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ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 9
ỦY BAN NHÂN DÂN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

QUẬN 9

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 02/2018/QĐ-UBND

Quận 9, ngày 06 tháng 4 năm 2018

QUYÉT ĐỊNH
về việc bãi bỏ 02 văn bản quy phạm pháp luật
của Ủy ban nhân dân Quận 9

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 9
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyên địa phương số 77/2015/QH13 ngày 19 tháng
6 năm 2015;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản Quy phạm pháp luật 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 điêu và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản Quy phạm
pháp luật năm 2015;
Theo đê nghị của Trưởng phòng Tư pháp tại Tờ trình số 41/TTr ngày 28 tháng 3
năm 2018;
QUYÉT ĐỊNH:
Điều 1. Nay bãi bỏ Quyết định số 400/2005/QĐ-UBND ngày 29 tháng 7 năm
2005 Quy định vê phân công nhiệm vụ, quyên hạn các phòng ban và đơn vị thuộc
quận - tổ chức thực hiện các dự án đầu tư xây dựng cơ bản sử dụng vốn nhà nước và
Quyết định số 36/2008/QĐ-UBND ngày 15 tháng 12 năm 2008 vê quy trình lập,
thẩm định và phê duyệt quyết toán vốn đầu tư - xây dựng cơ bản thuộc thẩm quyên
của Ủy ban nhân dân quận.
Lý do: Không còn phù hợp với các quy định pháp luật hiện hành.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 17 tháng 4 năm 2018.
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Điều 3. Các ông (bà) Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân

quận, Trưởng phòng Tư pháp quận, Trưởng các phòng ban, cơ quan, đơn vị trực
thuộc quận và Chủ tịch Ủy ban nhân dân 13 phường có trách nhiệm thi hành Quyết
định này./.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Trần Văn Bảy

