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ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 9
ỦY BAN NHÂN DÂN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

QUẬN 9

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 05/Qð-UBND

Quận 9, ngày 05 tháng 01 năm 2018

QUYẾT ðỊNH
V/v công bố văn bảnquy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ của
Ủy ban nhân dân Quận 9 ban hành ñến ngày 31 tháng 12 năm 2017

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 9
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền ñịa 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 ñịnh số 34/2016/Nð-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ
về quy ñịnh chi tiết một số ñiều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy
phạm pháp luật;
Căn cứ Quyết ñịnh số 6581/Qð-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí
Minh về việc ban hành Kế hoạch công tác kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp
luật năm 2017 trên ñịa bàn Thành phố Hồ Chí Minh;
Căn cứ Quyết ñịnh số 58/Qð-UBND ngày 27/02/2017 Ủy ban nhân dânQuận 9
về ban hành Kế hoạch công tác kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật năm
2017 trên ñịa bàn Quận 9;
Theo ñề nghị của Trưởng phòng Tư pháp tại Tờ trình số 188/TTr-TP ngày 26
tháng 12 năm 2017,
QUYẾT ðỊNH:
ðiều 1. Nay công bố 07 văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ của
Ủy ban nhân dân Quận 9 ban hành ñến ngày 31 tháng 12 năm 2017,theo danh sách
ñính kèm.
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ðiều 2. Quyết ñịnh này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
ðiều 3. Các ông (bà) Chánh Văn phòng Hội ñồng nhân dân - Ủy ban nhân dân
quận, Trưởng phòng Tư pháp quận, Trưởng các phòng ban, cơ quan, ñơn vị trực
thuộc quận và Chủ tịch Ủy ban nhân dân 13 phường có trách nhiệm thi hành Quyết
ñịnh này./.
TM.ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Trần Văn Bảy
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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

QUẬN 9

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH MỤC
Văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ
củaỦy ban nhân dân Quận 9 ban hành ñến ngày 31 tháng 12 năm 2017
(Ban hành kèm theo Qð số 05/Qð-UBND ngày 05 tháng 1 năm 2018)

STT

Tên
loại
văn
bản

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

Tên gọi của văn bản

Lý do hết hiệu
lực, ngưng hiệu
lực

Ngày hết
hiệu lực,
ngưng hiệu
lực

I. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ
01

Quyết
ñịnh

07/2010/QðUBND

Ban hành Quy chế tổ
chức & hoạt ñộng của
Văn phòng UBND Quận
9

ðược thay thế tại
Quyết ñịnh số
02/2017/QðUBND

01/3/2017

02

Quyết
ñịnh

30/2009/QðUBND

Ban hành Quy chế tổ ðược thay thế tại
chức và hoạt ñộng của Quyết ñịnh số
Thanh tra Quận 9
03/2017/QðUBND

21/4/2017

03

Quyết
ñịnh

05/2010/QðUBND

Ban hành Quy chế tổ ðược thay thế tại
chức và hoạt ñộng của Quyết ñịnh số
Phòng Y tế Quận 9
04/2017/QðUBND

29/5/2017

04

Quyết
ñịnh

16/2009/QðUBND

V/v ban hành Quy chế
tổ chức và hoạt ñộng của
Phòng Lao ñộng Thương binh & xã hội
Quận 9

ðược thay thế tại
Quyết ñịnh số
05/2017/QðUBND

14/8/2017

05

Quyết
ñịnh

10/2009/QðUBND

V/v ban hành Quy chế ðược thay thế tại
tổ chức & hoạt ñộng của Quyết ñịnh số
Ban Bồi thường Quận 9 06/2017/QðUBND

11/9/2017

06

Quyết
ñịnh

12/2010/QðUBND

Ban hành Quy chế tổ
chức & hoạt ñộng của
phòng Tài nguyên và
Môi trường Quận 9

23/11/2017

ðược thay thế tại
Quyết ñịnh số
07/2017/QðUBND
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Quyết
ñịnh

Tổng cộng

04/2010/QðUBND

Ban hành Quy chế tổ
chức & hoạt ñộng của
phòng Văn hóa và
Thông tin Quận 9
07 văn bản

ðược thay thế tại
Quyết ñịnh số
08/2017/QðUBND
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