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CÔNG BÁO/Số 93/Ngày 01-10-2017

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN THỦ ĐỨC
ỦY BAN NHÂN DÂN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

QUẬN THỦ ĐỨC

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 04/2017/QĐ-UBND

Thủ Đức, ngày 08 tháng 8 năm 2017
QƯYẺT ĐỊNH
VỀ việc bãi bỏ văn bản

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN THỦ ĐỨC
Căn cứ Luật To chức chỉnh quyền địa phương ngày ỉ ộ tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Ban hànhvăn bản quy phạm pháp ỉuật ngày 22 thảng 6 năm 20ì 5;
Căn cứ Nghị định sổ 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 3 năm 20ỉ 6 cùa
Chỉnh phủ quy định chi tiêt mật sô điêu và biện pháp thi hành Luật Ban hành
văn bản quy phạm pháp luật;
Căn cứ Quyết định sô ỉ ỉ/2017/QD-ƯBND ngày 08 tháng 3 năm 20ỉ 7 của
Úy ban nhân dân Thành phổ ban hành quy định về quy trình xây dựng văn bản
uyphạm pháp luật trên địa bàn Thành phô Hô Chỉ Minh;
Theo đề nghị của Trưởng phồng Tư pháp tại Tờ trình sổ 822/TTr-TP ngày
Jỉ
fMỉ
'/•07 thảng 8 năm 2017.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Bầi bỏ 04 (bòn) văn: bản quy phạm pháp luật do úy ban nhân dân
quận Thủ Đức ban hàiih có nội dung không còn phù hợp với quy dịnh pháp luật
hiện hành (theo Danh mục đính kèm),
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày/iíT tháng 8 năm 2017.
Điều 3. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân quận,
Trưởng phòng Tư pháp, Trường phòng Nội vụ, Trưởng phòng Quản lý dô thị,
Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và Chủ tịch Uy ban nhân dân các
phường thuộc quận chịu trách nhiệm thi hành Quyết đính nky./.Ịịi^/
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
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vể ban hành Quy chê làm việc của Uy Không còn đối tượng điều chỉnh.
ban nhân dân quận Thủ Đức thực hiện thí
điềm không tổ chức Hội đồng nhân dân
Chức năng, nhiệm vụ của Thanh tra quận
không còn phù hợp với quy định tạ ỉ Điều 7S
Thông tư liên tịch sỗ 03/2014/TTLT-TTCPBNV ngày 08/9/2014 hướng dẫn, chức
về ban hành Quy chể tố chức và hoạt năng, nhiệm vụ. quyền hạn và cơ cẩu tồđộng của Thanh tra quận Thủ Đức
chức của Thanh tra tỉrih, Thành phố trực
thuộc Trung ương, Thanh tra huvệrụ quận,
thị xẫ, thảnh phố thuộc tỉnh
Chức năng, nhiệm vụ của Văn phòng
HĐND-UBND quận không phù hợp vớì
V/v ban hành Quy chế tổ chức và hoạt Điều 2, Quyết định 64/2016/QĐ-UBND
động cùa Văn phòng HĐND-ƯBND quận ngảy 30/12/2016 ban hảnh quy chế (mẫu) về
tổ chức vả hoạt động cúa Văn phòng
HĐND-UBND quận
'
Không còn phù họp với quy định pháp luật
V/v ban hành Quy định khu vực, đường hiện hành; cơ sở pháp lý ban hành quyết
pho, dịa điểm sản xuất, kinh doanh vật định đâ hét hiệu lực, cụ thể; Luật Đất đai
liệu xây đựng, nơi để phc thải vật liệu xây 2003; Luật Xây dựng 2005; Nghị định
124/2007/NĐ-CP; Nghị định 23/2Ũ09/NĐdựng trên địa bản quận Thủ Đức
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