
Email: ttcb. ubnd@tphcm.gov. vn
Cơ quan: Thành phố Hồ Chí Minh
Thời gian ký: 02.03.2020 09:29:59 +07:00
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ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 318/QĐ-UBND

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 01 năm 2020

QUYÉT ĐỊNH
về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật
của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh
hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần năm 2019
•

•

'

o

o

•

•

•

•

•

1

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;
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;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 450/TTr-STP- KTrVB
ngày 22 tháng 01 năm 2020 và của Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố,
QUYÉT ĐỊNH:
Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục văn bản quy phạm pháp
luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh hết hiệu lực,
ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần năm 2019.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Thủ trưởng các Sở-ban,
ngành thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận-huyện, phường-xã-thị trấn và các
tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Ngô Minh Châu

DANH MỤC
VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN,
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
HẾT HIỆU LỰC, NGƯNG HIỆU LỰC TOÀN BỘ NĂM 2019
(Ban hành kèm theo Quyết định số 318/QĐ-UBND ngày 31 tháng 01 năm 2020
của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh )

A. VĂN BẢN HẾT HIỆU Lực, NGƯNG HIỆU Lực TOÀN BỘ NĂM 2019
Stt

Tên loại văn
bản

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

Tên gọi của văn bản/ Trích
yếu nội dung của văn bản

Lý do hết hiệu lực

Ngày hết hiệu
lực

I. VĂN BẢN HẾT HIỆU Lực TOÀN BỘ
NĂM 1998

1

2

Quyết định

Quyết định

5424/1998/QĐ-UBQLĐT 15/10/1998

Được thay thế bởi Quyết
Ban hành bản quy chế về tổ định số 12/2019/QĐ-UBND
chức và hoạt động của lực ngày 17/05/2019 Ban hành
lượng làm dịch vụ thu gom Quy định quản lý chất thải
rác dân lập.
rắn sinh hoạt trên địa bàn
thành phố Hồ Chí Minh.

01/06/2019

1694/QĐ-UBND
ngày 30/3/1998

Được bãi bỏ bởi Quyết định
Về việc tạm thu phí giao
số
34/2019/QĐ-UBND
thông để duy tu, bảo dưỡng
ngày 19/12/2019 Ban hành
tuyến đường Bắc Nhà Bè mức giá tối đa dịch vụ sử

01/01/2020

Stt

Tên loại văn
bản

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

Tên gọi của văn bản/ Trích
yếu nội dung của văn bản
Nam Bình Chánh.

Lý do hết hiệu lực

Ngày hết hiệu
lực

dụng đường bộ đê duy tu,
bảo dưỡng tuyến đường
Bắc Nhà Bè - Nam Bình
Chánh (nay là đường
Nguyễn Văn Linh).

Q

o>

NĂM 2002

3

Quyết định

130/2002/QĐ-UB
ngày 18/11/2002

Được thay thế bởi Quyết
Về ban hành quy chế quản lý định số 12/2019/QĐ-UBND
chất thải rắn thông thường ngày 17/05/2019 Ban hành
trên địa bàn thành phố Hồ Quy định quản lý chất thải
rắn sinh hoạt trên địa bàn
Chí Minh.
thành phố Hồ Chí Minh.

Q

01/06/2019

+

Ợ\
00
ƠQ

NĂM 2004

4

Quyết định

174/2004/QĐ-UB
ngày 15/7/2004

Được bãi bỏ bởi Quyết định
số
10/2019/QĐ-UBND
ngày 12/04/2019 về Bãi bỏ
Quyết
định
số
về sắp xếp ngành nghề kinh 174/2004/QĐ-UB ngày 15
doanh dọc tuyến Xa lộ Hà tháng 7 năm 2004 của Ủy
ban nhân dân thành phố về
Nội.
sắp xếp ngành nghề kinh
doanh dọc tuyến Xa lộ Hà
Nội.

o
o»
6

5

y

2

o
o

26/04/2019

LO
>0

Stt

Tên loại văn
bản

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

Tên gọi của văn bản/ Trích
yếu nội dung của văn bản

Lý do hết hiệu lực

Ngày hết hiệu
lực

Ó

NĂM 2007

5

Quyết định

Về ban hành Quy định quản
lý Nhà nước về hoạt động
107/2007/QĐ-UBND
khí tượng thủy văn trên địa
ngày 31/7/2007
bàn Thành phố Hồ Chí
Minh.

Được thay thế bởi Quyết
định số 29/201 9/QĐ-UBND
ngày 26/11/2019 Ban hành
Quy chế phối hợp quản lý
hoạt động khí tượng thủy
văn trên địa bàn Thành phố
Hồ Chí Minh.

Q

o>

10/12/2019

o
o»
6

5

NĂM 2008

6

Quyết định

69/2008/QĐ-UBND
ngày 05/9/2008

+

Ợ\
00

Được thay thế bởi Quyết
định số 20/201 9/QĐ-UBND
ngày 19/08/2019 Về lập dự
toán, sử dụng và thanh
quyết toán kinh phí tổ chức
thực hiện bồi thường, hỗ
trợ, tái định cư khi Nhà
nước thu hồi đất trên địa
bàn thành phố Hồ Chí
Minh.

01/09/2019

Về thực hiện chế độ phụ cấp Được thay thế bởi Nghị
đối với cán bộ, viên chức quyết
số
11/2019/NQlàm việc tại các cơ sở quản HĐND 13/07/2019 Về chế

01/08/2019

Về quản lý và sử dụng kinh
phí đảm bảo cho việc tổ
chức thực hiện bồi thường,
hỗ trợ và tái định cư khi Nhà
nước thu hồi đất trên địa bàn
thành phố Hồ Chí Minh.

ƠQ
y

NĂM 2009
7

Nghị quyết

10/2009/NQ-HĐND
ngày 09/7/2009

Q

2

o
o

Stt

Tên loại văn
bản

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

Tên gọi của văn bản/ Trích
yếu nội dung của văn bản

Lý do hết hiệu lực

Ngày hết hiệu
lực

lý người nghiện ma túy, độ trợ cấp đặc thù đối với
người bán dâm và người sau công chức, viên chức và
cai nghiện ma túy.
người lao động làm việc tại
các cơ sở cai nghiện ma
tuý, cơ sở xã hội công lập
theo
Nghị
định
số
26/2016/NĐ-CP ngày 06
tháng 4 năm 2016 của
Chính phủ.

8

9

Quyết định

Quyết định

33/2009/QĐ-UBND
29/04/2009

về ban hành Quy chế tổ
chức và hoạt động của Ủy
ban về người Việt Nam ở
nước ngoài thành phố Hồ
Chí Minh.

Được thay thế bởi Quyết
định số 31/201 9/QĐ-UBND
10/12/2019 Ban hành Quy
chế tổ chửc và hoạt động
của Ủy ban về Người việt
Nam ở nước ngoài thành
phố Hồ Chí Minh.

Được thay thế bởi Quyết
định số 25/201 9/QĐ-UBND
về điều chỉnh giá nước sạch
103/2009/QĐ-UBND
24/10/2019 Ban hành giá
trên địa bàn thành phố Hồ
ngày 24/12/2009
nước sạch sinh hoạt trên địa
Chí Minh.
bàn thành phố Hồ Chí Minh
lộ trình 2019 - 2022.

Q

o>

Q
o
o»
6

5

+

20/12/2019

Quyết định

22/2010/QĐ-UBND

về phê duyệt Chương trình Được bãi bỏ bởi Quyết định

ƠQ
y

2

o
o

15/11/2019

NĂM 2010
10

Ợ\
00

15/04/2019

Stt

11

Tên loại văn
bản

Quyết định

Số, ký hiệu; ngày,
tháng, năm ban
hành văn bản
ngày 29/3/2010

82/2010/QĐ-UBND
ngày 10/12/2010

Tên gọi của văn bản/ Trích
yếu nội dung của văn bản

Lý do hết hiệu lực

Ngày hết hiệu
lực

giảm nghèo, tăng hộ khá của số
06/2019/QĐ-UBND
thành phố giai đoạn 2009 ngày 12/03/2019 Về việc
2015.
bãi bỏ văn bản.
Được bãi bỏ bởi Quyết định
Về giao chỉ tiêu dự toán thusố
06/2019/QĐ-UBND
chi ngân sách nhà nước năm
ngày 12/03/2019 Về việc
2011.
bãi bỏ văn bản.

15/04/2019

13

14

Quyết định

Quyết định

Quyết định

01/2011/QĐ-UBND
ngày 11/01/2011

Được thay thế bởi Quyết
định số 38/2019/QĐ-UBND
Ban hành Quy chế (mẫu) về
ngày 20/12/2019 Ban hành
tổ chức và hoạt động của
Quy chế (Mẫu) về tổ chức
Phòng Tài chính - Kế hoạch
và hoạt động của Phòng tài
quận - huyện.
chính - Kế hoạch thuộc Ủy
ban nhân dân Quận huyện.

Q

o>

Q

NĂM 2011

12

to

o
o»
6

5

+

01/01/2020

Ợ\
00
ƠQ
y

2

03/2011/QĐ-UBND
ngày 12/01/2011

Ban hành Kế hoạch chỉ đạo,
điều hành phát triển kinh tếxã hội và ngân sách thành
phố năm 2011.

Được bãi bỏ bởi Quyết định
số
06/2019/QĐ-UBND
ngày 12/03/2019 Về việc
bãi bỏ văn bản.

15/04/2019

35/2011/QĐ-UBND
ngày 07/6/2011

Về ban hành Quy chế phối
hợp trong công tác phòng,
chống, xử lý sạt lở bờ sông,
bờ biển trên địa bàn Thành
phố.

Được thay thế bởi Quyết
định số 16/2019/QĐ-UBND
01/07/2019 Ban hành Quy
chế phối hợp trong công tác
phòng, chống, xử lý sạt lở

11/07/2019

o
o

Stt

Tên loại văn
bản

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

Tên gọi của văn bản/ Trích
yếu nội dung của văn bản

Lý do hết hiệu lực

Ngày hết hiệu
lực

bờ sông, bờ biển trên địa
bàn Thành phố.

15

16

17

Quyết định

Quyết định

Quyết định

52/2011/QĐ-UBND
ngày 29/07/2011

về việc công bố các định
mức kinh tế - kỹ thuật sử
dụng cừ vách nhựa uPvC
trong xây dưng công trình đê
bao, bờ kè phòng chống sạt
lở, triều cường, ngập nước
kết hợp giao thông nông
thôn trên địa bàn thành phố
Hồ Chí Minh.

Được bãi bỏ bởi Quyết định
số
05/2019/QĐ-UBND
12/03/2019 về việc bãi bỏ
văn bản.

Q

o>

01/04/2019

Q
o
o»
6

5

+

76/2011/QĐ-UBND
ngày 23/11/2011

Được bãi bỏ bởi Quyết định
về điều chỉnh dư toán chi
số
06/2019/QĐ-UBND
ngân sách nhà nước năm
ngày 12/03/2019 về việc
2011.
bãi bỏ văn bản.

78/2011/QĐ-UBND
ngày 09/12/2011

Được bãi bỏ bởi Quyết định
về giao chỉ tiêu dư toán thusố
06/2019/QĐ-UBND
chi ngân sách nhà nước năm
ngày 12/03/2019 về việc
2012.
bãi bỏ văn bản.

Ợ\
00
15/04/2019

ƠQ

15/04/2019

o
o

y

2

NĂM 2012
18

Quyết định

01/2012/QĐ-UBND
ngày 04/01/2012

về ban hành Kế hoạch chỉ
đạo, điều hành phát triển
kinh tế-xã hội và ngân sách
thành phố; Chương trình

Được bãi bỏ bởi Quyết định
số
06/2019/QĐ-UBND
ngày 12/03/2019 về việc
bãi bỏ văn bản.

15/04/2019
ÚJ

Stt

Tên loại văn
bản

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

-ỊỊ»
Tên gọi của văn bản/ Trích
yếu nội dung của văn bản

Lý do hết hiệu lực

Ngày hết hiệu
lực

công tác của Uy ban nhân
dân thành phố năm 2012.
19

20

Quyết định

Quyết định

55/2012/QĐ-UBND
ngày 10/12/2012

Được bãi bỏ bởi Quyết định
Về giao chỉ tiêu dự toán thusố
06/2019/QĐ-UBND
chi ngân sách nhà nước năm
ngày 12/03/2019 Về việc
2013.
bãi bỏ văn bản.

66/2012/QĐ-UBND
ngày 28/12/2012

Được thay thế bởi Quyết
định số 22/201 9/QĐ-UBND
Ban hành Biểu giá chuẩn về
ngày 30/08/2019 Ban hành
suất vốn đầu tư phần xây
Bảng giá nhà ở, công trình,
dựng công trình trên địa bàn
vật kiến trúc xây dựng mới
thành phố.
trên địa bàn Thành phố Hồ
Chí Minh.

15/04/2019

22

Quyết định

Quyết định

o>

Q
B

o
o»
6

5

10/09/2019

+

Ợ\
00
ƠQ
y

NĂM 2013
21

Q

04/2013/QĐ-UBND
ngày 17/01/2013

Về ban hành Quy trình thanh
tra trách nhiệm trong việc
thực hiện pháp luật về thanh
tra.

Được bãi bỏ bởi Quyết định
số
05/2019/QĐ-UBND
12/03/2019 Về việc bãi bỏ
văn bản.

01/04/2019

33/2013/QĐ-UBND
ngày 30/08/2013

Về gia hạn hiệu lực của
Quyết định số 52/2011/QĐUBND ngày 29 tháng 7 năm
2011 của Uy ban nhân dân
thành phố về việc công bố
các định mức kinh tế - kỹ

Được bãi bỏ bởi Quyết định
số
05/2019/QĐ-UBND
12/03/2019 Về việc bãi bỏ
văn bản.

01/04/2019

2

o
o

Stt

Tên loại văn
bản

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

Tên gọi của văn bản/ Trích
yếu nội dung của văn bản

Lý do hết hiệu lực

Ngày hết hiệu
lực

thuật sử dụng cừ vách nhựa
uPVC trong xây dựng công
trình đê bao, bờ kè phòng
chống sạt lở, triều cường,
ngập nước kết hợp giao
thông nông thôn trên địa bàn
thành phố.

23

24

25

Quyết định

Quyết định

Quyết định

42/2013/QĐ-UBND
ngày 30/09/2013

58/2013/QĐ-UBND
ngày 18/12/2013

4035/QĐ-UBND
ngày 26/7/2013

Q

o>

Q

Được bãi bỏ bởi Quyết định
số
36/2019/QĐ-UBND
Ban hành mức thu phí qua ngày 19/12/2019 Ban hành
đò tại các bến khách ngang mức giá tối đa dịch vụ sử
sông trên địa bàn thành phố. dụng đò tại các bến khách
ngang sông trên địa bàn
Thành phố Hồ Chí Minh.

01/01/2020

+

Ợ\
00
ƠQ
y

Được thay thế bởi Quyết
định số 30/2019/QĐ-UBND
Về Ban hành Quy chế phối
ngày 02/12/2019 Về việc
hợp quản lý trật tự xây dựng
ban hành Quy chế phối hợp
trên địa bàn Thành phố Hồ
quản lý trật tự xây dựng
Chí Minh.
trên địa bàn Thành phố Hồ
Chí Minh.

12/12/2019

Được bãi bỏ bởi Quyết định
số
37/2019/QĐ-UBND
19/12/2019 Về việc bãi bỏ
văn bản.

01/01/2020

Về tổ chức thu phí sử dụng
dịch vụ đường bộ (chiều xe
đi ra) thuộc dự án BOT Cầu
đường Bình Triệu 2 (phần 1,

o
o»
6

5

2

o
o

-í^
ứl

Stt

Tên loại văn
bản

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

Tên gọi của văn bản/ Trích
yếu nội dung của văn bản

Lý do hết hiệu lực

Ngày hết hiệu
lực

Được bãi bỏ bởi Quyết định
số
37/2019/QĐ-UBND
19/12/2019 về việc bãi bỏ
văn bản.

01/01/2020

Ó\

giai đoạn 2).

26

Quyết định

7118/QĐ-UBND
ngày 30 tháng 12
năm 2013

về điều chỉnh mức thu phí
sử dụng dịch vụ đường bộ
tại các trạm thu phí trên xa
lộ Hà Nội và tại cầu Bình
Triệu theo quy định tại
Thông tư số 159/2013/TTBTC ngày 14 tháng 11 năm
2013 của Bộ Tài chính.

27

28

29

Quyết định

01/2014/QĐ-UBND
ngày 08/01/2014

o>

Q
o
o»
6

5

NĂM 2014
Ban hành Kế hoạch chỉ đạo,
điều hành phát triển kinh tế văn hóa - xã hội, quốc phòng
- an ninh và ngân sách thành
phố năm 2014; Chương trình
công tác của Ủy ban nhân
dân thành phố năm 2014.

Q

+

Ợ\
00
Được bãi bỏ bởi Quyết định
số
06/2019/QĐ-UBND
ngày 12/03/2019 về việc
bãi bỏ văn bản.

Quyết định

03/2014/QĐ-UBND
ngày 14/01/2014

Ban hành chuẩn hộ nghèo, Được bãi bỏ bởi Quyết định
hộ cận nghèo thành phố áp số
39/2019/QĐ-UBND
dụng cho giai đoạn 2014 - ngày 20/12/2019 về việc
2015
bãi bỏ văn bản.

Quyết định

04/2014/QĐ-UBND
ngày 14/01/2014

Ban hành Chương trình Được bãi bỏ bởi Quyết định
Giảm nghèo, tăng hộ khá số
06/2019/QĐ-UBND
của thành phố giai đoạn ngày 12/03/2019 về việc

ƠQ
15/04/2019

y

2

o
o

10/01/2020

15/04/2019

Stt

Tên loại văn
bản

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

Tên gọi của văn bản/ Trích
yếu nội dung của văn bản
2014 - 2015.

30

31

32

Quyết định

Quyết định

Quyết định

46/2014/QĐ-UBND
ngày 10/12/2014

6360/QĐ-UBND
ngày 23/12/2014

6563/QĐ-UBND
ngày 31/12/2014

Lý do hết hiệu lực
bãi bỏ văn bản.

Được bãi bỏ bởi Quyết định
Về việc giao chỉ tiêu dự toán
số
06/2019/QĐ-UBND
thu - chi ngân sách nhà nước
ngày 12/03/2019 về việc
năm 2015.
bãi bỏ văn bản.
Được bãi bỏ bởi Quyết định
33/2019/QĐ-UBND
về điều chỉnh mức thu phí số
sử dụng đường bộ tại Trạm ngày 01/01/2020 Ban hành
thu phí BOT An Sương-An mức giá tối đa dịch vụ sử
dụng đường bộ tại Trạm thu
Lạc.
BOT An Sương - An Lạc.
Về mức thu phí sử dụng
đường bộ tại Trạm thu phí
qua cầu Phú Mỹ theo Thông
tư số 159/2013/TT-BTC của
Bộ Tài chính.

Ngày hết hiệu
lực

15/04/2019
Q

o>

Q
01/01/2020

+

Ợ\
00

Được bãi bỏ bởi Quyết định
số
32/2019/QĐ-UBND
ngày 19/12/2019 về Ban
hành mức giá tối đa dịch vụ
sử dụng cầu, đường bộ tại
Trạm thu BOT cầu Phú Mỹ.

01/01/2020

Được thay thế bởi Nghị
quyết
số
12/2019/NQHĐND ngày 06/10/2019 Về
ban hành mức thu lệ phí cấp
mới (đăng ký lần đầu tại
Việt Nam) giấy đăng ký

17/10/2019

ƠQ
y

2

o
o

NĂM 2015

33

Quyết định

01/2015/NQ-HĐND
ngày 29 tháng 7 năm
2015

về Phương án thu lệ phí cấp
mới (đăng ký lần đầu tại
Việt Nam) giấy đăng ký kèm
biển số phương tiện cơ giới
đường bộ trên địa bàn thành
phố Hồ Chí Minh.

o
o»
6

5

Stt

Tên loại văn
bản

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

-Ị^

Tên gọi của văn bản/ Trích
yếu nội dung của văn bản

Lý do hết hiệu lực

Ngày hết hiệu
lực

00

kèm theo biển số phương
tiện giao thông cơ giới
đường bộ trên địa bàn
Thành phố Hồ Chí Minh.

34

35

36

Quyết định

12/2015/QĐ-UBND
ngày 27/02/2015

Được bãi bỏ bởi Quyết định
số
08/2019/QĐ-UBND
ngày 26/03/2019 về bãi bỏ
Quyết định số 12/2015/QĐvề việc ban hành tiêu chí
UBND ngày 27 tháng 02
cánh đồng lớn trên địa bàn
năm 2015 của Ủy ban nhân
Thành phố Hồ Chí Minh.
dân thành phố về việc ban
hành tiêu chí cánh đồng lớn
trên địa bàn Thành phố Hồ
Chí Minh.

Q

o>

Q
B

05/04/2019

+

Ợ\
00
ƠQ
y

Được bãi bỏ bởi Quyết định
số
15/2019/QĐ-UBND
ngày 17/06/2019 về điều
chỉnh hạn mức, thời hạn
cho vay đối với đối tượng
có thu nhập thấp vay tiền tại
Quỹ Phát triển nhà ở để tạo
lập nhà ở.

27/06/2019

10/06/2019

Quyết định

22/2015/QĐ-UBND
ngày 15/5/2015

về sửa đổi, bổ sung quy
định hạn mức vốn vay cho
đối tượng có thu nhập thấp
vay tiền tại Quỹ Phát triển
nhà ở thành phố để tạo lập
nhà ở.

Quyết định

38/2015/QĐ-UBND
ngày 04/8/2015

Ban hành Quy chế tổ chức Được thay thế bởi Quyết
và hoạt động của cán bộ, định số 13/2019/QĐ-UBND
công chức làm đầu mối thực 29/05/2019 Ban hành Quy

o
o»
6

5

2

o
o

Stt

Tên loại văn
bản

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

Tên gọi của văn bản/ Trích
yếu nội dung của văn bản

Lý do hết hiệu lực

Ngày hết hiệu
lực

hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ chế tổ chức và hoạt động
tục hành chính trên địa bàn của cán bộ, công chức làm
đầu mối thực hiện nhiệm vụ
thành phố.
kiểm soát thủ tục hành
chính trên địa bàn thành
phố Hồ Chí Minh.
37

Quyết định

55/2015/QĐ-UBND
ngày 10/12/2015

Được bãi bỏ bởi Quyết định
Về giao chỉ tiêu dự toán thu
số
06/2019/QĐ-UBND
- chi ngân sách nhà nước
ngày 12/03/2019 Về việc
năm 2016.
bãi bỏ văn bản.

Q

o>

Q
15/04/2019

NĂM 2016

38

39

o
o»
6

5

+

Ợ\
00

Quyết định

28/2016/QĐ-UBND
ngày 12/8/2016

Ban hành Quy định về phân
cấp quản lý, khai thác các
tuyến sông, kênh, rạch trên
địa bàn Thành phố Hồ Chí
Minh.

Được thay thế bởi Quyết
định số 40/201 9/QĐ-UBND
ngày 20/12/2019 Ban hành
Quy định về phân cấp cho
các Sở và Ủy ban nhân dân
quận - huyện quản lý, khai
thác các tuyến sông, kênh,
rạch trên địa bàn thành phố
Hồ Chí Minh.

01/01/2020

Quyết định

Ban hành tiêu chuẩn, định
490/QĐ-UBND ngày mức sử dụng xe ô tô chuyên
05/02/2016
dùng của các cơ quan hành
chính, đơn vị sự nghiệp

Được bãi bỏ bởi Quyết định
số
19/2019/QĐ-UBND
ngày 07/08/2019 Ban hành
tiêu chuẩn, định mức sử

20/08/2019

ƠQ
y

2

o
o

<o

Stt

Tên loại văn
bản

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

Ui

Tên gọi của văn bản/ Trích
yếu nội dung của văn bản

Lý do hết hiệu lực

Ngày hết hiệu
lực

thuộc Thành phố và quận - dụng xe ô tô chuyên dùng
huyện.
tại các cơ quan, tổ chức,
đơn vị thuộc phạm vi quản
lý của thành phố và quận
huyện trên địa bàn thành
phố Hồ Chí Minh.

Q

o>

Q

NĂM 2017

40

41

Quyết định

Quyết định

21/2017/QĐ-UBND
ngày 03/4/2017

4819/QĐ-UBND
ngày 09 tháng 9 năm
2017

Ban hành Quy chế về mua
sắm tài sản công theo
phương thức tập trung trên
địa bàn Thành phố Hồ Chí
Minh.
Sửa đổi, bổ sung nội dung
Điều 1 Quyết định số
490/QĐ-UBND ngày 05
tháng 02 năm 2016 của Ủy
ban nhân dân thành phố Ban
hành tiêu chuẩn, định mức
sử dụng xe ô tô chuyên dung
của các cơ quan hành chính,
đơn vị sự nghiệp thuộc
Thành phố và quận - huyện.

õ

B

Được thay thế bởi Quyết
định số 28/201 9/QĐ-UBND
25/11/2019 Ban hành Quy
chế về mua sắm tài sản
công theo phương thức tập
trung trên địa bàn Thành
phố Hồ Chí Minh.
Được bãi bỏ bởi Quyết định
số
19/2019/QĐ-UBND
ngày 07/08/2019 Ban hành
tiêu chuẩn, định mức sử
dụng xe ô tô chuyên dùng
tại các cơ quan, tổ chức,
đơn vị thuộc phạm vi quản
lý của thành phố và quận
huyện trên địa bàn thành
phố Hồ Chí Minh.
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05/12/2019

+

Ợ\
00
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2

o
o

20/08/2019

Stt

Tên loại văn
bản

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

Tên gọi của văn bản/ Trích
yếu nội dung của văn bản

Lý do hết hiệu lực

Ngày hết hiệu
lực

NĂM 2018

42

43

44

Quyết định

Quyết định

Quyết định

09/2018/QĐ-UBND
ngày 15/3/2018

31/2018/QĐ-UBND
ngày 04/9/2018

47/2018/QĐ-UBND
ngày 06/12/2018

Được thay thế bởi Quyết
định số 18/2019/QĐ-UBND
Về hệ số điều chỉnh giá đất
ngày 01/08/2019 Quy định
năm 2018 trên địa bàn thành
về hệ số điều chỉnh giá đất
phố Hồ Chí Minh.
năm 2019 trên địa bàn
thành phố Hồ Chí Minh.

Về ban hành Quy định về
chính sách thu hút và phát
triển đội ngũ chuyên gia, nhà
khoa học đối với lĩnh vực
thành phố Hồ Chí Minh có
nhu cầu trong giai đoạn
2018 - 2022.

Về ngưng hiệu lực một phần
đối với Quyết định số
23/2018/QĐ-UBND ngày 19
tháng 7 năm 2018 của Ủy
ban nhân dân thành phố.

12/08/2019

Q

o>

Q

Được thay thế bởi Quyết
định số 17/2019/QĐ-UBND
ngày 04/07/2019 Ban hành
Quy định về chính sách thu
hút và phát triển đội ngũ
chuyên gia, nhà khoa học
và người có tài năng đặc
biệt đối với lĩnh vực thành
phố Hồ Chí Minh có nhu
cầu trong giai đoạn 2019 2022.

15/07/2019

Được thay thế bởi Quyết
định số 23/201 9/QĐ-UBND
ngày 16/09/2019 Về sửa
đổi, bổ sung một số điều
của
Quyết
định
số
23/2018/QĐ-UBND ngày
19 tháng 7 năm 2018 của

26/9/2019

o
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Stt

Tên loại văn
bản

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

Ui

Tên gọi của văn bản/ Trích
yếu nội dung của văn bản

Lý do hết hiệu lực

Ngày hết hiệu
lực

Ủy ban nhân dân thành phố
quy định về hạn chế và cấp
phép ô tô chở hàng, ô tô tải
lưu thông trong khu vực nội
đô Thành phố Hồ Chí
Minh.

45

Quyết định

1228/QĐ-UBND
ngày 29/3/2018

Bổ sung nội dung Điều 1
Quyết định số 490/QĐUBND ngày 05 tháng 02
năm 2016 và Điều 1 Quyết
định số 4819/QĐ-UBND
ngày 09 tháng 9 năm 2017
của Ủy ban nhân dân thành
phố về Ban hành tiêu chuẩn,
định mức sử dụng xe ô tô
chuyên dung của các cơ
quan hành chính, đơn vị sự
nghiệp thuộc Thành phố và
quận - huyện.

Q

o>

Q
B

Được bãi bỏ bởi Quyết định
số
19/2019/QĐ-UBND
ngày 07/08/2019 Ban hành
tiêu chuẩn, định mức sử
dụng xe ô tô chuyên dùng
tại các cơ quan, tổ chức,
đơn vị thuộc phạm vi quản
lý của thành phố và quận
huyện trên địa bàn thành
phố Hồ Chí Minh.

20/08/2019

Ban hành Quy trình thí điểm
về cơ chế phối hợp giữa Cơ
Hết thời hạn có hiệu lực
quan nhà nước và điện lực
theo quy định tại văn bản.
trong giải quyết các thủ tục
cấp điện qua lưới trung áp.

31/10/2019

o
o»
6

5

+

Quyết định

11/2019/QĐ-UBND
17/4/2019

Ợ\
00
ƠQ
y

2

o
o

NĂM 2019

46

tò

Stt

Tên loại văn
bản

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

Tên gọi của văn bản/ Trích
yếu nội dung của văn bản

Lý do hết hiệu lực

Ngày hết hiệu
lực

II. VĂN BẢN NGƯNG HIỆU Lực TOÀN BỘ
Không có
B. VĂN BẢN HÉT HIỆU LựC, NGƯNG HIỆU LựC TOÀN BỘ TRƯỚC NGÀY 01/01/2019:
Stt

Tên loại
văn bản

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

Tên gọi của văn bản/
Trích yếu nội dung của
văn bản

Lý do hết hiệu lực

Q
o>
Ngày hết hiệu
lực

I. VĂN BẢN HÉT HIỆU LựC TOÀN BỘ
Không có
II. VĂN BẢN NGƯNG HIỆU LựC TOÀN BỘ
Không có

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Q
o
o»
6
+

Ọ\

00

ƠQ

2

o
o

ui

DANH MỤC
VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN,
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
HẾT HIỆU LỰC, NGƯNG HIỆU Lực MỘT PHẦN NĂM 2019
(Ban hành kèm theo Quyết định số 318/QĐ-UBND ngày 31 tháng 01 năm 2020
của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh)

A. VĂN BẢN HẾT HIỆU LựC, NGƯNG HIỆU LựC MỘT PHẦN NĂM 2019

Stt

Tên loại
văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm
ban hành văn bản; tên gọi của
văn bản/ trích yếu nội dung
của văn bản

Nội dung, quy định
hết hiệu lực

Lý do hết hiệu lực

Ngày hết hiệu
lực

Được bãi bỏ một phần bởi
Quyết định số 21/2019/QĐUBND ngày 20/08/2019
của Ủy ban nhân dân thành
phố về Bãi bỏ một phần
Quyết
định
số
23/2012/QĐ-UBND ngày
09 tháng 6 năm 2012 của
Ủy ban nhân dân thành phố

01/09/2019

I. VĂN BẢN HẾT HIỆU LựC MỘT PHẦN
NĂM 2012

1

Quyết
định

23/2012/QĐ-UBND ngày 09
tháng 6 năm 2012 của Ủy ban
nhân dân thành phố về ban
hành đơn giá vận chuyển Bãi bỏ một phần nội dung
hành khách công cộng bằng tại Điều 1 Quyết định số
xe buýt; xe đưa rước học 23/2012/QĐ-UBND
sinh, sinh viên và công nhân
trên địa bàn thành phố Hồ
Chí Minh.

Stt

Tên loại
văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm
ban hành văn bản; tên gọi của
văn bản/ trích yếu nội dung
của văn bản

Nội dung, quy định
hết hiệu lực

Lý do hết hiệu lực

Ngày hết hiệu
lực

về ban hành đơn giá vận
chuyển hành khách công
cộng bằng xe buýt; xe đưa
rước học sinh, sinh viên và
công nhân trên địa bàn
thành phố Hồ Chí Minh

Q

o>

Q
B

NĂM 2015

5 <^ ^

3

ịu

2

Quyết
định

o
o»
6

Được sửa đổi, bổ sung bởi
Quyết định số 01/2019/QĐUBND ngày 05/01/2019
của Ủy ban nhân dân thành
phố Sửa đổi, bổ sung một
số điều của Quy chế tổ
chức và hoạt động của Sở
Tư pháp thành phố Hồ Chí
Minh ban hành kèm theo
Quyết
định
số
32/2015/QĐ-UBND ngày
03 tháng 7 năm 2015 của
Ủy ban nhân dân thành phố
Hồ Chí Minh.

15/01/2019

Được sửa đổi, bổ sung bởi
58/2015/QĐ-UBND
Khoản 1 Điều 1; Điều 2;
Quyết định số 07/2019/QĐ31/12/2015 của Ủy ban nhân Điều 3; Điều 4 và Điều 5.
UBND ngày 15/03/2019
dân thành phố Về việc ban

25/03/2019

32/2015/QĐ-UBND ngày 03
tháng 7 năm 2015 của Ủy ban
nhân dân thành phố Hồ Chí
Minh Ban hành Quy chế tổ
chức và hoạt động của Sở Tư
pháp Thành phố Hồ Chí
Minh.

Khoản 1 Điều 1; Khoản 4,
Khoản 6, Khoản 7 Điều 3;
Điểm b Khoản 12 Điều 3;
Khoản 14 Điều 3; Khoản
15 Điều 3; Khoản 19 Điều
3; Khoản 21 Điều 3; Khoản
22 Điều 3; Điểm e Khoản
31 Điều 3; Khoản 2 Điều 4;
Khoản 1 Điều 8; Khoản 8
và Khoản 10 Điều 3 Quy
chế ban hành kèm theo
Quyết
định
số
32/2015/QĐ-UBND.

5

+

Ợ\
00
ƠQ
y

2

o
o

Ui

ữiI

Stt

Tên loại
văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm
ban hành văn bản; tên gọi của
văn bản/ trích yếu nội dung
của văn bản
hành chuân hộ nghèo, hộ cận
nghèo Thành phố áp dụng
cho giai đoạn 2016 - 2020.

Ui

cK

Nội dung, quy định
hết hiệu lực

Lý do hết hiệu lực

Ngày hết hiệu
lực

của Ủy ban nhân dân thành
phố Về sửa đổi, bổ sung
Quyết
định
số
58/2015/QĐ-UBND ngày
31 tháng 12 năm 2015 của
Ủy ban nhân dân thành phố
về việc ban hành chuân hộ
nghèo, hộ cận nghèo thành
phố áp dụng cho giai đoạn
2016-2020.

Q

o>

Q
o
o»
6

5

+

NĂM 2016

4

Quyết
định

10/2016/QĐ-UBND ngày 05
tháng 4 năm 2016 của Ủy ban
nhân dân thành phố ban hành
Quy chế (mẫu) về tổ chức và
hoạt động của Phòng Tư pháp
thuộc ủy ban nhân dân các
huyện, quận.

Điểm c Khoản 19 Điều 2
Quy chế ban hành kèm theo
Quyết định số 10/2016/QĐUBND ngày 05 tháng 4
năm 2016 của Ủy ban nhân
dân thành phố.

Ợ\
00
Được bãi bỏ một phần bởi
Quyết định số 26/2019/QĐUBND ngày 08/11/2019
của Ủy ban nhân dân thành
phố Về việc bãi bỏ văn
bản.

20/11/2019

Được sửa đổi, bổ sung bởi
Quyết định số 09/2019/QĐUBND ngày 03/04/2019
của Ủy ban nhân dân thành
phố Về việc sửa đổi, bổ

15/04/2019

ƠQ
y

2

o
o

NĂM 2017

5

Quyết
định

11/2017/QĐ-UBND
ngày
08/03/2017 của Ủy ban nhân
dân thành phố Ban hành Quy
định về quy trình xây dựng
văn bản quy phạm pháp luật

Khoản 1 Điều 13; Điều 14;
Điều 20; Khoản 1 Điều 21;
Khoản 4 Điều 21; Khoản 2
Điều 26; Điều 50; Điều 51
Quy định về quy trình xây

Stt

Tên loại
văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm
Nội dung, quy định
ban hành văn bản; tên gọi của
văn bản/ trích yếu nội dung
hết hiệu lực
của văn bản
trên địa bàn Thành phố Hồ dựng văn bản quy phạm
pháp luật trên địa bàn
Chí Minh.
Thành phố Hồ Chí Minh
ban hành kèm Quyết định
số
11/2017/QĐ-UBND
ngày 08 tháng 3 năm 2017
của Ủy ban nhân dân thành
phố.

Lý do hết hiệu lực

Ngày hết hiệu
lực

sung một số điều của Quy
định về quy trình xây dựng
văn bản quy phạm pháp
luật trên địa bàn Thành phố
Hồ Chí Minh ban hành
kèm
Quyết
định
số
11/2017/QĐ-UBND ngày
08 tháng 3 năm 2017.

Q

o>

Q
o
o»
6

5

NĂM 2018

6

Nghị
quyết

17/2018/NQ-HĐND
ngày
08/10/2018 của Hội đồng
nhân dân Thành phố về cơ
chế hỗ trợ từ ngân sách thực
hiện Đề án Chương trình Sữa
học đường cải thiện tình trạng
dinh dưỡng góp phần nâng
cao tầm vóc trẻ em mẫu giáo
và học sinh tiểu học giai đoạn
2018 - 2020 trên địa bàn
Thành phố Hồ Chí Minh.

Được sửa đổi, bổ sung bởi
Nghị quyết số 02/2019/NQHĐND ngày 11/05/2019
của Hội đồng nhân dân
Thành phố Về sửa đổi
Khoản 6 Điều 1 Nghị quyết
số
17/2018/NQ-HĐND
Khoản 6 Điều 1 về thời gian
ngày 08 tháng 10 năm
triển khai thực hiện Đề án
Chương trình Sữa học đường. 2018 của Hội đồng nhân
dân thành phố về cơ chế hỗ
trợ từ ngân sách thực hiện
Đề án Chương trình Sữa
học đường cải thiện tình
trạng dinh dưỡng góp phần
nâng cao tầm vóc trẻ em
mẫu giáo và học sinh tiểu

+

Ợ\
00
ƠQ
y

2

11/05/2019

o
o

Ui

Stt

Tên loại
văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm
ban hành văn bản; tên gọi của
văn bản/ trích yếu nội dung
của văn bản

Ui

00

Nội dung, quy định
hết hiệu lực

Lý do hết hiệu lực

Ngày hết hiệu
lực

học giai đoạn 2018 - 2020
trên địa bàn Thành phố Hồ
Chí Minh.

8

5 <^ ^
ịu

7

Quyết
định

23/2018/QĐ-UBND ngày 19
tháng 7 năm 2018 của Ủy ban
nhân dân thành phố ban hành
Quy định về hạn chế và cấp
phép ô tô chở hàng, ô tô tải
lưu thông trong khu vực nội
đô thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 1; Điều 2; Điều 3;
Điều 13;
Điều 6, Điều 7, Điều 8
Chương II, Điều 9, Điều
10, Điều 11, Điều 12
Chương III và Phụ lục 2,
Phụ lục 3, Phụ lục 4, Phụ
lục 5, Phụ lục 6, Phụ lục 7
của Quy định ban hành
kèm theo.

24/2018/QĐ-UBND ngày 20
tháng 7 năm 2018 của Ủy ban
nhân dân thành phố ban hành
Khoản 4 Điều 40.
quy định về công tác thi đua,
khen thưởng tại Thành phố
Hồ Chí Minh.

Được sửa đổi, bổ sung bởi
Quyết định số 23/2019/QĐUBND ngày 16/09/2019
của Ủy ban nhân dân thành
phố Về sửa đổi, bổ sung
một số điều của Quyết định
số
23/2018/QĐ-UBND
ngày 19 tháng 7 năm 2018
của Ủy ban nhân dân thành
phố quy định về hạn chế và
cấp phép ô tô chở hàng, ô
tô tải lưu thông trong khu
vực nội đô Thành phố Hồ
Chí Minh.

26/9/2019

Được sửa đổi bởi Quyết định
số
27/2019/QĐ-UBND
ngày 11/11/2019 của Ủy
ban nhân dân thành phố về
Sửa đổi Khoản 4, Điều 40
Quy định về công tác thi
đua, khen thưởng tại Thành
phố Hồ Chí Minh ban hành

25/11/2019
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Stt

Tên loại
văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm
ban hành văn bản; tên gọi của
văn bản/ trích yếu nội dung
của văn bản

Nội dung, quy định
hết hiệu lực

Lý do hết hiệu lực

Ngày hết hiệu
lực

kèm theo Quyết định số
24/2018/QĐ-UBND ngày
20 tháng 7 năm 2018 của
Ủy ban nhân dân thành
phố.
II. VĂN BẢN NGƯNG HIỆU LựC MỘT PHẦN
Không có
B. VĂN BẢN NGƯNG HIỆU LựC MỘT PHẦN TRƯỚC NGÀY 01/01/2019: Không có
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Ký bởi: Trung tâm Công báo
Email: ttcb.ubnd@tphcm.gov.vn
Cơ quan: Thành phố Hồ Chí Minh
Thời gian ký: 02.03.2020 09:30:31 +07:00
CÔNG BÁO/Số 67+68/Ngày 01-3-2020
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ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 6
ỦY BAN NHÂN DÂN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

QUẬN 6

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 54/QĐ-UBND

Quận 6, ngày 13 tháng 01 năm 2020

QUYET ĐỊNH
Về việc công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật
của Ủy ban nhân dân quận 6 hết hiệu lực toàn bộ năm 2019

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 6
Cân cứ Luật Tổ chức chính quyển địa phương ngày ỉ 9 tháng 6 năm 20Ỉ5;
Căn cứ Luật Baỉĩ hành vãn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng ổ
nảm 20ĩ 5;
Cần cứ Nghị định số 34/2ỠỈ6/NĐ-CP ngãy ì4 thảng 5 năm 20ỉ6 của Chinh
phủ quy đinh chì tiết một sọ điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành vãn bàn quy
phạm pháp luật;
Xét để nghị của Trưởng phòng Tu pháp quận 6 tại Công vãn sỏ Ỉ3/TP ngày
03 tháng Oỉ năm 2Ô2Ồ.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định nảy Danh mục vãn bàn quy phạm pháp
luật của Uy ban nhân dân quận 6 hêt hiệu [ực toàn bộ nãix) 2019.
Điều 2, Quyết định nảy cỏ hiệu lực kể từ ngày kỷ ban hành.
Điều 3. Chánh Vãn phòng 1 Tội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân quận 6.
Trường phòng Tư pháp quận 6, Thủ trưởng các cơ quan, đon VỊ có liên quan vả Chủ
tịch ủy ban nhân dân 14 phường chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.V
CHỦ TỊCH

Ngô Thành Luông

CÔNG BAO/Số 67+68/Ngày 01-3-2020
ÚY BAN NHÂN DÂN
QUẬN 6
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tụ do - Hạnh phúc

DANH MỤC
Văn ban quy phạm pháp luật của Uy ban nhân dân quận 6
hét hiệu lực toàn bộ năm 2019
(Ban hành kèm theo Quyết định sắ# ị ĩ 'QĐ-UBND ngày& /ờĩ/2020
cùa Chù tịch Uy ban nhàn dân quận 6)

Số
TT

Tên
loại
vãn
bản

Số, kÝ hiêu;
ngày, tháng,

năm ban hành
văn bàn

Tên gọi của văn
bàn/

Trích yếu
nội dung của văn
bản

Lý do
hết liiêii lưc
ĩ

V

Ngày hết
hiệu lục

01

Quyết
định

14/2009/
QĐ-ỤBTND
Ngày 10/7/2009

Ban hành Ke hoạch
thực hiện Nghị
quyết 22/NQ-CP
ngày 28 tháng 5
năm 2009 của
Chính phủ,

Căn cử Quyết dinh 26/10/2019
số
01/2019/QĐƯBND
ngày
18/10/2019 cùa Uy
ban nhân dân quận
6 ve bãi bỏ văn bản
quy phạm pháp
luật cùa ủy ban
nhân dàn quận 6.

02

Quyết
dịnh

03/2010/
QĐ-UBND
Ngày 23/3/2010

Ban hành Kế hoạch
thực hiện chiền
lược quốc gia
phòng, chổng tham
Tihũnẹ đến nãm
2020 trôn địa bàn
quận 6.

03

Quyết
định

04/2011/
QĐ-UBND
Ngày 22/3/2011

Ban hành Quy che
tô chức và hoạt
động cùa Trung
tâm dạy nghề quận
6.

Cản cứ Quyểl định 26/10/2019
số
01/2019/QĐUBND
ngày
18/10/2019 của ừy
ban nhâri dân quận
6 về bãi bò văn bản
quy phạm pháp
luật của Uy ban
nhân dân quận 6.
Cán cứ Quyẽt định 26/10/2019
so
01/2019/QĐUBND
ngày
! 8/ì 0/2019 của ùy
ban nhân (lân quận
6 vẻ bài bỏ vãn bản
quy phạm pháp
luật cùa ùy ban
nhân dân quận 6,
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Tên gọi cùa vấn
bản/
Trích yểu
nôi dung cùa vãn
bân

So
TT

Tên
loại
văn
bản

Số, ký hiệu;
ngày, tháng,
nẫm 1)1111 hành
vãn băn

04

Quvết
dính

01/2013/
QĐ-UBND
Ngày 30/5/20ĩ 3

Ban hành Quy chế
TO chức và hoạt
động của Trung
lâm vãn hóa quận
ó'

05

Quyểí
dinh

01/2015/
QĐ-UBNL)
Ngày 16/7/2015

vè việc sửa đổi, bỗ
sung một sô điều
của Quy chế tồ
chức và hoạt động
của Trung tâm vãn
hóa quận 6 ban
hành kèm theo
Ọuyết đình sé
01/2013/QĐƯBND
ngày
30/5/2013 của ủy
ban nhân dân quận
6,

06

Quvct
dinh

03/2015/
QĐ-UBND
Ngày
25/11/2015

Ban hành Quy chế
íả chức và hoạt
dộng cùa Bệnh
viện quàn 6,

07

Quyet
định

09/2011/
QĐ-ƯBND
Ngày
05/12/201 ]

Độ mật tải ìiệu cua
Uy ban nhản dân
quận 6 và các đơn
vị trực thuộc Uy
ban nhản dân quări
6.

Lý (1(1
hẽt hiệu lực

Ngày Iiết
hiệu Lực

Căn cứ Quyểĩ đinh 26/10/2019
số
01/2019/QĐUBND
ngày
18/10/2019 cùa ủy
ban nhân dân quận
6 vè bãi bò vãn bản
quy phạm pháp
luật của ừy ban
nhân dân quận 6.
Căn cứ Quyết đính 26/10/2019
số
01/2019/QĐUBND
ngầv
18/10/2019 của ủy
ban nhân dân quận
6 về bãi bỏ văn bản
quy phạm pháp
luật của ủy ban
nhằn dân quận 6.

Căn cứ Quyet định 26/10/2019
so
01/2019/QDUBMD
ngày
18710/2019 cùa ủy
ban nhân dân quận
6 ve bã ì bò văn bán
quy phạm pháp
luật cùa Uy ban
nhản dân quận 6.
C-Qii otr Quyct đ
26/10/20 ì 9
số
01/2019/QĐUBND
ngày
18/10/2019 của Uy
ban nhân dâĩi quận
6 về bãi bỏ vân bàn
quy phạm pháp
jí!m

CÔNG BAO/Số 67+68/Ngày 01-3-2020

SỐ
TT

Tên
ioại
văn
bản

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

Tên gọi của văn
bản/
Trích yểu
nội dung của văn
bản

Lý tlo
hết hiệu lục
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Ngày hết
hiệu ĩ ục

luật của Uy ban
nhân dân quận 6Tồng số: 07 (bảy) vãn bản.
ỦY BAN NHẢN DÂN OUẢN 6

Ký bởi: Trung tâm Công báo
Email: ttcb.ubnd@tphcm.gov.vn
Cơ quan: Thành phố Hồ Chí Minh
Thời gian ký: 02.03.2020 09:30:45 +07:00
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ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN GÒ VẤP
ỦY BAN NHÂN DÂN
QUẬN GÒ VẤP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 99/QĐ-UBND

Gò Vấp, ngày 14 tháng 01 năm 2020

QUYET ĐỊNH
Về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật
hết hiệu lực, ngưng hiệu lực năm 2019

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN GÒ VẤP
Căn cứ Luật Tô chức Chính quyên địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Ban hành vãn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ
về hưởng dẫn chi tiết một số điều của Luật Ban hành vãn bản quy phạm pháp luật;
Căn cứ Quyết định sọ 02/2017/ỌĐ-UBND ngày 10 tháng 01. năm 2017 của ủy
ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quy chế về kiểm tra, xử ]ý vả rà soát,
hệ thống hỏa vãn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh;
Cân cứ Quyết đình số 11/2017/QĐ-UBND ngày 08 thảng 3 nãm 2017 của ửv ban
nhân dân Thành pho Hồ Chí Minh ban hành Quy định về quy trinh xây dựng vãn bàn
quy phạm pháp luật trẽn địa bản Thành phố Hồ Chí Minh;
Theo đề nghị của Trưởng phòng Tư pháp quận tại Tờ trình sổ 58/TTr-PTP ngày
14 tháng 01 năm 2020,
~
*
~ "
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Nay công bố Danh mục vãn bản quy phạm pháp luật cùa ủy ban nhân
dân quận Gò vấp hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần nãm 2019 kèm
theo Quyết định này.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký,
Điều 3. Chánh Vãn phòng Hội đồng nhần dân và ủy ban nhân dân quận, Trưởng
Phòng Tư pháp quận, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liền quan vồ" Chủ tịch ủy ban
nhân dân các phường chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./nM
CHỦ TỊCH

Nguyễn Thị Thanh Vân

ỦY BAN NHÂN DÂN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

QUẬN GÒ VẤP

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
CƯA UY^ỈINỊẸỊAN^ÂN QUẶN GÒ VÁP HÉT HIỆU Lực, NGƯÌVG HIỆÚ Lực MỘT PHẦN NĂM 2019

(Ban hành kèm ìhtíQ_ÓÌQỊầt^ỉịnh sỗ 99/QĐ-UBND ngày 14 tháng 0Ỉ năm 2020 cửa ƯBND quện Gò vẩp về việc câng bó Danh
mục vãn bản quy phạm pháp ỉuât của UBND quận hết hiệu lực, ngtrng hiệu lực năm 2019)

A. VĂN BẢN HẾT HIỆU Lực, NGƯNG HIỆU Lực MỘT PHẦN NĂM 2019
I. VĂN BẲN HẾT HIẸƯ Lực MỘT PHẢN
i^Ịí$ẵMS?#

Qtrvểi định

Được sửa dèì, hồ sung, vả bai bô
Khoàn 3 Điều 4, Khoãti 1
08/2018/QD-UBND;
Khoản 4 Điều 5, Khoàn ị
bỡi Quyết định số 03/2019/QĐngày 25/6/20 ] 8; Quy thế
lồ chức vả hoạt độĩig của Khoản 2 Điều 7, Quy chá tổ UBND ngảy ĩ 0/7/2019 của
Phùng Y tề quận Gò vấp chức và hoại íìộng của Phòng V URND quậri Gò vấp vỂ sửa dồL
tế quận ban hành kèm theo
bồ sLìng một sổ đtều Qnv chế tổ
Ọiiyấ đính số 0S/201S/ỌĐchức vả hoạt độũg cửa lJhòng Y tế
UĐND ỉigảy 25/6/201K của
quận ban hàtih kèm theo Quyết
định sổ 08/2018/ỌĐ-UBND tigảy
UĐND í^uậTi Gù váp
25/6/2018 cùa UBND quận Go

Vấp

II. VĂN BẢN NGƯNG HIỆU Lực MỘT PHAN
Không có

B- VĂN BẲN HÉT HIỆU Lực, NGƯNG HIỆU Lực MỘT PHẦN TRƯỚC NGÀY 01/01/2019
Không có
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' .ị:!: VNgảỵ hét hiệu
lựẹ

17/7/2019

ỦY BAN NHÂN DÂN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

QUẬN GÒ VẤP

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

On

DANH MUC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
W^ỉSẩằỆJ^ll
CUA UY^^ÍE^^OÂN QUẬN GO VẤP HẾT HĨẸU Lực, NGƯNG HIỆU Lực TOÀN Bộ NĂM 2019
(Ban hành kèm (Pỉềt^^ịỉỀ^ểt^âịnh sổ 99/QĐ-ƯBND ngày 14 tháng 01 năm 2020 của ƯBND quận Gò vấp về việc công bố Danh

mục vãn bản quy phạm pháp ỉuât của UBND quận hết hiệu lực, ngưng hiệu lực năm 2019)

À. VĂN BẢN HÉT HIỆU Lực, NGƯNG HIỆU Lực TOÀN BỘ NĂM 2019
Iể VĂN BẢN HÉT HIỆU LỤ C TOÀN BỘ
•

•

:

• STT-I":
•ỉ ':;$?%$SÍ

é
1

2

3

:

: '

í

VĨ •; ỊIỆSP
Quyết định

Quyết đjnh

Ọuyét định

04/2010/QĐ-UBND
ngày 27/9/2010

01/2011/QĐ-ƯBND
ngày 30/5/2011

01/20 16/Q Đ-UÍỈND
ngày 15/01/2016

:• • ' • "1 j ••••• •
. •• :• ầùĩÊỂfí'
••
!"•
•
:•
•
"
.L £- -^s^-ỉiirĩ ? yTfn gọí ciia văn bân/. Trích
: • Lý do bết híẻủ Eực
•
•
wnj>i itnng
vằn bẩn
ẵ;: y ' 1
: ' M .• 6
'
,\
• : '
:• •
V : - : :• :,v ¥
• .'•í"s : " . ' ' . - • ••' ='•: •
.,
V
vể việc ban hành Quy chÉ võ
BỊ bãi bõ bởi Quyếl định số
liẫ trự và khcrt thuửng đố ì với
Ữ5/2019/QĐ-UBND ngày
Cơ quan, lò chức, cá nhân tham
1 1 /9/2019 cua UBND quận Gò
Ịjia, phõi hợp, cộng tác, giúp đỡ
Vấp về bài bỏ văn bãn tjuy phạm
Công an nhân dân trong đâu
phảp luật
tranh phòng ngừa các toại tội
phạm.
về sừa đỗi, bỏ sung Quy chc VÊ
hồ trợ và khen thường dốt vớí
cơ quan, tô chức, cá nhân Tharn
gja, phéì hợp. cộng tác, giúp độ
Công an nhqn đản irotìg dấu
tranh phòng ngừa cát loạỉ tội
phạm

Bị bài bỏ bửí Quyểt íljjìh số
05/2019/ỌĐ-UBND ngày
í 1/9/2019 củaUBND quận Cò
VẾp về bãi bô vin bản quy phạm
pháp luật

VẾ việc bati hành quy dịnh về
công tác thi dua, khtiTi thướng
lại quận Gò vấp.

Bị trãi bỏ bởỉ Quyet định số
05/2019/QEVUBND ngày
1 1 /9/20 [9 của UBND quặn Gò

Ngà-V Ìiềr hiệu
iựí

23/9/2019

23/9/2019

So, ký. hiệu; ngày,
STT •'

Tên losií vãn bàn
*

.

tháng,
ban
hãnh
c năm
;
• .
• .M • , . 4ề • - • •
vãn bàn •

TẾn gọi của van b:in/ Trích
ycn nội dung vă ti bàn

.•'Ị

.•••;
•: ì
'
Lỷ do hểt hiẼu lưc
•ỊÍ
-'l - ; •/ .
_
:
:'ỉrS-MÍi ìỉĩíĩ.Ịr":: • •
.V ['•' ễẠ'"* .Ề' • ' '•
Vấp về hãi hủ vãn bnn quy phạm
pháp luật

4

5

Quyéỉ định

Qĩiyét dịnh

02/20 [4/QĐ-UBND
ngày 29/12/2014

04/20Ỉ2/QĐ-UBND
ngày 18/9/20 í 2

vè việc ban hành Quy trình
nhận, xử lý dan vả giải quyết
khỉéu nại, lố cảo tại Uy ban
nhốn dán quận Gò vấp.

VẾ ban hành quy chế tổ chức
thực hiện vả quản lý các dự án
dầu lư rnớ rộng, nâng cắp hãm
ircíi dịa bản quận Gò vấp theo
phưUTig thức "nhà nước và

nhân dân cùng làm

Ngày hct íúệu
lực
'23/11/2019

Bi bãi bỏ bởi Quyểt đinh số
02/2019/QĐ-UBN D ngày
29/5/2019 của UBND quận Gò
Vấp về bẵí bò Quyết định sổ
02/2019/QĐ- ừ BN D ngày
29/12/2014 của UBNDquận về
việc ban hành Qụy (rình nhạn, xử
lý don và giải quyềt kliiou nại, tổ
cáo tại UBND quận Gò vấp
Bị bãi bô bời Quyết định so
04/2019/QĐ-ÙBNĐ ngày
15/7/2019 cua UBND quận Gò
Vấp vè bai bó Quyết định sả
04/2012/QĐ-ỪBND ngày
13/9/2012 của ƯBND qùâiĩ về
han hárih quy chỂ tồ chức ihực
hiện và quản !ý các dự án dầu tư
mờ rộng. íiâng cẩp hèm trẽn d[a
bẻn quận Gò vấp theo phưong
thức 'ằrỉfỉù nước vù nhàn dân cùng

ỉảm".

II. VĂN BẢN NGƯNG HIỆU Lực TOÀN BỘ
Không có

B. VÀN BẢN HÉT HIỆU Lực, NGUTVG HIỆU Lực TOÀN BỘ TRƯỚC NGÀY ơí/01/2019
Không có

05/6/2019

22/7/20 ì9

VĂN PHÒNG UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Địa chỉ: 86 Lê Thánh Tôn, quận 1
Điện thoại: 38.233.686
Fax: (84.8) 38.233.694
Email: ttcb.ubnd@tphcm.gov.vn
Website: www.congbao .hochiminhcity.gov.vn
In tại Xí nghiệp Bản đồ Đà Lạt - Bộ Quốc phòng

