ỦY BAN NHÂN DÂN
QUẬN PHÚ NHUẬN
Số: 0Z!2ữ 12/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỪ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do — Hạnh phúc
Phú Nhuận, ngày ỵỊlJháng4 năm 2012

QUYẾT ĐỊNH
Ve bãi bỏ văn bản

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN PHÚ NHUẬN
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân ngày 26
tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân
dân và ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;
Xét đề nghị của Trưởng Phòng Tư pháp tại Tờ trình số 53 /TTr-TP ngày ídtháng 4 năm 2012,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Nay bãi bỏ 09 văn bản do ủy ban nhân dân quận Phú Nhuận ban
hành do không còn phù hợp với quy định pháp luật hiện hành (theo danh mục
đính kèm).
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 7 ( bảy) kể từ ngày ký.
Điều 3. Chảnh Văn phòng ủy ban nhân dân quận, Thủ trưởng các phòng
ban chuyên môn, Chủ tịch ủy ban nhân dân 15 phương và các tổ chức, cá nhân
có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
TM. ỦY BAN NHÂN DẢN
TỊCH

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Sờ Tư pháp (Phòng KTVB);
- TT Quận ủy;
- Các PCT;
- VP ƯBND quận;
- ƯBND 15 phương;
- Lưu.

m Công Nghĩa

1

DANH MỤC VĂN BẢN
CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN QUẬN PHÚ NHUẬN BỊ BÃI BỎ

(Ban hành kèm theo Quyết định số Ỡ-2-/2012/QĐ-UBND ngàyháng 4 năm 2012
của Uỷ ban nhân dãn quận Phú Nhuận).
1. Chỉ thị số 05/CT- UB ngày 01/9/1998 của Uỷ ban nhân dân quận về việc
nghiêm cấm mua bán trước cổng trường học trong quận.
2. Chỉ thị số 06/CT-UB ngày 15/9/1998 của Uỷ ban nhân dân quận về việc thực
hành tiết kiệm chống lãng phí.
3. Chỉ thị số 02/CT-UB ngày 02/7/1999 của Uỷ ban nhân dân quận về tăng cường
các biện pháp thực hiện công tác phòng cháy chữa cháy.
4. Quyét định số 415/2003/QĐ-ƯBND ngày 20/6/2003 Ban hành quy chế quản lý,
sử dụng và đầu tư xây dựng vĩa hè, lề đường trên địa bàn quận Phú Nhuận.
5. Quyết định số 124/2006/QĐ-UBND ngày 25/01/2006 Ban hành quy định về tổ
chức thực hiện và quản lý dự án dầu tư trên địa bàn quận.
6. Quyết định số 306/2006/QĐ-ƯBND ngày 12/4/2006 ban hành quy định vể tổ
chức thực hiện và quản lý các dự án đầu tư mở rộng hẻm và đường theo phương
thức " nhà nước và nhân dân cùng làm"
7. Quyết định số 313/2007/QĐ-ƯBND ngày 04/4/2007 về việc phê duyệt quy
hoạch các ngành nghề kinh tế trên địa bàn quận đến năm 2010 và tầm nhìn đến
năm 2020.
8. Quyết định số 08/2010/QĐ-ƯBND ngày 18/10/2010 về ban hành quy chế phối
hợp quản lý người chấp hành hình phạt cải tạo không giam giữ, người chấp hành
' hình phạt tà cho hưởng án treo.
9. Quyết định số 01/2011/QĐ-UBND ngày 07/01/2011 Quyết định về ban hành
Chương trình lập quy năm 2011.
ƯỶ BAN NỈIẤN DÂN QUẬN PHÚ NHUẬN
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