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ỦY BAN NHẢN DAN HUYỆN CỦ CHI
ỦY BAN NHẢN DẢN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HUYỆN CỦ CHI

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 799/QĐ-UBND

Củ Chi, ngày 29 tháng 01 năm 2016

QUYET ĐỊNH
về công bố kết quả rà soát văn bản quy phạm pháp luật năm 2016.

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHẢN DẢN HUYỆN CỦ CHI
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;
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;
Căn cứ Thông tư số 09/2013/TT-BTP ngày 15/6/2013 của Bộ Tư pháp quy định
chi tiêt thi hành 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;
Căn cứ Quyêt định số 75/2011/QĐ-UBND ngày 21 tháng 11 năm 2011 của
UBND Thành phố Hồ Chí Minh về ban hành Quy chê về kiểm tra, xử lý và rà soát,
hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh;
Căn cứ Quyêt định số 7022/QĐ-UBND ngày 24 tháng 12 năm 2015 của UBND
Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Kê hoạch công tác kiểm tra, rà soát văn bản quy
phạm pháp luật năm 2016 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.
Xét đề nghị của Trưởng Phòng Tư pháp huyện Củ Chi tại Tờ trình số 25/TTr-TP
ngày 18 tháng 01 năm 2015,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Nay công bố kêt quả rà soát văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban
nhân dân huyện Củ Chi theo 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, bao gồm:
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1. Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân huyện Củ

Chi được ban hành năm 2015 và rà soát năm 2016;
2. Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân huyện Củ Chi
ban hành năm 2015 còn hiệu lực năm 2016;
3. Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân huyện Củ Chi
ban hành năm 2015 hết hiệu lực năm 2016;
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân huyện Củ Chi, Thủ trưởng các
phòng ban đơn vị, 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

Nguyễn Hữu Hoài Phú

ỦY BAN NHÂN DÂN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HUYỆN CỦ CHI

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH MỤC
VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CỦ CHI BAN HÀNH NĂM 2015
ĐƯỢC RÀ SOÁT NĂM 2016
(Kèm theo Quyết định số: 799/QĐ-UBND, ngày 29 tháng 01 năm 2016)

Stt

1

2

Tên loại
văn bản

Chỉ thị

Quyết định

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

Tên gọi của văn bản/ Trích yếu nội dung của văn
bản

Thời điểm
có hiệu lực

Số 01/2015/CT-UBND

Chỉ thị về 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 quan sự; công tác xây dựng,
huấn luyện và kiểm tra sẵn sàng động viên - sẵn
sàng chiến đấu lực lượng dự bị động viên năm 2015

02/02/2015

Số 01/2015/QĐ-UBND

Quyết định Ban hành kế hoạch chỉ đạo, điều hành
phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội, quốc phòng - an
ninh và ngân sách huyện năm 2015; Chương trình
công tác của UBND huyện năm 2015.

16/3/2015

Ghi
chú

3

Chỉ thị

Số 02/2015/CT -UBND

Chỉ thị Về việc tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản
lý nhà nước về công tác thanh niên trên địa bàn
huyện Củ Chi

16/4/2015

Người lập biêu

CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Hạnh

Nguyễn Hữu Hoài Phú

ỦY BAN NHÂN DÂN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HUYỆN CỦ CHI

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH MỤC
VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA UBND HUYỆN CỦ CHI BAN HÀNH NĂM 2015
CÒN HIỆU LựC
(Kèm theo Quyết định số: 799/QĐ-UBND, ngày 29 tháng 01 năm 2016)

Stt

1

Tên loại
văn bản
Chỉ thị

Số, ký hiệu; ngày, tháng,
năm ban hành văn bản
Số 02/2015/CT-UBND

Tên gọi của văn bản/ Trích yếu nội dung của
văn bản

Thời điêm
có hiệu lực

Chỉ thị Về việc tăng cường hiệu lực, hiệu quả
quản lý nhà nước về công tác thanh niên trên
địa bàn huyện Củ Chi

16/4/2015

Người lập biêu

CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Hạnh

Nguyễn Hữu Hoài Phú

Ghi chú
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DANH MỤC
VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA UBND HUYỆN CỦ CHI BAN HÀNH NĂM 2015
HẾT HIỆU LựC
(Kèm theo Quyết định số: 799/QĐ-UBND, ngày 29 tháng 01 năm 2016)

STT

Tên loại
văn bản

Chỉ thị

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

Số 01/2015/CT-UBND

Tên gọi của văn bản/ Trích yếu nội dung
của văn bản

Lý do hết hiệu lực

Ngày hết
hiệu lực

Chỉ thị về về công tác tuyển chọn và gọi
công dân nhập ngũ, phục vụ có thời hạn
trong lực lượng công an nhân dân, tuyển Kết thúc năm 2015
sinh quan sự; công tác xây dựng, huấn hết thời hiệu thi 31/12/2015
luyện và kiểm tra sẵn sàng động viên - sẵn hành
sàng chiến đấu lực lượng dự bị động viên
năm 2015

2

Quyết định

Số 01/2015/QĐ-UBND

Quyết định Ban hành kế hoạch chỉ đạo,
điều hành phát triển kinh tế - văn hóa-xã Kết thúc năm 2015
hội, quốc phòng - an ninh và ngân sách hết thời hiệu thi 31/12/2015
huyện năm 2015; Chương trình công tác hành
của UBND huyện năm 2015.

Người lập biêu

CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Hạnh

Nguyễn Hữu Hoài Phú
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