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ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CỦ CHI
ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN CỦ CHI

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

Số: 2915/QĐ-UBND

Củ Chi, ngày 06 tháng 3 năm 2013

QUYÉT ĐỊNH
về việc công bố văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực thi hành

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CỦ CHI
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, Ủy
ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;
Căn cứ Nghị định số 40/2010/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ
về việc kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật và Thông tư số 20/2010/TTBTP ngày 30 tháng 11 năm 2010 của Bộ Tư pháp quy định chi tiêt thi hành một số
điều của Nghị định số 40/2010/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về
kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật;
Căn cứ Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng 02 năm 2013 của Chính
phủ về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật; Thông tư số 09/2013/TTBTP ngày 15 tháng 6 năm 2013 của Bộ Tư pháp Quy định chi tiêt thi hành Nghị định
số 16/2013/NĐ-CP;
Xét đề nghị của Trưởng Phòng Tư pháp huyện tại Tờ trình số 60/TTr-TP ngày
05 tháng 3 năm 2014,
QUYÉT ĐỊNH:
Điều 1. Nay công bố 20 văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân và
Ủy ban nhân dân huyện Củ Chi ban hành đên nay đã hêt hiệu lực thi hành (theo danh
mục đính kèm).
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Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân huyện; Thủ trưởng các phòng ban,
ngành huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có
liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
CHỦ TỊCH

Lê Minh Tấn

ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN CỦ CHI
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DANH MỤC VĂN BẢN CÔNG BỐ HẾT HIỆU LựC
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2915/QĐ-UBND ngày 06 tháng 3 năm 2014 của Ủy ban nhân dân huyện Củ Chi)

Stt

Số, ký hiện văn bản

Trích yếu nội dung

Ngày tháng
năm ban
hành

1

2

3

4

Ngày có
hiệu lực

Lý do
hết hiệu lực

Ghi
chú

5

6

7

Số 01/2012/CT-UBND

về việc Tổ chức thực hiện nhiệm vụ
Quân sự, Quốc phòng năm 2012

01/3/2012

01/3/2012

Thời hạn có hiệu
lực được quy định
trong văn bản

02

Số 07/2012/CT-UBND

Về công tác tuyển chọn và gọi công dân
nhập ngũ, phục vụ có thời hạn trong lực
lượng công an nhân dân; tuyển sinh quân
sự; đăng ký, quản lý, huấn luyện, kiểm
tra sẵn sàng động viên, sẵn sàng chiến
đấu của lực lượng dự bị động viên năm
2013

19/11/2012

19/11/2012

Thời hạn có hiệu
lực được quy định
trong văn bản

03

Số 01/2013/CT-UBND

về tập trung thực hiện mục tiêu, nhiệm
vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và
ngân sách huyện năm 2013

14/01/2013

14/01/2013

Thời hạn có hiệu
lực được quy định
trong văn bản

01

04

về ban hành kế hoạch chương trình hành
động thực hành tiết kiệm, chống lãng phí
Số 1570/2006/QĐ-UBND
và phòng chống tham nhũng (giai đoạn
2006-2010).

05

V/v điều chỉnh quy hoạch ngành nghề
dịch vụ truy cập Internet trong lĩnh vực
văn hóa xã hội "Nhạy cảm" dễ phát sinh
tệ nạn xã hội trên địa bàn huyện Củ Chi
giai đoạn 2006-2010.

06

07

08

09

Số 26/2007/QĐ-UBND

Số 48/2007/QĐ-UBND

Số 107/2007/QĐ-UBND

về ban hành đề án xây dựng trường đạt
chuẩn quốc gia giai đoạn 2007-2010.
về phê duyệt đề án kiện tòan tổ chức và
hoạt động của lực lượng dân quân phòng
không, dân quân cơ động và dân quân
thường trực trên địa bàn huyện, giai đoạn
2006-2010.

Số 04/2008/QĐ-UBND

về thí điểm thành lập Thanh tra xây
dựng huyện Củ Chi và Thanh tra xây
dựng xã, thị trấn.

Số 07/2008/QĐ-UBND

về ban hành quy chế tổ chức và hoạt
động của Thanh tra xây dựng huyện và
Thanh tra xây dựng xã, thị trấn tại huyện
Củ Chi.

07/11/2006

26/01/2007

15/5/2007

20/9/2007

24/01/2008

05/3/2008

14/11/2006

Thời hạn có hiệu
lực được quy định
trong văn bản

26/01/2007

Thời hạn có hiệu
lực được quy định
trong văn bản

15/5/2007

Thời hạn có hiệu
lực được quy định
trong văn bản

20/9/2007

Thời hạn có hiệu
lực được quy định
trong văn bản

01/02/2008

Thay thế bằng QĐ
số 58/2013/QĐUBND ngày
18/12/2013 của
UBND Tp.HCM.

05/3/2008

Thay thế bằng QĐ
số 58/2013/QĐUBND ngày
18/12/2013 của
UBND Tp.HCM.
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Số 14/2008/QĐ-UBND

về ban hành quy chế làm việc của
UBND huyện.

Số 25/2008/QĐ-UBND

về thành lập ban chỉ đạo thực hiện hê
thống quản lý chất lượng theo tiêu chuân
VN 9001:2000 vào hoạt động quản lý
nhà nước tại UBND huyện Củ Chi.

Số 27/2008/QĐ-UBND

về ban hành quy chế tổ chức và hoạt
động của Phòng Nội vụ huyện.

07/5/2008

08/10/2008

10/8/2008

07/5/2008

Thay thế bằng
(QĐ số 02/2010
ngày 16/4/2010)

08/10/2008

Thay thế bằng QĐ
số 02/2009/QĐUBND ngày
16/01/2009

17/8/2008

Thay thế bằng QĐ
số 01/2013/QĐUBND ngày
11/01/2013

16/01/2009

Thay thế bằng
(QĐ số 04/2010
ngày 11/5/2010)

18/02/2009

Thay thế bằng
(QĐ số 06/2011
ngày 01/8/2011)

Số 03/2009/QĐ-UBND

về ban hành và áp dụng các tài liệu ISO
9001:2000.

Số 04/2009/QĐ-UBND

Về ban hành quy chế tổ chức và hoạt
động của Ban bồi thường giải phóng mặt
bằng huyện Củ Chi.

Số 06/2009/QĐ-UBND

về ban hành ban hành chương trình hành
động thực hiện chủ trương kích cầu và
tiêu dùng trên địa bàn huyện từ nay đến
năm 2010.

18/3/2009

25/3/2009

Thời hạn có hiệu
lực được quy định
trong văn bản

Số 04/2010/QĐ-UBND

về ban hành quy trình, thủ tục áp dụng
hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu
chuân TCvN ISO 9001;2008 vào hoạt
động của UBND huyện Củ Chi.

11/5/2010

11/5/2010

Hết hiệu lực
(QĐ số 07/2010
ngày 25/11/2010)

16/01/2009

11/02/2009
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Số: 01/2011/QĐ-UBND

về ban hành kế hoạch chỉ đạo, điều hành
phát triển kinh tế-xã hội, ngân sách và
chương trình làm việc của UBND huyện
năm 2011

Số 01/2012/QĐ-UBND

về ban hành kế hoạch chỉ đạo, điều hành
phát triển kinh tế xã hội và ngân sách
huyện năm 2012

Số 02/2013/QĐ-UBND

Ban hành kế hoạch chỉ đạo, điều hành
phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách
huyện, chương trình công tác của UBND
huyện năm 2013.

Số 20/2006/NQ-HĐND

Nghị quyết về quy hoạch một số ngành
nghề thương mại và dịch vụ văn hóa xã
hội nhạy cảm dể phát sinh tệ nạn xã hội
giai đọan năm 2006-2010

02/3/2011

Thời hạn có hiệu
lực được quy định
trong văn bản

09/01/2012

16/01/2012

Thời hạn có hiệu
lực được quy định
trong văn bản

01/02/2013

08/02/2013

Thời hạn có hiệu
lực được quy định
trong văn bản

28/7/2006

Thời hạn có hiệu
lực được quy định
trong văn bản

24/02/2011

28/7/2006

CHỦ TỊCH

Lê Minh Tấn

