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ỦY BAN NHẢN DAN HUYỆN CỦ CHI
ỦY BAN NHẢN DẢN
HUYỆN CỦ CHI

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

Số: 9023/QĐ-UBND

Củ Chi, ngày 11 tháng 8 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH
về công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật
kỳ đầu 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

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHẢN DẢN 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 và
Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 03 tháng 6 năm 2008;
Căn cứ Nghị quyêt số 16/2008/QH12 ngày 15 tháng 11 năm 2008 của Quốc Hội
vê thực hiện thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân huyện, quận, phường;
Căn cứ Nghị quyêt số 725/2009/UBTVQH12 ngày 16 tháng 01 năm 2009 của
Ủy ban Thường vụ Quốc hội vê việc điêu chỉnh nhiệm vụ, quyên hạn của Hội đồng
nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố thuộc trung ương và quy định nhiệm vụ,
quyên hạn tổ chức bộ máy của Ủy ban nhân dân huyện, quận, phường nơi không tổ
chức Hội đồng nhân dân huyện, quận, phường;
Căn cứ Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ vê 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 06/02/2013 của Chính phủ vê rà
soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật;
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Căn cứ Quyết định số 75/2011/QĐ-UBND ngày 21/11/2011 của UBND Thành
phố Hồ Chí Minh vê ban hành Quy chế vê kiểm tra, xử lý và rà soát, hệ thống hóa
văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh;
Xét đê nghị của Trưởng Phòng Tư pháp huyện Củ Chi tại Tờ trình số 291/TTrTP ngày 15 tháng 7 năm 2014,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Nay công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật kỳ đầu
(tính đến ngày 31/12/2013) của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện Củ Chi
theo Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ vê rà soát, hệ
thống hóa văn bản quy phạm pháp luật, bao gồm:
1. Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban
nhân dân huyện Củ Chi thuộc đối tượng hệ thống hóa trong kỳ hệ thống hóa.
2. Danh mục văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực của Hội đồng nhân dân
và Ủy ban nhân dân huyện Củ Chi thuộc đối tượng hệ thống hóa trong kỳ hệ thống
hóa.
3. Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban
nhân dân huyện Củ Chi hết hiệu lực toàn bộ trong kỳ hệ thống hóa.
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

Lê Minh Tấn

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

ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN CỦ CHI

DANH MỤC
VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CỦ CHI
THUỘC ĐỐI TƯỢNG HỆ THỐNG HÓA TRONG KỲ HỆ THỐNG HÓA
(Kèm theo Quyết định số 9023/QĐ-UBND ngày 11 tháng 8 năm 2014 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Củ Chi)
Stt

Tên loại
văn bản

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

I. LĨNH VỰC TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC ĐƠN VỊ
1

Nghị quyết

SỐ26/2006/NQ-HĐND

Nghị quyết về công nhận phân loại đơn vị hành chính cấp xã,
thị trấn

26/10/2006

2

Quyết định

Số 1728/2006/QĐ-UBND

về ban hành quy định chế độ họp trong hoạt động của
UBND huyện Củ Chi.

11/12/2006

3

Quyết định

Số 1578/2006/QĐ-UBND

về phân bổ số lượng và bố trí các chức danh cán bộ chuyên
trách xã, thị trấn.

01/01/2007

4

Quyết định

Số 109/2007/QĐ-UBND

về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng
cháy và chữa cháy huyện Củ Chi.

27/09/2007

5

Quyết định

Số 09/2008/QĐ-UBND

về ban hành Quy chế công tác văn thư lưu trữ tại UBND
huyện Củ Chi.

21/03/2008

6

Quyết định

Số 17/2008/QĐ-UBND

về ban hành Quy chế hoạt động của Ban chỉ huy phòng
chống lụt, bão, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của huyện Củ
Chi.

10/06/2008

Ghi chú

Stt

Tên loại
văn bản

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

vê ban hành Quy chế phối hợp giải quyết bước đầu các vụ
đình lãng công không đúng quy định của pháp luật trên địa
bàn huyện Củ Chi.

20/06/2008

vê ban hành quy định tạm thời vê tiêu chuẩn Tổ nhân dân và
1 A 1 • Ấ
/V
Tổ dân phố kiêu mau.

23/07/2008

Ghi chú

7

Quyết định

Số 18/2008/QĐ-UBND

8

Quyết định

Số 21/2008/QĐ-UBND

9

Quyết định

Số 22/2008/QĐ-UBND

vê ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng giáo dục quốc
phòng - an ninh huyện Củ Chi.

25/08/2008

10 Quyết định

Số 29/2008/QĐ-UBND

vê quy định tạm thời vê quy định các tuyến đường kiêu mẫu.

24/10/2008

11 Quyết định

Số 02/2009/QĐ-UBND

vê việc thành lập BCĐ thực hiện hệ thống quản lý chất
lượng theo tiêu chuẩn (TCvN) ISO 9001:2000 vào hoạt động
quản lý nhà nước tại UBND huyện Củ Chi.

16/01/2009

S

12 Quyết định

Số 05/2009/QĐ-UBND

vê ban hành Quy chế hoạt động của Phòng Lao động Thương bình và Xã hội huyện Củ Chi.

09/3/2009

ƠQ
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13 Quyết định

Số 07/2009/QĐ-UBND

vê việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo phòng
không nhân dân huyện Củ Chi.

13/05/2009

-2

14 Quyết định

Số 09/2009/QĐ-UBND

vê việc ban hành Quy chế phối hợp công tác giữa thường
trực UBND huyện và Ban thường trực UBMTTQ việt Nam
huyện Củ Chi.

22/05/2009

15 Quyết định

Số 01/2010/QĐ-UBND

vê ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của văn phòng
UBND huyện Củ Chi.

20/04/2010

16 Quyết định

Số 02/2010/QĐ-UBND

vê ban hành Quy chế làm việc của UBND huyện Củ Chi.

23/04/2010

17 Quyết định

Số 03/2010/QĐ-UBND

vê ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Thanh tra
huyện Củ Chi.

13/05/2010
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Thời điểm
có hiệu lực

Số 05/2010/QĐ-UBND

vê việc tổ chức làm việc buổi sáng ngày thứ bảy hàng tuần
để tiêp nhận, giải quyêt thủ tục hành chính tại UBND huyện
và UBND 21 xã, thị trấn.

18/06/2010

Số 07/2010/QĐ-UBND

vê việc điêu chuyển đầu công việc áp dụng hệ thống quản lý
chất lượng theo tiêu chuẩn TVN ISO 9001:2008 của Phòng
Công thương sang phòng Quản lý đô thị theo quyêt định số
04/2010/QĐ-UBND ngày 11/5/2010 của UBND huyện Củ
Chi

25/11/2010

20 Quyêt định

Số: 02/2011/QĐ-UBND

vê ban hành Quy chê tổ chức và hoạt động của Phòng Văn
hóa - Thông tin huyện Củ Chi

23/05/2011

21 Quyêt định

Số:03/2011/QĐ-UBND

vê ban hành Quy chê công tác văn thư lưu trữ cơ quan của
UBND huyện Củ Chi

12/06/2011

õ>>
5

22 Quyêt định

Số:04/2011/QĐ-UBND

vê ban hành Quy chê tổ chức và hoạt động của Phòng Tài
chính - Kê hoạch huyện Củ Chi

29/07/2011

ƠQ

23 Quyêt định

Số:05/2011/QĐ-UBND

vê ban hành Quy chê và tổ chức hoạt động của Phòng Kinh
tê huyện Củ Chi

03/08/2011

-2

24 Quyêt định

Số:06/2011/QĐ-UBND

vê ban hành Quy chê tổ chức và hoạt động của Ban bồi
thường giải phóng mặt bằng huyện Củ Chi

08/08/2011

25 Quyêt định

Số:07/2011/QĐ-UBND

vê phân công quản lý nhà nước đối với các tổ chức Hội trên
địa bàn huyện Củ Chi

15/09/2011

26 Quyêt định

Số:08/2011/QĐ-UBND

vê việc ban hành Quy chê vê tổ chức và hoạt động của
Trung tâm văn hóa huyện Củ Chi

05/10/2011

27 Quyêt định

Số 10/2011/QĐ-UBND

Ban hành Quy chê tổ chức và hoạt động của Phòng Giáo dục
- Đào tạo huyện Củ Chi.

28/11/2011

18

19

Tên loại
văn bản
Quyêt định

Quyêt định

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

to

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

Stt

Ghi chú

Q
o>
N
Q
B

/S

y

o

Stt

Tên loại
văn bản

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

28 Quyết định

Số 15/2011/QĐ-UBND

Ban hành quy định về công tác thi đua khen thưởng tại huyện
Củ Chi

16/12/2011

29 Quyết định

Số 03/2012/QĐ-UBND

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm kỹ
thuật tổng hợp, hướng nghiệp huyện Củ Chi.

26/04/2012

30

Số 03/2012/CT-UBND

V/v xây dựng Ban chỉ huy quân sự xã, thị trấn vững mạnh
toàn diện giai đoạn 2011-2015

14/06/2012

Số 04/2012/QĐ-UBND

về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Y tế
huyện Củ Chi.

26/11/2012

Số 05/2012/QĐ-UBND

về ban hành Quy chế văn hóa công sở tại Ủy ban nhân dân
huyện và Ủy ban nhân dân 21 xã, thị trấn thuộc huyện Củ
Chi

33 Quyết định

Số 01/2013/QĐ-UBND

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Nội vụ
huyện Củ Chi.

18/01/2013

34 Quyết định

Số 03/2013/QĐ-UBND

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Bệnh viện
huyện Củ Chi

03/09/2013

35 Quyết định

Số 04/2013/QĐ-UBND

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp
huyện Củ Chi.

03/09/2013

36 Quyết định

Số 05/2013/QĐ-UBND

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Đài Truyền
thanh huyện Củ Chi.

18/09/2013

37 Quyết định

Số 06/2013/QĐ-UBND

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Quản lý
đô thị huyện Củ Chi.

15/10/2013

Chỉ thị

31 Quyết định

32 Quyết định

Ghi chú
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19/12/2012
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Stt

Tên loại
văn bản

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

Ghi chú

II. LĨNH VỰC THƯƠNG MẠI

38 Quyết định

Số 08/2009/QĐ-UBND

về việc bãi bỏ quyết định số 1137/2006/QĐ-UBND ngày
17/8/2006 của UBND huyện Củ Chi về phê duyệt quy hoạch
08 ngành nghề thương mại và dịch vụ 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.

18/05/2009
Q
o>
N
Q

III. LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN - MÔI TRƯỜNG
39 Nghị quyết

40 Nghị quyết

41 Quyết định

Số 21/2006/NQ-HĐND

Nghị quyết quy hoạch sử dụng đất chi tiết đến năm 2010 và
định hướng đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất chi tiết 5
năm 2006-2010

28/07/2006

SỐ35/2006/NQ-HĐND

Nghị quyết về quy hoạch sử dụng đất chi tiết đến năm 2010
và định hướng đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất chi tiết
5 năm 2006-2010 tại Thị trấn huyện Củ Chi

21/12/2006

về ban hành Quy chế quy trình tiếp nhận, chuyển hồ sơ, xử
lý và trả kết quả hồ sơ trên lĩnh vực đất đai cho công dân
theo cơ chế hành chính "Một cửa liên thông" từ xã đến
huyện và ngược lại tại 20 xã và thị trấn.

24/08/2007

Số 94/2007/QĐ-UBND

43 Nghị quyết

o
õ>>
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5
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IV. LĨNH VỰC QUY HOẠCH ĐÔ THỊ
42 Nghị quyết

B

SỐ16/2006/NQ-HĐND

Nghị quyết về thông qua nhiệm vụ quy hoạch đồ án điều
chỉnh quy hoạch chung của huyện đến năm 2020

28/07/2006

SỐ17/2006/NQ-HĐND

Nghị quyết về thông qua nhiệm vụ quy hoạch đồ án quy
hoạch chung Thị tứ Trung Lập, khu trung tâm và dân cư xã
Trung Lập Hạ, Phước Hiệp, Thái Mỹ.

28/07/2006

-2

o

Tên loại
văn bản

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

44 Quyết định

Số 1511/2006/QĐ-UBND

v/v phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch mạng lưới trường học
ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Củ Chi đến năm 2020.

01/11/2006

Số 1898/2006/QĐ-UBND

v/v phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng tỉ lệ
1/2000 khu tái định cư Phạm văn Cội, xã Phạm văn Cội
diện tích 45,10ha.

29/12/2006

Số 46/2007/QĐ-UBND

vê việc phê duyệt đê án quy hoạch chi tiết xây dựng tỉ lệ
1/2000 khu tái định cư Bàu Đưng xã An Nhơn Tây diện tích
53 ha.

14/05/2007

47 Quyết định

Số 47/2007/QĐ-UBND

vê việc phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/2000 khu
tái định cư Tân Phú Trung, xã Tân Phú trung, huyện Củ chi.
Diện tích 43,15ha.

14/05/2007

S

48 Quyết định

Số 70/2007/QĐ-UBND

vê phê duyệt đê án quy hoạch chi tiết xây dựng tỉ lệ 1/2000
khu dân cư Hòa Phú, xã Hòa Phú diện tích 143,7 ha.

20/06/2007

ƠQ
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Số 84/2007/QĐ-UBND

vê việc phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng tỉ lệ
1/2000 khu tái định cư dự án xây dựng công viên Sài Gòn
SAFARI, diện tích 28,5 ha.

13/07/2007

50 Quyết định

Số 85/2007/QĐ-UBND

vê việc phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng tỉ lệ
1/2000 khu dân cư Tân Phú Trung (khu 4) xã Tân Phú
Trung, diện tích 107 ha.

16/07/2007

51 Quyết định

Số 86/2007/QĐ-UBND

vê việc phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng tỉ lệ
1/2000 khu dân cư Tân Thạnh Đông, diện tích 162,87 ha.

16/07/2007

Số 93/2007/QĐ-UBND

vê việc phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/500
Khu Trung tâm điêu hành cụm công nghiệp cơ khí ô tô xã
Hòa Phú, diện tích 41895 ha.

22/08/2007

Stt

45 Quyết định

46 Quyết định

49 Quyết định

52 Quyết định

Ghi chú
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Stt

Tên loại
văn bản

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

53 Quyết định

Số 19/2008/QĐ-UBND

về phê duyệt đồ án quy hoạch phát triển mạng lưới Trường
học ngành giáo dục đào tạo huyện Củ Chi đến năm 2020.

09/07/2008

54 Nghị quyết

Số 21/2008/NQ-HĐND

Nghị quyết về bổ sung điều chỉnh một số nội dung của đồ án
quy hoạch chung xây dựng huyện Củ Chi đến năm 2020

06/11/2008

Số 23/2008/QĐ-UBND

về phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ
lệ 1/2000 khu tái định cư Tân Phú Trung, Tân Thạnh Tây
diện tích 50,2ha thuộc xã Tân Phú Trung và Tân Thạnh Tây

25/08/2008

55 Quyết định

56

Quyết định

Số 1566/2006/QĐ-UBND

về chuyển đổi cơ chế tài chính tại Quyết định số
157/2005/QĐ-UBND ngày 23/8/2005 của UBND Thành phố
sang chế độ tự chủ theo Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày
17/10/2005 của Chính phủ đối với UBND các xã, thị trấn.

57

Quyết định

Số 39/2007/QĐ-UBND

về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do UBND huyện
Củ Chi ban hành trong lĩnh vực kinh doanh.

10/04/2007

58

Quyết định

Số 44/2007/QĐ-UBND

về việc hủy bỏ quyết định số 41/2007/QĐ-UBND ngày
25/4/2007 của UBND huyện Củ Chi.

10/05/2007

59

Quyết định

Số 83/2007/QĐ-UBND

v/v quy định mức thu phí Chợ trên địa bàn huyện Củ Chi

28/06/2007

Số 91/2007/QĐ-UBND

về việc sử dụng 60% phí dịch vụ hành chính thực hiện mô
hình 01 cửa liên thông để chi cho mua sắm tranh thiết bị và
chi hỗ trợ bồi dưỡng cho cán bộ, nhân viên bộ phận phục vụ
trực tiếp

21/08/2007

Số 10/2009/QĐ-UBND

về việc ban hành kế hoạch của UBND huyện thực hiện
chương trình hành động của Huyện ủy về nông nghiệp, nông
dân, nông thôn theo Nghị quyết số 26/NQ-TW ngày
05/8/2008 của BCH TW Đang khóa X.

11/06/2009

61

Quyết định

Quyết định
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V. LĨNH VỰC KHÁC

60

Ghi chú

06/11/2006
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Stt

Tên loại
văn bản

62

Quyêt định

63

Quyêt định

64 Chỉ thị

65

Quyêt định

66 Chỉ thị

67 Chỉ thị

68 Chỉ thị

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 06/2010/QĐ-UBND

vê phê duyệt đê án đào tạo nghê cho người lao động trên địa
bàn huyện giai đoạn 2010-2015

30/11/2010

Số 09/2011/QĐ-UBND

Ban hành quy định khu vực đường phố, địa điểm sản xuất
kinh doanh vật liệu xây dựng và nơi để phê thải vật liệu xây
dựng trên địa bàn huyện Củ Chi

13/10/2011

Số 04/2011/CT-UBND

vể triển khai thực hiện Chỉ thị số 725/CT-TTg ngày
17/5/2011 của Thủ tướng chính phủ vê phát động phong trào
thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tê xã hội
năm 2011 và kê hoạch 5 năm (2011-2015) theo Nghị quyêt
đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng.

Số 02/2012/QĐ-UBND

vê ban hành kê hoạch triển khai Đê án "tuyên truyên, giáo
dục phẩm chất, đạo đức phụ nữ việt Nam thời kỳ đẩy mạnh
công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước giai đoạn 2011
2015" trên địa bàn huyện.

20/02/2012

Số 05/2012/CT-UBND

vê tăng cường lãnh đạo công tác đảm bảo an ninh, chính trị,
trật tự an toàn xã hội, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội
phạm, tệ nạn xã hội, phòng ngừa và kéo giảm tai nạn giao
thông trên địa bàn huyện.

19/06/2012

Số 04/2012/CT-UBND

v/v tổ chức thực hiện Chỉ thị số 17/2012/CT-UBND ngày
30/5/2012 của UBND TP.HCM vê quán triệt và thay thê
Thông tri 07/TT-TU ngày 15/8/2011 của Thành ủy Thành
phố Hồ Chí Minh.

22/06/2012

Số 06/2012/CT-UBND

vê thực hiện Quyêt định số 62/2011/QĐ-TTg ngày
09/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ vê chê độ chính sách
đối với đối tượng tham gia chiên tranh bảo vệ Tổ quốc, làm
nhiệm vụ quốc tê ở Campuchia, giúp bạn Lào đã phục viên,
xuất ngũ, thôi việc sau ngày 30/4/1975.

28/06/2012

Ghi chú
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Tên loại
văn bản

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

VI. LĨNH VỰC KINH TÉ NÔNG NGHIỆP
69

Quyết định

Số 14/2011/QĐ-UBND

về phê duyệt chương trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế Nông
nghiệp trên địa bàn huyện Củ Chi giai đoạn 2011-2015

Người lập biểu

CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Hạnh

Lê Minh Tấn

05/12/2011

Ghi chú

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

ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN CỦ CHI

DANH MỤC
VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CÒN HIỆU LựC CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN VÀ ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN CỦ CHI THUỘC ĐỐI TƯỢNG HỆ THỐNG HÓA TRONG KỲ HỆ THỐNG HÓA
(Kèm theo Quyết định số 9023/QĐ-UBND ngày 11 tháng 8 năm 2014 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Củ Chi)

Stt

Tên loại
văn bản

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

I. LĨNH VựC TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC ĐƠN VỊ
1

Quyết định

Số 1728/2006/QĐ-UBND

về ban hành quy định chế độ họp trong hoạt động của
UBND huyện Củ Chi.

11/12/2006

2

Quyết định

Số 109/2007/QĐ-UBND

về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng
cháy và chữa cháy huyện Củ Chi.

27/09/2007

10/06/2008

3

Quyết định

Số 17/2008/QĐ-UBND

về ban hành Quy chế hoạt động của Ban chỉ huy phòng
chống lụt, bão, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của huyện Củ
Chi.

4

Quyết định

Số 18/2008/QĐ-UBND

về ban hành Quy chế phối hợp giải quyết bước đầu các vụ
đình lãng công không đúng quy định của pháp luật trên địa 20/06/2008
bàn huyện Củ Chi.

5

Quyết định

Số 21/2008/QĐ-UBND

về ban hành quy định tạm thời về tiêu chuẩn Tổ nhân dân và
23/07/2008
1 A 1 • Ấ
/V
Tổ dân phố kiểu mau.

mẤ - l / V

Ghi chú

Stt
6

Quyết định

Số 22/2008/QĐ-UBND

vê ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng giáo dục quốc
25/08/2008
phòng - An ninh huyện Củ Chi.

7

Quyết định

Số 29/2008/QĐ-UBND

vê quy định tạm thời vê quy định các tuyến đường kiểu mẫu.

8

Quyết định

Số 05/2009/QĐ-UBND

vê ban hành Quy chế hoạt động của Phòng Lao động 09/03/2009
Thương bình và Xã hội huyện Củ Chi.

Quyết định

Số 07/2009/QĐ-UBND

vê việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo phòng
không nhân dân huyện Củ Chi.

13/05/2009

Q

10 Quyết định

Số 01/2010/QĐ-UBND

vê ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của văn phòng
UBND huyện Củ Chi.

20/04/2010

S
õ>>
5

11 Quyết định

Số 02/2010/QĐ-UBND

vê ban hành Quy chế làm việc của UBND huyện Củ Chi.

23/04/2010

12 Quyết định

Số 03/2010/QĐ-UBND

vê ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Thanh tra
huyện Củ Chi.

13/05/2010

Quyết định Số 05/2010/QĐ-UBND

vê việc tổ chức làm việc buổi sáng ngày thứ bảy hàng tuần
để tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính tại UBND huyện
và UBND 21 xã, thị trấn.

Quyết định Số 07/2010/QĐ-UBND

vê việc điêu chuyển đầu công việc áp dụng hệ thống quản lý
chất lượng theo tiêu chuẩn TvN ISO 9001:2008 của Phòng
25/11/2010
Công Thương sang Phòng Quản lý đô thị theo Quyết định số
04/2010/QĐ-UBND ngày 11/5/2010 của UBND huyện Củ Chi

9

13

14

15 Quyết định

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

Số: 02/2011/QĐ-UBND

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

Thời điểm
có hiệu lực

SI
o

Tên loại
văn bản

Ghi chú

24/10/2008

18/06/2010

vê ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng văn
23/05/2011
hóa - Thông tin huyện Củ Chi

Q
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Stt

Tên loại
văn bản

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
12/06/2011

Ghi chú

16 Quyết định

Số:03/2011/QĐ-UBND

về ban hành Quy chế công tác văn thư lưu trữ cơ quan của
UBND huyện Củ Chi

17 Quyết định

Số:04/2011/QĐ-UBND

về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Tài
29/07/2011
chính - Kế hoạch huyện Củ Chi

18 Quyết định

Số:05/2011/QĐ-UBND

về ban hành Quy chế và tổ chức hoạt động của Phòng Kinh
03/08/2011
tế huyện Củ Chi

19 Quyết định

Số:06/2011/QĐ-UBND

về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban bồi
08/08/2011
thường giải phóng mặt bằng huyện Củ Chi

Q

20 Quyết định

Số:07/2011/QĐ-UBND

về phân công quản lý nhà nước đối với các tổ chức Hội trên
địa bàn huyện Củ Chi

15/09/2011

S
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5

21 Quyết định

Số:08/2011/QĐ-UBND

về việc ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của
Trung tâm văn hóa huyện Củ Chi

05/10/2011

ƠQ
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22 Quyết định

Số 10/2011/QĐ-UBND

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Giáo dục
- Đào tạo huyện Củ Chi.

28/11/2011

23 Quyết định

Số 15/2011/QĐ-UBND

Ban hành quy định về công tác thi đua khen thưởng tại
16/12/2011
huyện Củ Chi

24 Quyết định

Số 03/2012/QĐ-UBND

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm kỹ
26/04/2012
thuật tổng hợp, hướng nghiệp huyện Củ Chi.

25

Số 03/2012/CT-UBND

v/v xây dựng Ban chỉ huy quân sự xã, thị trấn vững mạnh
14/06/2012
toàn diện giai đoạn 2011-2015

Số 04/2012/QĐ-UBND

về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Y tế
huyện Củ Chi.

Chỉ thị

26 Quyết định

Q
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26/11/2012
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Stt

Tên loại
văn bản

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

27 Quyêt định

Số 05/2012/QĐ-UBND

vê ban hành Quy chê văn hóa công sở tại Ủy ban nhân dân
huyện và Ủy ban nhân dân 21 xã, thị trấn thuộc huyện Củ Chi

19/12/2012

28 Quyêt định

Số 01/2013/QĐ-UBND

Ban hành Quy chê tổ chức và hoạt động của Phòng Nội vụ
huyện Củ Chi.

18/01/2013

29 Quyêt định

Số 03/2013/QĐ-UBND

Ban hành Quy chê tổ chức và hoạt động của Bệnh viện
03/09/2013
huyện Củ Chi

30 Quyêt định

Số 04/2013/QĐ-UBND

Ban hành Quy chê tổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp
03/09/2013
huyện Củ Chi.

31 Quyêt định

Số 05/2013/QĐ-UBND

Ban hành Quy chê tổ chức và hoạt động của Đài Truyên
thanh huyện Củ Chi.

18/09/2013

32 Quyêt định

Số 06/2013/QĐ-UBND

Ban hành Quy chê tổ chức và hoạt động của Phòng Quản lý
đô thị huyện Củ Chi.

15/10/2013

Ghi chú
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II. LĨNH VỰC THƯƠNG MẠI

33 Quyêt định

Số 08/2009/QĐ-UBND

vê việc bãi bỏ Quyêt định số 1137/2006/QĐ-UBND ngày
17/8/2006 của UBND huyện Củ Chi vê phê duyệt quy hoạch
08 ngành nghê thương mại và dịch vụ trong lĩnh vực văn 18/05/2009
hóa-xã hội "nhạy cảm" dễ phát sinh tệ nạn xã hội trên địa
bàn huyện Củ Chi, giai đoạn 2006-2010.

III. LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN - MÔI TRƯỜNG
34 Nghị quyêt

Số 21/2006/NQ-HĐND

Nghị quyêt quy hoạch sử dụng đất chi tiêt đên năm 2010 và
định hướng đên năm 2020 và kê hoạch sử dụng đất chi tiêt 5 28/07/2006
năm 2006-2010

2
o

Stt

Tên loại
văn bản

35 Nghị quyết

Số, ký hiệu; ngày, tháng,
năm ban hành văn bản
Số35/2006/NQ-HĐND

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

Thời điểm
có hiệu lực

Ghi chú

Nghị quyết về quy hoạch sử dụng đất chi tiết đến năm 2010
và định hướng đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất chi 21/12/2006
tiết 5 năm 2006 - 2010 tại Thị trấn huyện Củ Chi

IV. LĨNH VựC QUY HOẠCH ĐÔ THỊ
36 Nghị quyết
37 Nghị quyết
38 Quyết định

39 Quyết định

Số16/2006/NQ-HĐND

Nghị quyết về thông qua nhiệm vụ quy hoạch đồ án điều
28/07/2006
chỉnh quy hoạch chung của huyện đến năm 2020

Số17/2006/NQ-HĐND

Nghị quyết về thông qua nhiệm vụ quy hoạch đồ án quy
hoạch chung Thị tứ Trung Lập, khu trung tâm và dân cư xã 28/07/2006
Trung Lập Hạ, Phước Hiệp, Thái Mỹ.

Số 1511/2006/QĐ-UBND

v/v phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch mạng lưới trường học
ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Củ Chi đến năm 2020.

Số 1898/2006/QĐ-UBND

v/v phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng tỉ lệ
1/2000 khu tái định cư Phạm văn Cội, xã Phạm văn Cội 29/12/2006
diện tích 45,10ha.

01/11/2006

40 Quyết định

Số 46/2007/QĐ-UBND

về việc phê duyệt đề án quy hoạch chi tiết xây dựng tỉ lệ
1/2000 khu tái định cư Bàu Đưng xã An Nhơn Tây diện tích
53 ha.

41 Quyết định

Số 47/2007/QĐ-UBND

về việc phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/2000 khu
tái định cư Tân Phú Trung, xã Tân Phú trung, huyện Củ Chi.
Diện tích 43,15ha.

14/05/2007

Số 84/2007/QĐ-UBND

về việc phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng tỉ lệ
1/2000 khu tái định cư dự án xây dựng công viên Sài Gòn
SAFARI, diện tích 28,5 ha.

13/07/2007

42 Quyết định

14/05/2007
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Tên loại
văn bản

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
16/07/2007

16/07/2007

Ghi chú

SI
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43 Quyết định

Số 85/2007/QĐ-UBND

về việc phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng tỉ lệ
1/2000 khu dân cư Tân Phú Trung (khu 4) xã Tân Phú
Trung, diện tích 107 ha.

44 Quyết định

Số 86/2007/QĐ-UBND

về việc phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng tỉ lệ
1/2000 khu dân cư Tân Thạnh Đông, diện tích 162,87 ha.

45 Quyết định

Số 93/2007/QĐ-UBND

về việc phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/500
Khu Trung tâm điều hành cụm công nghiệp cơ khí ô tô xã 22/08/2007
Hòa Phú, diện tích 41895 ha.

46 Quyết định

Số 19/2008/QĐ-UBND

về phê duyệt đồ án quy hoạch phát triển mạng lưới Trường
học ngành giáo dục đào tạo huyện Củ Chi đến năm 2020.

47 Nghị quyết

Số 21/2008/NQ-HĐND

Nghị quyết về bổ sung điều chỉnh một số nội dung của đồ án
06/11/2008
quy hoạch chung xây dựng huyện Củ Chi đến năm 2020

CTQ
y

Số 23/2008/QĐ-UBND

về phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ
lệ 1/2000 khu tái định cư Tân Phú Trung, Tân Thạnh Tây 25/08/2008
diện tích 50,2ha thuộc xã Tân Phú Trung và Tân Thạnh Tây

2
o

48 Quyết định

09/07/2008

49

Quyết định Số 1566/2006/QĐ-UBND

về chuyển đổi cơ chế tài chính tại Quyết định số
157/2005/QĐ-UBND ngày 23/8/2005 của UBND Thành phố
06/11/2006
sang chế độ tự chủ theo Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày
17/10/2005 của Chính phủ đối với UBND các xã, thị trấn.

50

Quyết định Số 39/2007/QĐ-UBND

về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do UBND huyện
Củ Chi ban hành trong lĩnh vực kinh doanh.

10/04/2007

51

Quyết định Số 83/2007/QĐ-UBND

v/v quy định mức thu phí Chợ trên địa bàn huyện Củ Chi

28/06/2007
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có hiệu lực

52

Quyết định Số 10/2009/QĐ-UBND

vê việc ban hành kế hoạch của UBND huyện thực hiện
chương trình hành động của Huyện ủy vê nông nghiệp, nông
11/06/2009
dân, nông thôn theo Nghị quyết số 26/NQ-TW ngày
05/8/2008 của BCH TW Đang khoa X.

53

Quyết định Số 06/2010/QĐ-UBND

vê phê duyệt đê án đào tạo nghê cho người lao động trên địa
30/11/2010
bàn huyện giai đoạn 2010-2015

Quyết định Số 09/2011/QĐ-UBND

Ban hành quy định khu vực đường phố, địa điểm sản xuất
kinh doanh vật liệu xây dựng và nơi để phế thải vật liệu xây
dựng trên địa bàn huyện Củ Chi

54

55 Chỉ thị

56

Số 04/2011/CT-UBND

Quyết định Số 02/2012/QĐ-UBND

57 Chỉ thị

58 Chỉ thị

Ghi chú

Q

o>

13/10/2011

Q

vể triển khai thực hiện Chỉ thị số 725/CT-TTg ngày
17/5/2011 của Thủ tướng Chính phủ vê phát động phong trào
thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 11/07/2011
năm 2011 và kế hoạch 5 năm (2011-2015) theo Nghị quyết
đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng.

S

vê ban hành kế hoạch triển khai Đê án "tuyên truyên, giáo
dục phẩm chất, đạo đức phụ nữ việt Nam thời kỳ đẩy mạnh
20/02/2012
công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước giai đoạn 2011
2015" trên địa bàn huyện.

Số 05/2012/CT-UBND

vê tăng cường lãnh đạo công tác đảm bảo an ninh, chính trị,
trật tự an toàn xã hội, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội
phạm, tệ nạn xã hội, phòng ngừa và kéo giảm tai nạn giao
thông trên địa bàn huyện.

Số 04/2012/CT-UBND

v/v tổ chức thực hiện Chỉ thị số 17/2012/CT-UBND ngày
30/5/2012 của UBND TP.HCM vê quán triệt và thay thế
22/06/2012
Thông tri 07/TT-TU ngày 15/8/2011 của Thành ủy Thành
phố Hồ Chí Minh
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19/06/2012
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Tên loại
văn bản

59 Chỉ thị

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

Số 06/2012/CT-UBND

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

Thời điểm
có hiệu lực

Về thực hiện Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày
09/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ chính sách
đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm 28/06/2012
nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia, giúp bạn Lào đã phục viên,
xuất ngũ, thôi việc sau ngày 30/4/1975

VI. LĨNH VỰC KINH TÉ NÔNG NGHIỆP
60

Quyết định Số 14/2011/QĐ-UBND

về phê duyệt chương trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế Nông
nghiệp trên địa bàn huyện Củ Chi giai đoạn 2011-2015

Người lập biểu

CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Hạnh

Lê Minh Tấn

05/12/2011

Ghi chú

ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN CỦ CHI

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

DANH MỤC
VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN VÀ ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CỦ CHI
HẾT HIỆU LựC TOÀN BỘ TRONG KỲ HỆ THỐNG HÓA
(Kèm theo Quyết định số 9023/QĐ-UBND ngày 11 tháng 8 năm 2014 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Củ Chi)

STT

Tên loại
văn bản

1

Quyêt
định

2

3

Quyêt
định

Quyêt
định

Số, ký hiệu;
Tên gọi của văn bản/ Trích yếu nội
ngày, tháng, năm
dung của văn bản
ban hành văn bản

Lý do hết hiệu lực

Số 44/2007/QĐUBND

vê việc hủy bỏ Quyêt định số
41/2007/QĐ-UBND ngày 25/4/2007 Kêt thúc năm 2007 hêt thời hiệu thi hành
của UBND huyện Củ Chi.

Số 91/2007/QĐUBND

vê việc sử dụng 60% phí dịch vụ hành
chính thực hiện mô hình 01 cửa liên
thông để chi cho mua sắm tranh thiêt
bị và chi hỗ trợ bồi dưỡng cho cán bộ,
nhân viên bộ phận phục vụ trực tiêp.

Ngày hết
hiệu lực
31/12/2007

văn bản hêt hiệu lực do UBND Thành phố
ban hành công văn số 7055/UBND-TM
14/11/2008
ngày 14/11/2008 vê việc chấn chỉnh việc thu
phí, lệ phí trên địa bàn huyện Củ Chi

văn bản trên có căn cứ pháp lý là Nghị định
số 121/2003/NĐ-CP ngày 21/10/2003 của
Chính phủ vê chê độ chính sách đối với cán
vê phân bổ số lượng và bố trí các chức
bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn đã được
Số 1578/2006/QĐ- danh cán bộ chuyên trách, công chức
thay thê tại Nghị định 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009
và cán bộ không chuyên trách xã, thị
UBND
22/10/2009 của Chính phủ vê chức danh, số
trấn.
lượng, một số chê độ, chính sách đối với cán
bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những
người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã.

Tên loại
STT
văn bản

4

5

Quyết
định

Quyết
định

Số, ký hiệu;
Tên gọi của văn bản/ Trích yếu nội
ngày, tháng, năm
dung của văn bản
ban hành văn bản

Số 94/2007/QĐUBND

Số 09/2008/QĐUBND

6

Quyết
định

Số 02/2009/QĐUBND

7

Nghị
quyết

Số 26/2006/NQHĐND

về ban hành Quy chế quy trình tiếp
nhận, chuyển hồ sơ, xử lý và trả kết
quả hồ sơ trên lĩnh vực đất đai cho
công dân theo cơ chế hành chính "Một
cửa liên thông" từ xã đến huyện và
ngược lại tại 20 xã và thị trấn.

Lý do hết hiệu lực

Ngày hết
hiệu lực

Do UBND huyện ban hành Quyết định số
23/2010/QĐ-UBND ngày 06/01/2010 về
ban hành Quy chế quy trình tiếp nhận,
chuyển hồ sơ, xử lý và trả kết quả hồ sơ trên
lĩnh cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, 06/01/2010
quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền
với đất cho công dân theo cơ chế hành chính
"một cửa liên thông" từ xã đến huyện và
ngược lại tại 20 xã và thị trấn.

Thay thế bằng Quyết định 03/2011/QĐvề ban hành Quy chế công tác văn thư UBND ngày 15 tháng 6 năm 2011 của
lưu trữ tại UBND huyện Củ Chi.
UBND huyện ban hành Quy chế công tác 15/06/2011
văn thư, lưu trữ cơ quan của UBND huyện
Củ Chi.
về việc thành lập BCĐ thực hiện hệ
thống quản lý chất lượng theo tiêu
chuẩn (TCVN) ISO 9001:2000 vào
hoạt động quản lý nhà nước tại UBND
huyện Củ Chi.

Thay thế bằng Quyết định 12130/QĐ-UBND
ngày 29 tháng 11 năm 2011 của UBND
huyện về việc kiện toàn Ban chỉ đạo thực
hiện hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu 29/11/2011
chuẩn (TCVN) ISO 9001:2008 vào hoạt
động quản lý nhà nước tại UBND huyện Củ
Chi

Hết hiệu lực do UBND Thành phố ban hành
Nghị quyết về công nhận phân loại đơn Quyết định số 47/2012/QĐ-UBND ngày
08/10/2012
08/10/2012 về phân loại đơn vị hành chính
vị hành chính cấp xã, thị trấn
cấp xã, thị trấn.
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Tên loại
văn bản

Quyết
định

Quyết
định

Số, ký hiệu;
Tên gọi của văn bản/ Trích yếu nội
ngày, tháng, năm
dung của văn bản
ban hành văn bản

Lý do hết hiệu lực

Ngày hết
hiệu lực

Số 09/2009/QĐUBND

Thay thế bằng Quyết định 3181/QĐ-UBND
về việc ban hành Quy chế phối hợp
ngày 28 tháng 3 năm 2013 của UBND huyện
công tác giữa Thường trực UBND
về việc ban hành Quy chế phối hợp công tác 28/03/2013
huyện và Ban Thường trực UBMTTQ
giữa Thường trực UBND và Ban Thường
việt nam huyện Củ Chi.
trực UBMTTQ Việt Nam huyện Củ Chi

Số 70/2007/QĐUBND

UBND thành phố ban hành Quyết định số
4818/QĐ-UBND ngày 05/9/2013 về duyệt
về phê duyệt đề án quy hoạch chi tiết
đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 khu
05/09/2013
xây dựng tỉ lệ 1/2000 khu dân cư Hòa
dân cư Hòa Phú, xã Hòa Phú, huyện Củ Chi
Phú, xã Hòa Phú diện tích 143,7 ha.
điều chỉnh tổng thể quy hoạch chi tiết xây
dựng đô thị tỷ lệ 1/2000.

Người lập biểu

CHỦ TỊCH
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Nguyễn Văn Hạnh

Lê Minh Tấn
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