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ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN PHÚ NHUẬN
ỦY BAN NHÂN DÂN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

QUẬN PHÚ NHUẬN

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1667/Qð-UBND

Phú Nhuận, ngày 27 tháng 12 năm 2018

QUYẾT ðỊNH
Về công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật
của Ủy ban nhân dân quận Phú Nhuận kỳ 2014 - 2018

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN PHÚ NHUẬN
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 34/2016Nð-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ
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 02/2017/Qð-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 lý, rà soát,
hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật và tổ chức, quản lý cộng tác viên kiểm tra,
rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên ñịa bàn Thành phố Hồ Chí
Minh.
Xét ñề nghị của Trưởng phòng Tư pháp tại Tờ trình số 440/TTr-TP ngày 24
tháng 12 năm 2018,
QUYẾT ðỊNH:
ðiều 1. Nay công bố kèm theo Quyết ñịnh này kết quả hệ thống hóa văn bản
quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân quận Phú Nhuận kỳ 2014 - 2018 bao gồm:
1. Tập hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật thuộc ñối tượng hệ thống hóa
trong kỳ 2014 - 2018.
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2. Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ
thuộc ñối tượng hệ thống hóa trong kỳ 2014 - 2018.
3. Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực một phần
thuộc ñối tượng hệ thống hóa trong kỳ 2014 - 2018.
4. Danh mục văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực trong kỳ hệ thống hóa
thuộc ñối tượng hệ thống hóa trong kỳ 2014 - 2018.
5. Danh mục văn bản quy phạm pháp luật cần ñình chỉ thi hành, ngưng hiệu lực,
sửa ñổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới.
ðiều 2. Quyết ñịnh này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
ðiều 3. Chánh Văn phòng Hội ñồng nhân dân và Ủy ban nhân dân quận, Thủ
trưởng các phòng, ban, ñơn vị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân 15 phường và các tổ chức,
cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết ñịnh này./.
CHỦ TỊCH

Nguyễn Thị Ánh Nguyệt

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc
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ỦY BAN NHÂN DÂN
QUẬN PHÚ NHUẬN

DANH MỤC
Tổng hợp các văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân quận Phú Nhuận
thuộc ñối tượng hệ thống hóa trong kỳ hệ thống hóa 2014 - 2018
(Kèm theo Quyết ñịnh số 1667/Qð-UBND ngày 27 tháng 12 năm 2018 của Ủy ban nhân dân quận Phú Nhuận)
Số, ký hiệu; ngày,
tháng, năm ban hành
văn bản

Tên gọi của văn bản

Thời ñiểm có
Ghi chú
hiệu lực

I. LĨNH VỰC THÀNH LẬP, BAN HÀNH QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ðỘNG CỦA CÁC ðƠN VỊ
01

Quyết ñịnh

Số 04/2012/Qð-UBND Về ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt ñộng của
ngày 28/9/2012
phòng Tư pháp quận Phú Nhuận.

04/10/2012

02

Quyết ñịnh

Số 05/2012/Qð-UBND Về ban hành Quy chế tổ chức và họat ñộng của
ngày 28/9/2012
phòng Kinh tế quận Phú Nhuận.

06/10/2012

03

Quyết ñịnh

Về ban hành Quy chế tổ chức và họat ñộng của
Số 03/2013/Qð-UBND
Văn phòng ñăng ký quyền sử dụng ñất quận Phú
ngày 22/4/2013
Nhuận.

02/5/2013

04

Quyết ñịnh

Số 04/2013/Qð-UBND Về ban hành Quy chế tổ chức và họat ñộng của
ngày 23/5/2013
phòng Quản lý ñô thị quận Phú Nhuận.

30/5/2013

05

Quyết ñịnh

Số 05/2013/Qð-UBND Về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt ñộng của
ngày 23/5/2013
phòng Y tế quận Phú Nhuận.

30/5/2013
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Tên loại văn
bản

Quyết ñịnh

Số 06/2013/Qð-UBND Về ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt ñộng của
ngày 23/5/2013
Thanh tra quận Phú Nhuận.

30/5/2013

07

Quyết ñịnh

Số 07/2013/Qð-UBND
ngày 23/5/2013

Ban hành Quy chế tổ chức và họat ñộng của
Bệnh viện quận Phú Nhuận.

30/5/2013

08

Quyết ñịnh

Số 08/2013/Qð-UBND
ngày 23/5/2013

Ban hành Quy chế tổ chức và họat ñộng của
Trung tâm Văn hóa quận Phú Nhuận.

30/5/2013

09

Quyết ñịnh

Số 09/2013/Qð-UBND
ngày 23/5/2013

Ban hành Quy chế tổ chức và họat ñộng của
Trung tâm Thể dục thể thao quận Phú Nhuận.

30/5/2013

Quyết ñịnh

Về ban hành Quy chế tổ chức và họat ñộng của
Số 10/2013/Qð-UBND
Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng quận Phú
ngày 23/5/2013
Nhuận.

30/5/2013

11

Quyết ñịnh

Số 11/2013/Qð-UBND
ngày 23/5/2013

Về ban hành Quy chế tổ chức và họat ñộng của
Ban quản lý ñầu tư xây dựng công trình quận
Phú Nhuận.

30/5/2013

12

Quyết ñịnh

Số 13/2013/Qð-UBND Về ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt ñộng của
ngày 30/10/2013
phòng Nội vụ quận Phú Nhuận.

06/11/2013

13

Quyết ñịnh

Số 1/2014/Qð-UBND
ngày 03/01/2014

10/01/2014

10

Về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt ñộng của
Văn phòng Ủy ban nhân dân quận Phú Nhuận.
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19

20

Về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt ñộng của
phòng Lao ñộng Thương binh và Xã hội
quận Phú Nhuận.

10/01/2014

Quyết ñịnh

15

Quyết ñịnh

Số 03/2014Qð-UBND
ngày 03/01/2014

Về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt ñộng ðội
quản lý trật tự ñô thị quận Phú Nhuận.

10/01/2013

16

Quyết ñịnh

Số 01/2016/Qð-UBND Về ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt ñộng của
ngày 12/10/2016
phòng Tư pháp quận Phú Nhuận.

20/10/2016

17

Quyết ñịnh

Số 02/2016/Qð-UBND Về ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt ñộng của
ngày 12/10/2016
phòng Nội vụ quận Phú Nhuận.

20/10/2016

18

Quyết ñịnh

Số 01/2017/Qð-UBND
ngày 05/5/2017

19

Quyết ñịnh

Số 02/2017/Qð-UBND Về ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt ñộng của
ngày 05/5/2017
Thanh tra quận Phú Nhuận.

Quyết ñịnh

Số 01/2018/Qð-UBND
ngày 02/01/2018

Quyết ñịnh

Số 02/2018/Qð-UBND
ngày 15/01/2018

20

21

Về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt ñộng
của Văn phòng Hội ñồng nhân dân và Ủy ban
nhân dân quận Phú Nhuận.

Về ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt ñộng
của phòng Giáo dục và ðào tạo quận Phú
Nhuận.
Về ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt ñộng của
phòng Tài nguyên và Môi trường quận Phú
Nhuận.

15/5/2017

15/5/2017

15/01/2018

29/01/2018
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Số 02/2014/Qð-UBND
ngày 03/01/2014

Về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt ñộng của
phòng Lao ñộng Thương binh và Xã hội
quận Phú Nhuận.

11/6/2018

10/10/2018

22

Quyết ñịnh

Số 04/2018/Qð-UBND
ngày 04/6//2018

23

Quyết ñịnh

Số 05/2018/Qð-UBND Về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt ñộng của
ngày 03/10/2018
phòng Y tế quận Phú Nhuận.
II. LĨNH VỰC TÀI CHÍNH - KẾ HOẠCH

Quyết ñịnh

III. LĨNH VỰC TỔ CHỨC
01

Quyết ñịnh

Số 554/2008/Qð-UBND Về tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy
30/6/2008
ban nhân dân quận Phú Nhuận.

08/7/2008

IV. LĨNH VỰC AN NINH - QUỐC PHÒNG

01

Chỉ thị

Số 02/2008/CT-UBND
ngày 13/3/2008

Về ñăng ký nghĩa vụ quân sự, tuyển chọn và
gọi công dân nhập ngũ, công tác tuyển sinh
quân sự và công tác gọi quân nhân dự bị tập
trung huấn luyện - kiểm tra sẵn sàng năm
2008
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Về thực hiện chuyển ñổi từ chế ñộ khoán ñịnh
biên và kinh phí quản lý hành chính sang chế ñộ
Số 168/2007/Qð-UBND
tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế 09/02/2007
ngày 09/02/2007
và kinh phí hành chính ñối với cơ quan nhà
nuớc trên ñịa bàn quận Phú Nhuận.

19/3/2008

21

Quyết ñịnh

Quyết ñịnh về ban hành quy chế hoạt ñộng của
Hội ñồng giáo dục quốc phòng - an ninh
quận Phú Nhuận
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02

số 325/2008/Qð-UBND
ngày 22/4/2008

22/4/2008

V. LĨNH VỰC ðÀO TẠO - BỒI DƯỠNG

Quyết ñịnh

10/3/2011

V. LĨNH VỰC KHIẾU NẠI, TỐ CÁO
Ban hành quy ñịnh tiếp công dân, xử lý ñơn giải
quyết khiếu nại, tố cáo tranh chấp và dân
nguyện trên ñịa bàn quận Phú Nhuận

23/8/2007

01

Quyết ñịnh

Số 733/2007/Qð-UBND
ngày 17/8/2007

02

Quyết ñịnh

Số 01/Qð-UBND ngày Về ban hành quy trình giải quyết tố cáo trên ñịa
01/4/2015
bàn quận Phú Nhuận.

09/4/2015

03

Quyết ñịnh

Số 02/Qð-UBND ngày
01/4/2015

Về ban hành quy trình giải quyết khiếu nại trên
ñịa bàn quận Phú Nhuận.

09/4/2015

Quyết ñịnh

Về ban hành quy trình tổ chức thực hiện các
Số 03/Qð-UBND ngày
quyết ñịnh giải quyết khiếu nại có hiệu lực pháp
01/4/2015
luật trên ñịa bàn quận.

09/4/2015

04
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Về ban hành Quy chế ñào tạo, bồi dưỡng cán bộ,
số 03/2011/Qð-UBND công chức, viên chức thuộc quận; cán bộ, công
chức và những người hoạt ñộng không chuyên
ngày 02/3/2011
trách thuộc UBND 15 phường của quận Phú
Nhuận.

VI. LĨNH VỰC KHÁC
01

02

04

05

28/7/2003

Chỉ thị

Số 02/CT-UB ngày
13/3/1997

Chỉ thị về phòng ngừa và ñấu tranh chống sử
dụng ma túy trong học sinh, sinh viên và
thanh thiếu niên

13/3/1997

Chỉ thị

Số 04/CT-UB ngày
10/7/2000

Về việc chấn chỉnh các mức thu phí, lệ phí tại
Uỷ ban nhân dân 15 phường và Trung tâm Y
tế quận Phú Nhuận

10/7/200

Chỉ thị

Số 03/2004/CT-UBND
ngày 07/4/2004

Chấn chỉnh công tác văn bản, thực hiện kết
luận, chỉ ñạo của Ủy ban nhân dân quận, chế
ñộ báo cáo, hội họp trên ñịa bàn quận

14/4/2004

Số 04/2004/CT-UBND
ngày 20/4/2004

Tăng cường lãnh ñạo, chỉ ñạo ñăng kỳ phúc
tra quản lý quân nhân dự bị và phương tiện kỹ
thuật thuộc diện huy ñộng bổ sung cho quân
ñội

27/4/2004

Ban hành quy chế tổ chức và hoạt ñộng của bộ
Số 414/2005/Qð-UBND
phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế “một
ngày 23/6/2005
cửa” thuộc UBND 15 phường

30/6/2005

Chỉ thị

06

Quyết ñịnh

07

Quyết ñịnh

08

Quyết ñịnh

Số 812/Qð-UBND
ngày 21/10/2010

Ban hành quy trình giải quyết giấy tờ hành
chính cho dân

28/10/2005

27/4/2007
23

Số 379/2007/Qð-UBND Ban hành Quy chế thực hiện giám sát ñầu tư của
ngày 20/4/2007
cộng ñồng trên ñịa bàn quận Phú Nhuận.
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Số 03/2003/CT-UBND Về việc quản lý và bảo vệ cây xanh trên ñường
ngày 22/7/2003
phố thuộc ñịa bàn quận Phú Nhuận

Chỉ thị

24

Số 794/2007/Qð-UBND Ban hành quy ñịnh xử lý vi phạm hành chính
ngày 13/9/2007
trên ñịa bàn quận Phú Nhuận

20/9/2007

Quyết ñịnh

Số 300/2008/Qð-UBND
ngày 17/4/2008

Ban hành quy chế xây dựng và ban hành văn
bản quy phạm pháp luật áp dụng trên ñịa bàn
quận Phú Nhuận

24/4/2008

Quyết ñịnh

Số 340/2008/Qð-UBND
25/4/2008

Ban hành quy chế và chính sách an toàn, bảo
mật hệ thống công nghệ thông tin quận Phú
Nhuận.

25/4/2008

12

Quyết ñịnh

Ban hành quy chế tạm thời quản lý, bảo vệ và
Số 04/2009/Qð-UBND
phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hóa, tổ chức
ngày 24/08/2009
và hoạt ñộng của cơ sở tín ngưỡng dân gian.

01/9/2009

13

Quyết ñịnh

Số 01/2009/Qð-UBND
ngày 28/04/2009

Về công bố văn bản hết hiệu lực

28/4/2009

Quyết ñịnh

Số 02/2009/Qð-UBND
ngày 12/6/2009

Về việc ban hành quy chế tạm thời phối hợp
thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên
thông tại quận, phường.

19/6/2009

Quyết ñịnh

Số 04/2010/Qð-UBND
ngày 25/5/2010

Ban hành quy ñịnh về phân cấp quản lý nhà
nước ñối với tài sản nhà nước tại cơ quan hành
chính, ñơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức
chính trị xã hội ñược ngân sách nhà nước ñảm
bảo kinh phí hoạt ñộng

02/6/2010

Quyết ñịnh

số 06/2010/Qð-UBND
ngày 15/7/2010

Về việc ban hành quy chế làm việc của Ủy ban
nhân dân quận Phú Nhuận thực hiện thí ñiểm
không tổ chức Hội ñồng nhân dân.

22/7/2010

10

11

14

15

16
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Quyết ñịnh

09

Về ban hành Chương trình chỉ ñạo, ñiều hành
phát triển Kinh tế - Xã hội quận Phú Nhuận
năm 2011

18/01/2011

Chỉ thị

Số 03/2011/CT-UBND
ngày 04/3/2011

Về chấn chỉnh, tăng cường công tác xây dựng,
kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật trên ñịa
bàn quận Phú Nhuận

11/3/2011

Quyết ñịnh

số 05/2011/Qð-UBND
ngày 02/8/2011

Về ban hành quy ñịnh khu vực, ñường phố, ñịa
ñiểm sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng,
nơi ñể phế thải vật liệu xây dựng.

09/8/2011

Chỉ thị

Số 01/2012/CT-UBND
ngày 05/4/2012

Chỉ thị của Ủy ban nhân dân quận Phú Nhuận
về tổ chức Tổng ñiều tra cơ sở kinh tế, hành
chính, sự nghiệp năm 2012 trên ñịa bàn quận
Phú Nhuận

12/4/2012

21

Quyết ñịnh

số 03/2012/Qð-UBND
ngày 05/7/2012

Quyết ñịnh về Ban hành quy chế kiểm tra, xử lý
và rà soát hệ thống hóa văn bản quy phạm
pháp luật trên ñịa bàn quận Phú Nhuận

12/7/2012

22

Chỉ thị

Số 03/2012/CT-UBND
ngày 18/12/2012

Chỉ thị của Ủy ban nhân dân quận Phú Nhuận
về việc tổ chức ñón tết Quý Tỵ năm 2013

25/12/2012

23

Quyết ñịnh

Số 02/2013/Qð-UBND
ngày 03/4/2013

Về bãi bỏ văn bản

11/4/2013

24

Quyết ñịnh

Số 12/2013/Qð-UBND
ngày 04/10/2013

Về bãi bỏ văn bản.

14/10/2013

25

Quyết ñịnh

Số 04/Qð-UBND ngày
16/01/2014

Về bãi bỏ văn bản.

24/01/2014

17

18

19

20
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Quyết ñịnh

Số 02/2011/Qð-UBND
ngày 11/01/2011

25

26

Quyết ñịnh

27

Quyết ñịnh

Số 03/2017/Qð-UBND
ngày 03/11/2017

Về bãi bỏ văn bản

10/11/2017

28

Quyết ñịnh

Số 03/2018/Qð-UBND
ngày 21/3/2018

Bãi bỏ chức năng, nhiệm vụ quyền hạn “kiểm
soát thủ tục hành chính” của phòng Tư pháp
quận Phú Nhuận

01/4/2018

29

Quyết ñịnh

Số 06/2018/Qð-UBND
ngày 05/10/2018

Bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật

12/10/2018

Tổng số: 61 văn bản

20/01/2014
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Về ban hành Quy chế phối hợp thực hiện Nghị
Số 05/2014/Qð-UBND
ñịnh số 56/2012/Nð-CP giữa Ủy ban nhân dân
ngày 12/2/2014
và Hội Liên hiệp Phụ nữ quận Phú Nhuận.

ỦY BAN NHÂN DÂN
QUẬN PHÚ NHUẬN

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

DANH MỤC
Văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước
của Ủy ban nhân dân quận Phú Nhuận trong kỳ hệ thống hóa 2014 - 2018
(Kèm theo Quyết ñịnh số 1667/Qð-UBND ngày 27 tháng 12 năm 2018 của Ủy ban nhân dân quận Phú Nhuận)

Ngày hết hiệu
Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu
lực, ngưng
lực
hiệu lực

I. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ

01

02

03

Chỉ thị

Chỉ thị

Chỉ thị

Số 02/CT-UB ngày
13/3/1997

Số 04/CT-UB ngày
10/7/2000

Chỉ thị về phòng ngừa và ñấu
tranh chống sử dụng ma túy
trong học sinh, sinh viên và
thanh thiếu niên

ðã ñược bãi bỏ bằng Quyết
ñịnh số 04/2014/Qð-UBND
ngày 16/01/2014 về bãi bỏ
văn bản

24/01/2014

CÔNG BÁO/Số 16/Ngày 15-3-2019

A. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC, NGƯNG HIỆU LỰC TOÀN BỘ
Số, ký hiệu; ngày,
Tên loại
STT
tháng, năm ban hành
Tên gọi của văn bản
văn bản
văn bản

Về việc chấn chỉnh các mức thu
ðã ñược bãi bỏ bằng Quyết
phí, lệ phí tại Uỷ ban nhân dân
ñịnh số 04/2014/Qð-UBND
24/01/2014
15 phường và Trung tâm Y tế ngày 16/01/2014 về bãi bỏ văn
quận Phú Nhuận
bản
ðã ñược bãi bỏ bằng Quyết
ñịnh số 04/2014/Qð-UBND
24/01/2014
ngày 16/01/2014 về bãi bỏ văn
bản

27

Về việc quản lý và bảo vệ cây
Số 03/2003/CT-UBND
xanh trên ñường phố thuộc ñịa
ngày 22/7/2003
bàn quận Phú Nhuận

05

Chỉ thị

Số 03/2004/CT-UBND
ngày 07/4/2004

Số 04/2004/CT-UBND
ngày 20/4/2004

Tăng cường lãnh ñạo, chỉ ñạo
ñăng kỳ phúc tra quản lý quân
nhân dự bị và phương tiện kỹ
thuật thuộc diện huy ñộng bổ
sung cho quân ñội

Ban hành quy chế tổ chức và
Số 414/2005/Qðhoạt ñộng của bộ phận tiếp nhận
Quyết ñịnh
UBND ngày 23/6/2005 và trả kết quả theo cơ chế “một
cửa” thuộc UBND 15 phường
Số 812/2005/QðUBND ngày
21/10/2005

Ban hành quy trình giải quyết
giấy tờ hành chính cho dân

ðã ñược bãi bỏ bằng Quyết
ñịnh số 04/2014/Qð-UBND
ngày 16/01/2014 về bãi bỏ
văn bản

24/01/2014

ðã ñược bãi bỏ bằng Quyết
ñịnh số 04/2014/Qð-UBND
ngày 16/01/2014 về bãi bỏ
văn bản

24/01/2014

ðã ñược bãi bỏ bằng Quyết ñịnh
số 04/2014/Qð-UBND ngày 24/01/2014
16/01/2014 về bãi bỏ văn bản

07

Quyết ñịnh

08

Ban hành quy ñịnh tiếp công
dân, xử lý ñơn giải quyết khiếu ðã ñược bãi bỏ bằng Quyết ñịnh
Số 733/2007/QðQuyết ñịnh
nại, tố cáo tranh chấp và dân
số 04/2014/Qð-UBND ngày 24/01/2014
UBND ngày 17/8/2007
nguyện trên ñịa bàn quận Phú
16/01/2014 về bãi bỏ văn bản
Nhuận

09

Số 794/2007/QðQuyết ñịnh
UBND ngày 13/9/2007

Ban hành quy ñịnh xử lý vi phạm ðã ñược bãi bỏ bằng Quyết ñịnh
hành chính trên ñịa bàn quận
số 04/2014/Qð-UBND ngày 24/01/2014
Phú Nhuận
16/01/2014 về bãi bỏ văn bản

CÔNG BÁO/Số 16/Ngày 15-3-2019

06

Chỉ thị

ðã ñược bãi bỏ bằng Quyết
ñịnh số 04/2014/Qð-UBND
24/01/2014
ngày 16/01/2014 về bãi bỏ văn
bản

28

04

Chấn chỉnh công tác văn bản,
thực hiện kết luận, chỉ ñạo của
Ủy ban nhân dân quận, chế ñộ
báo cáo, hội họp trên ñịa bàn
quận

10

Chỉ thị

Về ñăng ký nghĩa vụ quân sự,
tuyển chọn và gọi công dân
Số 02/2008/CT-UBND nhập ngũ, công tác tuyển sinh
ngày 13/3/2008
quân sự và công tác gọi quân
nhân dự bị tập trung huấn luyện
- kiểm tra sẵn sàng năm 2008

ðã ñược bãi bỏ bằng Quyết
ñịnh số 06/2018/Qð-UBND
ngày 05/10/2018 về bãi bỏ
văn bản quy phạm pháp luật.

12/10/2018

12

Về việc ban hành quy chế tạm
Số 02/2009/Qð-UBND thời phối hợp thực hiện cơ chế
Quyết ñịnh
ngày 12/6/2009
một cửa, cơ chế một cửa liên
thông tại quận, phường.

13

Ban hành quy ñịnh về phân cấp
quản lý nhà nước ñối với tài sản
nhà nước tại cơ quan hành
Số 04/2010/Qð-UBND
Quyết ñịnh
chính, ñơn vị sự nghiệp công
ngày 25/5/2010
lập, tổ chức chính trị xã hội
ñược ngân sách nhà nước ñảm
bảo kinh phí hoạt ñộng

14

Về việc ban hành quy chế làm
việc của Ủy ban nhân dân quận ðã ñược bãi bỏ bằng Quyết ñịnh
số 06/2010/Qð-UBND
Quyết ñịnh
số 03/2017/Qð-UBND ngày 10/11/2017
Phú Nhuận thực hiện thí ñiểm
ngày 15/7/2010
không tổ chức Hội ñồng nhân
03/11/2017 về bãi bỏ văn bản
dân.

ðã ñược bãi bỏ bằng Quyết ñịnh
số 04/2014/Qð-UBND ngày 24/01/2014
16/01/2014 về bãi bỏ văn bản
ðã ñược bãi bỏ bằng Quyết
ñịnh số 03/2017/Qð-UBND
ngày 03/11/2017 về bãi bỏ
văn bản

10/11/2017

24/01/2014
ðã ñược bãi bỏ bằng Quyết
ñịnh số 04/2014/Qð-UBND
ngày 16/01/2014 về bãi bỏ
văn bản
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11

Ban hành quy chế xây dựng và
Số 300/2008/Qðban hành văn bản quy phạm
Quyết ñịnh
UBND ngày 17/4/2008 pháp luật áp dụng trên ñịa bàn
quận Phú Nhuận

29

17

18

Chỉ thị

Về ban hành quy ñịnh khu vực,
ñường phố, ñịa ñiểm sản xuất,
số 05/2011/Qð-UBND
Quyết ñịnh
kinh doanh vật liệu xây dựng,
ngày 02/8/2011
nơi ñể phế thải vật liệu xây
dựng.

Chỉ thị

ðã ñược bãi bỏ bằng Quyết ñịnh
số 03/2017/Qð-UBND ngày 10/11/2017
03/11/2017 về bãi bỏ văn bản

Chỉ thị của Ủy ban nhân dân
quận Phú Nhuận về tổ chức
ðã ñược bãi bỏ bằng Quyết ñịnh
Số 01/2012/CT-UBND
Tổng ñiều tra cơ sở kinh tế,
số 04/2014/Qð-UBND ngày 24/01/2014
ngày 05/4/2012
hành chính, sự nghiệp năm 2012 16/01/2014 về bãi bỏ văn bản
trên ñịa bàn quận Phú Nhuận

19

10/11/2017
Quyết ñịnh về Ban hành quy chế
kiểm tra, xử lý và rà soát hệ
ðã ñược bãi bỏ bằng Quyết ñịnh
số 03/2012/Qð-UBND
Quyết ñịnh
thống hóa văn bản quy phạm
số 03/2017/Qð-UBND ngày
ngày 05/7/2012
pháp luật trên ñịa bàn quận Phú 03/11/2017 về bãi bỏ văn bản
Nhuận

20

Số 04/2012/Qð-UBND
Quyết ñịnh
ngày 28/9/2012

Về ban hành Quy chế tổ chức và
hoạt ñộng của phòng Tư pháp
quận Phú Nhuận

ðã ñược thay thế bằng Quyết
ñịnh số 01/2016/Qð-UBND
ngày 12/10/2016 về quy chế
tổ chức và hoạt ñộng của

19/10/2016
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16

Về chấn chỉnh, tăng cường công
ðã ñược bãi bỏ bằng Quyết ñịnh
Số 03/2011/CT-UBND tác xây dựng, kiểm tra văn bản
số 04/2014/Qð-UBND ngày 24/01/2014
ngày 04/3/2011
quy phạm pháp luật trên ñịa bàn
16/01/2014 về bãi bỏ văn bản
quận Phú Nhuận

30

15

Về ban hành Chương trình chỉ
ðã ñược bãi bỏ bằng Quyết ñịnh
Số 02/2011/Qð-UBND ñạo, ñiều hành phát triển Kinh tế
số 04/2014/Qð-UBND ngày 24/01/2014
Quyết ñịnh
ngày 11/01/2011
- Xã hội quận Phú Nhuận năm
16/01/2014 về bãi bỏ văn bản
2011

phòng Tư pháp quận Phú
Nhuận
21

22

Chỉ thị

Chỉ thị của Ủy ban nhân dân
ðã ñược bãi bỏ bằng Quyết ñịnh
Số 03/2012/CT-UBND
quận Phú Nhuận về việc tổ chức số 04/2014/Qð-UBND ngày 24/01/2014
ngày 18/12/2012
ñón tết Quý Tỵ năm 2013
16/01/2014 về bãi bỏ văn bản

23

Số 06/2013/Qð-UBND
Quyết ñịnh
ngày 23/5/2013

ðã ñược thay thay thế bằng
Quyết ñịnh số 02/2017/QðUBND ngày 05/5/2017 về
Quy chế Tổ chức và hoạt
ñộng của Thanh tra quận Phú
Nhuận

16/5/2017

24

ðã ñược thay thế bằng Quyết
ñịnh số 02/2016/Qð-UBND
Về ban hành Quy chế Tổ chức và
Số 13/2013/Qð-UBND
ngày 12/10/2016 về quy chế
Quyết ñịnh
hoạt ñộng của phòng Nội vụ
ngày 20/10/2013
tổ chức và hoạt ñộng của
quận Phú Nhuận
phòng Nội vụ quận Phú
Nhuận

19/10/2016

25

ðã ñược thay thế bằng Quyết
Về ban hành Quy chế tổ chức và ñịnh số 01/2017/Qð-UBND
Số 01/2014/Qð-UBND hoạt ñộng của Văn phòng Hội
ngày 05/5/2017 về Quy chế tổ
Quyết ñịnh
ñồng nhân dân và Ủy ban nhân
ngày 03/01/2014
chức và hoạt ñộng của Văn
dân quận
phòng Hội ñồng nhân dân và
Ủy ban nhân dân quận Phú

15/5/2017

Về ban hành Quy chế Tổ chức và
hoạt ñộng của Thanh tra quận
Phú Nhuận
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Về ban hành Chương trình chỉ
ðã ñược bãi bỏ bằng Quyết ñịnh
Số 01/2013/Qð-UBND ñạo, ñiều hành phát triển kinh tế
Quyết ñịnh
số 04/2014/Qð-UBND ngày 24/01/2014
ngày 11/01/2013
- xã hội quận Phú Nhuận năm
16/01/2014 về bãi bỏ văn bản
2013

31

32

Nhuận

26

Số 02/2014/Qð-UBND
Quyết ñịnh
ngày 03/01/2014

Về Quy chế tổ chức và hoạt ñộng
của Phòng Lao ñộng Thương
binh và Xã hội quận Phú Nhuận

ðã ñược thay thay thế bằng
Quyết ñịnh số 04/2018/QðUBND ngày 04/6/2018 về
Quy chế tổ chức và hoạt ñộng
của Phòng Lao ñộng Thương
binh và Xã hội quận Phú
Nhuận

15/6/2018

II. VĂN BẢN NGƯNG HIỆU LỰC TOÀN BỘ
Tổng số: 00 văn bản

B. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC, NGƯNG HIỆU LỰC TOÀN BỘ TRƯỚC NGÀY 01/01/2014
STT

Ngày hết hiệu
Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban
Lý do hết hiệu lực,
Tên gọi của văn bản
Tên loại văn bản
lực, ngưng hiệu
hành văn bản
ngưng hiệu lực
lực
I. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ

Tổng số: 00 văn bản
II. VĂN BẢN NGƯNG HIỆU LỰC TOÀN BỘ
Tổng số: 00 văn bản
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Tổng số: 26 văn bản

ỦY BAN NHÂN DÂN
QUẬN PHÚ NHUẬN

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

DANH MỤC
Văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực một phần thuộc thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước
của Ủy ban nhân dân quận Phú Nhuận trong kỳ hệ thống hóa 2014 - 2018
(Kèm theo Quyết ñịnh số 1667/Qð-UBND ngày 27 tháng 12 năm 2018 của Ủy ban nhân dân quận phú Nhuận)

Nội dung, quy
Số, ký hiệu; ngày, tháng,
Tên loại văn
ñịnh hết hiệu
STT
năm ban hành văn bản;
bản
lực, ngưng hiệu
tên gọi của văn bản
lực

Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

Ngày hết hiệu
lực, ngưng hiệu
lực

I. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC MỘT PHẦN

1.

Quyết ñịnh

Quyết ñịnh số 03/2018/Qð-UBND
ngày 21/3/2018 của Ủy ban nhân dân
Khoản 2 ðiều 1
Số 01/2016/Qð-UBND
quận Phú Nhuận bãi bỏ chức năng,
và Khoản 1 ðiều
ngày 12/10/2016
nhiệm vụ quyền hạn “Kiểm soát thủ tục
2
hành chính” của phòng Tư pháp quận
Phú Nhuận

01/4/2018
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A. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC, NGƯNG HIỆU LỰC MỘT PHẦN

II. VĂN BẢN NGƯNG HIỆU LỰC MỘT PHẦN
Tổng số: 00 văn bản
33

34

B. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC, NGƯNG HIỆU LỰC MỘT PHẦN TRƯỚC NGÀY 01/01/2014
Nội dung, quy
Số, ký hiệu; ngày, tháng,
Tên loại văn
ñịnh hết hiệu
STT
năm ban hành văn bản;
bản
lực, ngưng hiệu
tên gọi của văn bản
lực

Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

Ngày hết hiệu lực,
ngưng hiệu lực

I. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC MỘT PHẦN

II. VĂN BẢN NGƯNG HIỆU LỰC MỘT PHẦN
Tổng số: 00 văn bản

CÔNG BÁO/Số 16/Ngày 15-3-2019

Tổng số: 00 văn bản

ỦY BAN NHÂN DÂN
QUẬN PHÚ NHUẬN

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

DANH MỤC
Văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực thi hành thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước
của Ủy ban nhân dân quận Phú Nhuận trong kỳ hệ thông hóa 2014 - 2018
(Kèm theo Quyết ñịnh số 1667/Qð-UBND ngày 27 tháng 12 năm 2018 của Ủy ban nhân dân quận Phú Nhuận)

Tên loại văn
bản

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

Tên gọi của văn bản

Thời ñiểm có
Ghi chú3
hiệu lực

I. LĨNH VỰC THÀNH LẬP, BAN HÀNH QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ðỘNG CỦA CÁC ðƠN VỊ

Quyết ñịnh

Số 05/2012/Qð-UBND
ngày 28/9/2012

Về ban hành Quy chế tổ chức và họat
ñộng của phòng Kinh tế quận Phú Nhuận.

06/10/2012

Quyết ñịnh

Số 03/2013/Qð-UBND
ngày 22/4/2013

Về ban hành Quy chế tổ chức và họat
ñộng của Văn phòng ñăng ký quyền sử
dụng ñất quận Phú Nhuận.

02/5/2013

3

Quyết ñịnh

Số 04/2013/Qð-UBND
ngày 23/5/2013

Về ban hành Quy chế tổ chức và họat
ñộng của phòng Quản lý ñô thị quận Phú
Nhuận.

31/5/2013

4

Quyết ñịnh

Số 07/2013/Qð-UBND
ngày 23/5/2013

Ban hành Quy chế tổ chức và họat ñộng
của Bệnh viện quận Phú Nhuận.

31/5/2013

1

2
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Số 08/2013/Qð-UBND
ngày 23/5/2013

Ban hành Quy chế tổ chức và họat ñộng
của Trung tâm Văn hóa quận Phú Nhuận.

31/5/2013

Quyết ñịnh

Số 09/2013/Qð-UBND
ngày 23/5/2013

Ban hành Quy chế tổ chức và họat ñộng
của Trung tâm Thể dục thể thao quận Phú
Nhuận.

31/5/2013

Quyết ñịnh

Số 10/2013/Qð-UBND
ngày 23/5/2013

Về ban hành Quy chế tổ chức và họat
ñộng của Ban Bồi thường giải phóng mặt
bằng quận Phú Nhuận.

31/5/2013

Quyết ñịnh

Số 11/2013/Qð-UBND
ngày 23/5/2013

Về ban hành Quy chế tổ chức và họat
ñộng của Ban quản lý ñầu tư xây dựng
công trình quận Phú Nhuận.

31/5/2013

Quyết ñịnh

Số 03/Qð-UBND ngày
03/01/2014

Về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt
ñộng ðội quản lý trật tư ñô thị quận Phú
Nhuận.

13/01/2013

10

Quyết ñịnh

Số 01/2016/Qð-UBND
ngày 12/10/2016

Về ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt
ñộng của phòng Tư pháp quận Phú
Nhuận.

11

Quyết ñịnh

Số 02/2016/Qð-UBND
ngày 12/10/2016

Về ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt
ñộng của phòng Nội vụ quận Phú Nhuận.

20/10/2016

Quyết ñịnh

Số 01/2017/Qð-UBND
ngày 05/5/2017

Về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt
ñộng của Văn phòng Hội ñồng nhân dân
và Ủy ban nhân dân quận Phú Nhuận.

15/5/2017

6

7

8

9

12

Hết hiệu lực
20/10/2016 một phần
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Quyết ñịnh

5

13

14

Số 02/2017/Qð-UBND
ngày 05/5/2017

Về ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt
ñộng của Thanh tra quận Phú Nhuận.

15/5/2017

Quyết ñịnh

Số 01/2018/Qð-UBND
ngày 02/01/2018

Về ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt
ñộng của phòng Giáo dục và ðào tạo
quận Phú Nhuận.

15/01/2018

Quyết ñịnh

Số 02/2018/Qð-UBND
ngày 15/01/2018

Về ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt
ñộng của phòng Tài nguyên và Môi
trường quận Phú Nhuận.

29/01/2018

11/6/2018

10/10/2018

16

Quyết ñịnh

Số 04/2018/Qð-UBND
ngày 04/6//2018

Về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt
ñộng của phòng Lao ñộng Thương binh
và Xã hội
quận Phú Nhuận.

17

Quyết ñịnh

Số 05/2018/Qð-UBND
ngày 03/10/2018

Về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt
ñộng của phòng Y tế quận Phú Nhuận.

II. LĨNH VỰC TÀI CHÍNH - KẾ HOẠCH

01

Quyết ñịnh

Số 168/2007/Qð-UBND
ngày 09/02/2007

Về thực hiện chuyển ñổi từ chế ñộ khoán
ñịnh biên và kinh phí quản lý hành chính
sang chế ñộ tự chủ, tự chịu trách nhiệm
về sử dụng biên chế và kinh phí hành
chính ñối với cơ quan nhà nuớc trên ñịa
bàn quận Phú Nhuận.
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Quyết ñịnh

09/02/2007

37

38

III. LĨNH VỰC TỔ CHỨC

01

Quyết ñịnh

Số 554/2008/Qð-UBND
30/6/2008

Về tổ chức các cơ quan chuyên môn
thuộc Ủy ban nhân dân quận Phú Nhuận.

08/7/2008

IV. LĨNH VỰC AN NINH - QUỐC PHÒNG
Quyết ñịnh

Quyết ñịnh về ban hành quy chế hoạt
ñộng của Hội ñồng giáo dục quốc phòng an ninh quận Phú Nhuận

22/4/2008

V. LĨNH VỰC ðÀO TẠO - BỒI DƯỠNG

01

Quyết ñịnh

số 03/2011/Qð-UBND
ngày 02/3/2011

Về ban hành Quy chế ñào tạo, bồi dưỡng
cán bộ, công chức, viên chức thuộc quận;
cán bộ, công chức và những người hoạt
ñộng không chuyên trách thuộc UBND
15 phường của quận Phú Nhuận.

10/3/2011

V. LĨNH VỰC KHIẾU NẠI, TỐ CÁO
01

Quyết ñịnh

Số 01/Qð-UBND ngày
01/4/2015

Về ban hành quy trình giải quyết tố cáo
trên ñịa bàn quận Phú Nhuận.

09/4/2015

02

Quyết ñịnh

Số 02/Qð-UBND ngày
01/4/2015

Về ban hành quy trình giải quyết khiếu
nại trên ñịa bàn quận Phú Nhuận.

09/4/2015
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01

số 325/2008/Qð-UBND
ngày 22/4/2008

03

Quyết ñịnh

Số 03/Qð-UBND ngày
01/4/2015

Về ban hành quy trình tổ chức thực hiện
các quyết ñịnh giải quyết khiếu nại có
hiệu lực pháp luật trên ñịa bàn quận.

09/4/2015

VI. LĨNH VỰC KHÁC
01

Ban hành Quy chế thực hiện giám sát ñầu
tư của cộng ñồng trên ñịa bàn quận Phú
Nhuận.

28/4/2007

Quyết ñịnh

Số 340/2008/Qð-UBND
25/4/2008

Ban hành quy chế và chính sách an toàn,
bảo mật hệ thống công nghệ thông tin
quận Phú Nhuận.

25/4/2008

01/9/2009

28/4/2009

03

Quyết ñịnh

Số 04/2009/Qð-UBND
ngày 24/08/2009

Ban hành quy chế tạm thời quản lý, bảo
vệ và phát huy giá trị di tích lịch sử - văn
hóa, tổ chức và hoạt ñộng của cơ sở tín
ngưỡng dân gian.

04

Quyết ñịnh

Số 01/2009/Qð-UBND
ngày 28/04/2009

Về công bố văn bản hết hiệu lực

Về ban hành Quy ước mẫu Tổ dân phố
số 07/2010/Qð-UBND ngày
và quy trình thẩm ñịnh Quy ước Tổ dân
27/08/2010
phố

05

Quyết ñịnh

05/09/2010

06

Quyết ñịnh

Số 02/2013/Qð-UBND
ngày 03/4/2013

Về bãi bỏ văn bản

11/4/2013

07

Quyết ñịnh

Số 12/2013/Qð-UBND
ngày 04/10/2013

Về bãi bỏ văn bản.

14/10/2013
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02

Quyết ñịnh

Số 379/2007/Qð-UBND
ngày 20/4/2007

39

Quyết ñịnh

40

08

Số 04/Qð-UBND ngày
16/01/2014

Về bãi bỏ văn bản.

24/01/2014

20/01/2014

Quyết ñịnh

Số 05/2014/Qð-UBND
ngày 12/2/2014

10

Quyết ñịnh

Số 03/2017/Qð-UBND
ngày 03/11/2017

Về bãi bỏ văn bản

10/11/2017

11

Quyết ñịnh

Số 03/2018/Qð-UBND
ngày 21/3/2018

Bãi bỏ chức năng, nhiệm vụ quyền hạn
“kiểm soát thủ tục hành chính” của phòng
Tư pháp quận Phú Nhuận

01/4/2018

12

Quyết ñịnh

Số 06/2018/Qð-UBND
ngày 05/10/2018

Bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật

12/10/2018

Tổng số: 36 văn bản
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Về ban hành Quy chế phối hợp thực hiện
Nghị ñịnh số 56/2012/Nð-CP giữa Ủy
ban nhân dân và Hội Liên hiệp Phụ nữ
quận Phú Nhuận.

ỦY BAN NHÂN DÂN
QUẬN PHÚ NHUẬN

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

DANH MỤC
Văn bản quy phạm pháp luật cần ñình chỉ việc thi hành, ngưng hiệu lực, sửa ñổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban
hành mới thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân quận Phú Nhuận trong kỳ hệ thống hóa 2014 - 2018
(Kèm theo Quyết ñịnh số: 1667/Qð-UBND ngày 27 tháng 12 năm 2018 của Ủy ban nhân dân quận Phú Nhuận)

01

02

Tên loại
văn bản

Quyết
ñịnh

Về ban hành Quy chế tổ
số 03/2013/Qðchức và họat ñộng của
UBND ngày
Văn phòng ñăng ký
22/4/2013
quyền sử dụng ñất

Bãi bỏ

Căn cứ ban hành văn
bản hết hiệu lực, nội
Phòng Tư
Quý 1/2019
dung không còn phù hợp
pháp
với quy ñịnh của pháp
luật hiện hành

Bãi bỏ

Căn cứ ban hành văn
bản hết hiệu lực, nội
Phòng Tư
Quý 1/2019
dung không còn phù hợp
pháp
với quy ñịnh của pháp
luật hiện hành

41

Quyết
ñịnh

Quyết ñịnh về ban hành
số 325/2008/Qð- quy chế hoạt ñộng của
UBND ngày Hội ñồng giáo dục quốc
22/4/2008
phòng - an ninh quận
Phú Nhuận

Nội dung kiến nghị/
Lý do kiến nghị

Thời hạn
Cơ quan/ xử lý hoặc
ñơn vị chủ kiến nghị
trì soạn
xử lý/tình
thảo
hình xây
dựng
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STT

Số, ký hiệu;
ngày, tháng,
năm ban hành
văn bản3

Kiến nghị
(ñình chỉ
thi hành,
ngưng hiệu
lực, sửa
Tên gọi của văn bản
ñổi, bổ
sung, thay
thế, bãi bỏ
hoặc ban
hành mới)

05

Quyết
ñịnh

Về ban hành Quy chế tổ
Nhiệm vụ, quyền hạn về
Số 05/2012/Qðchức và họat ñộng của Sửa ñổi, bổ du lịch hiện nay ñang Phòng Kinh
UBND ngày
Quý 2/2019
phòng Kinh tế quận Phú
thuộc thẩm quyền của
sung
tế
28/9/2012
Nhuận.
phòng Kinh tế quận

Quyết
ñịnh

Về ban hành Quy chế tổ
Số 11/2013/Qð- chức và họat ñộng của
Ban quản lý ñầu tư xây
UBND ngày
dựng công trình quận
23/5/2013
Phú Nhuận.

Bãi bỏ

Căn cứ ban hành văn
bản hết hiệu lực, nội
dung không còn phù hợp
với quy ñịnh của pháp Phòng Nội
luật hiện hành
vụ
- Luật Xây dựng 2014
(có hiệu lực năm 2015)
- Nghị ñịnh số
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04

Quyết
ñịnh

42

03

Bổ sung chức năng
nhiệm vụ “Kiểm soát thủ
tục hành chính” theo quy
ñịnh tại Nghị ñịnh số
92/2017/Nð-CP ngày 07
Về ban hành Quy chế tổ
tháng 8 năm 2017 của Văn phòng
Chính phủ sửa ñổi, bổ Hội ñồng
chức và hoạt ñộng của
Số 01/2017/QðVăn phòng Hội ñồng Sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của các nhân dân và
Quý 2/2019
UBND ngày
nhân dân và Ủy ban
sung
nghị ñịnh liên quan ñến Ủy ban
05/5/2017
nhân dân quận Phú
kiểm soát thủ tục hành nhân dân
Nhuận.
chính, theo ñó quy ñịnh
quận
chức năng, nhiệm vụ
kiểm soát thủ tục hành
chính thuộc thẩm quyền
của Văn phòng HðND UBND quận.

06

Quyết
ñịnh

Ban hành Quy chế tổ
Số 08/2013/Qðchức và họat ñộng của
UBND ngày
Trung tâm Văn hóa
23/5/2013
quận Phú Nhuận.

Bãi bỏ
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16/2015/Nð-CP ngày
14/02/2015 của Chính phủ
quy ñịnh cơ chế tự chủ
ủa ñơn vị sự nghiệp công
lập.
- Nghị ñịnh 59/2015/NðCP ngày 18/6/2015 của
Chính phủ về quản lý dự
án ñầu tư xây dựng.
- Thông tư 05/2014/TTBTC ngày 06/01/2014
của Bộ Tài chính quy
ñịnh về quản lý, sử dụng
các khoản thu từ hoạt
ñộng quản lý dự án của
các chủ ñầu tư, Ban
Quản lý dự án sử dụng
vốn ngân sách nhà nước
và vốn trái phiếu Chính
phủ.
Nội dung không còn phù
Phòng Nội
hợp với quy ñịnh của
Quý 2/2018
vụ
pháp luật hiện hành
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