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PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN BÌNH THẠNH
ỦY BAN NHÂN DÂN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

QUẬN BÌNH THẠNH

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 01/2018/Qð-UBND

Bình Thạnh, ngày 29 tháng 01 năm 2018

QUYẾT ðỊNH
Ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt ñộng
của Phòng Tài nguyên và Môi trường quận Bình Thạnh

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN BÌNH THẠNH
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 Luật ðất ñai ngày 29 tháng 11 năm 2013;
Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 23 tháng 6 năm 2014;
Căn cứ Nghị ñịnh số 37/2014/Nð-CP ngày 05 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ
quy ñịnh tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị
xã, thành phố thuộc tỉnh;
Căn cứ Nghị ñịnh số 43/2014/Nð-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ
quy ñịnh chi tiết một số ñiều của Luật ðất ñai;
Căn cứ Nghị ñịnh số 34/2016/Nð-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 Thông tư liên tịch số 50/2014/TTLT- BTNMT - BNV ngày 28 tháng 8
năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường - Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng,
nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường thuộc Ủy
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ban nhân dân tỉnh, Thành phố trực thuộc trung ương, Phòng Tài nguyên và Môi
trường thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh;
Căn cứ Quyết ñịnh số 49/2017/Qð-UBND ngày 28 tháng 8 năm 2017 của Ủy ban
nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quy chế (mẫu) về tổ chức và hoạt ñộng của
Phòng Tài nguyên và Môi trường thuộc Ủy ban nhân dân quận - huyện;
Căn cứ Quyết ñịnh số 5846/2008/Qð-UBND ngày 08 tháng 8 năm 2008 của Ủy ban
nhân dân quận Bình Thạnh về thành lập Phòng Tài nguyên và Môi trường quận Bình
Thạnh;
Xét ñề nghị của Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường tại Công văn số
1769/TNMT ngày 01 tháng 12 năm 2017; Báo cáo thẩm ñịnh của Trưởng Phòng Tư
pháp quận số 78/BC-TP ngày 30 tháng 11 năm 2017 và Tờ trình của Trưởng Phòng
Nội vụ số 70/TTr-NV ngày 22 tháng 01 năm 2018.
QUYẾT ðỊNH:
ðiều 1. Ban hành kèm theo Quyết ñịnh này Quy chế về tổ chức và hoạt ñộng
của Phòng Tài nguyên và Môi trường quận Bình Thạnh.
ðiều 2. Quyết ñịnh này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 06 tháng 02 năm 2018,
Quyết ñịnh này thay thế Quyết ñịnh số 04/2012/Qð-UBND ngày 09 tháng 4 năm 2012
của Ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt ñộng Phòng
Tài nguyên và Môi trường quận Bình Thạnh.
ðiều 3. Chánh Văn phòng Hội ñồng nhân dân và Ủy ban nhân dân quận, Trưởng
Phòng Tài nguyên và Môi trường, Trưởng Phòng Nội vụ, Trưởng Phòng Tài chính Kế hoạch, các Thủ trưởng phòng, ban, ñơn vị có liên quan và các Chủ tịch Ủy ban
nhân dân phường chịu trách nhiệm thi hành Quyết ñịnh này./.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Hoàng Song Hà
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QUY CHẾ
Tổ chức và hoạt ñộng của Phòng Tài nguyên và Môi trường
quận Bình Thạnh
(Ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 01/2018/Qð-UBND ngày 29 tháng 01 năm 2018
của Ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh)

Chương I
QUY ðỊNH CHUNG
ðiều 1. Vị trí và chức năng
1. Vị trí
Phòng Tài nguyên và Môi trường quận Bình Thạnh là cơ quan chuyên môn
thuộc Ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh.
Phòng Tài nguyên và Môi trường quận Bình Thạnh có tư cách pháp nhân, có
con dấu và tài khoản; chịu sự chỉ ñạo, quản lý toàn diện và ñiều hành của Ủy ban
nhân dân quận Bình Thạnh; ñồng thời chịu sự chỉ ñạo, kiểm tra, hướng dẫn về
chuyên môn, nghiệp vụ của Sở Tài nguyên và Môi trường.
2. Chức năng
Phòng Tài nguyên và Môi trường có chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân
dân quận Bình Thạnh quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường gồm: ñất ñai, tài
nguyên nước, khoáng sản, môi trường, biến ñổi khí hậu.
Chương II
NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN
ðiều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn
Phòng Tài nguyên và Môi trường quận Bình Thạnh có nhiệm vụ và quyền hạn
sau ñây:
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1. Trình Ủy ban nhân dân quận ban hành quyết ñịnh, chỉ thị; quy hoạch, kế
hoạch dài hạn, 05 năm và hàng năm; chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện các
nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường.
2. Tổ chức thực hiện các văn bản pháp luật, quy hoạch, kế hoạch sau khi ñược
phê duyệt; thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về tài nguyên và môi
trường; theo dõi thi hành pháp luật về tài nguyên và môi trường.
3. Trình Ủy ban nhân dân quận ban hành các văn bản hướng dẫn việc thực hiện các
quy hoạch, kế hoạch, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quản lý tài nguyên và môi
trường; kiểm tra việc thực hiện sau khi Ủy ban nhân dân quận ban hành.
4. Lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng ñất, ñiều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử
dụng ñất trên ñịa bàn quận và tổ chức thực hiện sau khi ñược phê duyệt. Thực hiện
việc lưu trữ 01 bộ hồ sơ quy hoạch, kế hoạch sử dụng ñất trên ñịa bàn quận theo ñúng
quy ñịnh.
5. Xác ñịnh các chỉ tiêu sử dụng ñất thành phố và các dự án trong quy hoạch, kế
hoạch sử dụng ñất Thành phố ñã phân bổ cho quận ñến từng Ủy ban nhân dân
phường; tổng hợp, cân ñối nhu cầu sử dụng ñất và dự kiến phân bổ các chỉ tiêu sử
dụng ñất quận ñến từng Ủy ban nhân dân phường.
6. Thẩm ñịnh hồ sơ về giao ñất, cho thuê ñất, thu hồi ñất, chuyển mục ñích sử
dụng ñất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng ñất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác
gắn liền với ñất lần ñầu cho các ñối tượng thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân
quận.
7. Theo dõi biến ñộng về ñất ñai.
8. Tham mưu giải quyết tranh chấp ñất ñai thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân
dân quận và quyết ñịnh công nhận việc thay ñổi ranh giới thửa ñất trong trường hợp
sau khi hòa giải thành mà có thay ñổi hiện trạng về ranh giới.
9. Tham gia, phối hợp với các cơ quan có liên quan trong việc xác ñịnh giá ñất,
mức thu tiền sử dụng ñất, tiền thuê ñất của ñịa phương; tham mưu cho Ủy ban nhân
dân quận trong công tác thu hồi ñất; chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan
thực hiện thẩm ñịnh phương án bồi thường, hỗ trợ, tái ñịnh cư theo quy ñịnh của pháp
luật trước khi trình Ủy ban nhân dân quận phê duyệt; giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân
quận quyết ñịnh trưng dụng ñất, gia hạn trưng dụng ñất.
10. Tổ chức ñăng ký, xác nhận và kiểm tra việc thực hiện cam kết bảo vệ môi
trường, ñề án bảo vệ môi trường, kế hoạch bảo vệ môi trường và các kế hoạch phòng
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ngừa, ứng phó và khắc phục sự cố môi trường trên ñịa bàn; thu thập, quản lý lưu trữ
dữ liệu về tài nguyên nước, môi trường và ña dạng sinh học trên ñịa bàn.
11. Thực hiện các biện pháp bảo vệ chất lượng tài nguyên nước, nguồn nước
sinh hoạt tại ñịa phương.
12. ðiều tra, thống kê, tổng hợp và phân loại giếng phải trám lấp theo hướng dẫn
của Sở Tài nguyên và Môi trường; kiểm tra, giám sát việc thực hiện trình tự, thủ tục,
yêu cầu kỹ thuật trong việc trám lấp giếng theo quy ñịnh.
13. Tổ chức ứng phó, khắc phục sự cố ô nhiễm nguồn nước; theo dõi, phát hiện
và tham gia giải quyết sự cố ô nhiễm nguồn nước theo thẩm quyền.
14. Tổ chức ñăng ký hoạt ñộng khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải
vào nguồn nước theo thẩm quyền.
15. Giúp Ủy ban nhân dân quận giải quyết theo thẩm quyền cho thuê ñất hoạt
ñộng khoáng sản, sử dụng hạ tầng kỹ thuật và các vấn ñề khác có liên quan cho tổ
chức, cá nhân ñược phép hoạt ñộng khoáng sản tại ñịa phương theo quy ñịnh của
pháp luật.
16. Giúp Ủy ban nhân dân quận thực hiện các biện pháp bảo vệ khoáng sản chưa
khai thác, tài nguyên thiên nhiên khác theo quy ñịnh của pháp luật.
17. Tổ chức thực hiện kế hoạch hành ñộng ứng phó với biến ñổi khí hậu và tham
gia cập nhật kế hoạch hành ñộng ứng phó với biến ñổi khí hậu trên ñịa bàn quận.
18. Tổ chức thực hiện các quy ñịnh của pháp luật về bảo vệ môi trường, tài
nguyên ñất, tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản.
19. Theo dõi, kiểm tra các tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện các quy ñịnh
của pháp luật về tài nguyên và môi trường; giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống
tham nhũng, lãng phí về tài nguyên và môi trường theo quy ñịnh của pháp luật và
phân công của Ủy ban nhân dân quận; thông tin, báo cáo kết quả phát hiện, xử lý ñối
với hành vi tham nhũng về tài nguyên và môi trường theo quy ñịnh của pháp luật cho
Thanh tra quận.
20. Ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ; xây dựng hệ thống thông tin, lưu trữ
và thực hiện các dịch vụ công, dịch vụ công trực tuyến phục vụ công tác quản lý nhà
nước về tài nguyên và môi trường.
21. Giúp Ủy ban nhân dân quận quản lý nhà nước ñối với các tổ chức kinh tế tập
thể, kinh tế tư nhân; tham gia quản lý tổ chức và hoạt ñộng của các hội và tổ chức phi
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chính phủ trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường thuộc thẩm quyền của Ủy ban
nhân dân quận.
22. Hướng dẫn, kiểm tra chuyên môn, nghiệp vụ quản lý nhà nước về tài nguyên
và môi trường ñối với công chức chuyên môn về tài nguyên và môi trường thuộc Ủy
ban nhân dân phường; hướng dẫn Ủy ban nhân dân phường quy ñịnh về tổ chức,
hoạt ñộng và tạo ñiều kiện ñể tổ chức tự quản về bảo vệ môi trường hoạt ñộng có
hiệu quả.
23. Thực hiện công tác thông tin, báo cáo ñịnh kỳ và ñột xuất về tình hình thực
hiện nhiệm vụ ñược giao theo quy ñịnh của Ủy ban nhân dân quận và Sở Tài nguyên
và Môi trường.
24. Quản lý tổ chức bộ máy, vị trí việc làm, biên chế công chức, cơ cấu ngạch
công chức, thực hiện chế ñộ tiền lương, chính sách, chế ñộ ñãi ngộ, khen thưởng, kỷ
luật, ñào tạo và bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ ñối với công chức và người lao
ñộng thuộc phạm vi quản lý của Phòng Tài nguyên và Môi trường theo quy ñịnh của
pháp luật và phân công của Ủy ban nhân dân quận.
25. Quản lý và chịu trách nhiệm về tài chính, tài sản của Phòng Tài nguyên và
Môi trường theo quy ñịnh của pháp luật.
26. Giúp Ủy ban nhân dân quận quản lý các nguồn tài chính và các dịch vụ công
trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường theo quy ñịnh của pháp luật.
27. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ủy ban nhân dân quận giao hoặc theo quy
ñịnh của pháp luật.
Chương III
TỔ CHỨC BỘ MÁY VÀ BIÊN CHẾ
ðiều 3. Cơ cấu tổ chức
Phòng Tài nguyên và Môi trường có 01 Trưởng phòng, không quá 02 Phó
Trưởng phòng và các công chức chuyên môn nghiệp vụ.
1. Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân
dân quận, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, ñồng thời chịu trách nhiệm trước Giám
ñốc Sở Tài nguyên và Môi trường về thực hiện các mặt công tác chuyên môn và
trước pháp luật về việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn ñược giao và toàn
bộ hoạt ñộng của Phòng.
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2. Phó Trưởng phòng giúp Trưởng phòng phụ trách và theo dõi một số mặt công
tác theo sự phân công của Trưởng phòng; chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng và
trước pháp luật về nhiệm vụ ñược phân công.
Khi Trưởng phòng vắng mặt, một Phó Trưởng phòng ñược Trưởng phòng ủy
quyền ñiều hành các hoạt ñộng của Phòng.
3. Việc bổ nhiệm Trưởng phòng và Phó Trưởng phòng do Chủ tịch Ủy ban nhân
dân quận quyết ñịnh theo tiêu chuẩn chức danh do Sở Tài nguyên và Môi trường trình
Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành và theo quy ñịnh của pháp luật.
Việc miễn nhiệm, cách chức, khen thưởng, kỷ luật và các chế ñộ, chính sách
khác ñối với Trưởng phòng và Phó Trưởng phòng thực hiện theo quy ñịnh của pháp
luật.
ðiều 4. Biên chế
Biên chế công chức của Phòng Tài nguyên và Môi trường do Chủ tịch Ủy ban
nhân dân quận quyết ñịnh trên cơ sở vị trí việc làm, gắn với chức năng, nhiệm vụ,
phạm vi hoạt ñộng và nằm trong tổng biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức
hành chính ñược Ủy ban nhân dân Thành phố giao cho quận hàng năm.
Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, danh mục vị trí việc làm, cơ cấu ngạch công chức
ñược cấp có thẩm quyền phê duyệt, hàng năm Phòng Tài nguyên và Môi trường xây
dựng kế hoạch biên chế công chức theo quy ñịnh của pháp luật bảo ñảm thực hiện
nhiệm vụ ñược giao.
Chương IV
CHẾ ðỘ LÀM VIỆC VÀ QUAN HỆ CÔNG TÁC
ðiều 5. Chế ñộ làm việc
1. Phòng Tài nguyên và Môi trường làm việc theo chế ñộ thủ trưởng. Trưởng
phòng phụ trách, ñiều hành toàn bộ các hoạt ñộng của Phòng và phụ trách những
công tác trọng tâm. Các Phó Trưởng phòng phụ trách những lĩnh vực công tác ñược
Trưởng phòng phân công, trực tiếp giải quyết các công việc theo chủ trương, kế
hoạch ñã ñề ra và các công việc phát sinh.
2. Khi giải quyết công việc thuộc lĩnh vực mình phụ trách có liên quan ñến nội
dung chuyên môn của Phó Trưởng phòng khác, Phó Trưởng phòng chủ ñộng bàn bạc
thống nhất hướng giải quyết, chỉ trình Trưởng phòng quyết ñịnh các vấn ñề chưa nhất
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trí với các Phó Trưởng phòng khác hoặc những vấn ñề mới phát sinh mà chưa có chủ
trương, kế hoạch và biện pháp giải quyết.
3. Trong trường hợp Trưởng phòng trực tiếp yêu cầu các cán bộ, chuyên viên
giải quyết công việc thuộc phạm vi thẩm quyền của Phó Trưởng phòng, yêu cầu ñó
ñược thực hiện nhưng cán bộ phải báo cáo cho Phó Trưởng phòng trực tiếp phụ trách
biết.
ðiều 6. Chế ñộ sinh hoạt hội họp
1. Hàng tuần, lãnh ñạo phòng họp giao ban một lần ñể ñánh giá việc thực hiện
nhiệm vụ và phổ biến kế hoạch công tác cho tuần sau.
2. Sau khi giao ban lãnh ñạo Phòng, các bộ phận họp với Phó Trưởng phòng
trực tiếp phụ trách ñể ñánh giá công việc, bàn phương hướng triển khai công tác và
thống nhất lịch công tác.
3. Căn cứ vào chương trình công tác hàng năm, hàng tháng của Ủy ban nhân dân
quận và yêu cầu giải quyết công việc, Trưởng phòng tổ chức họp toàn thể cán bộ,
công chức một lần trong tháng.
Các cuộc họp bất thường trong tháng chỉ ñược tổ chức ñể giải quyết những công
việc ñột xuất, khẩn cấp.
4. Lịch làm việc với các tổ chức và cá nhân có liên quan, thể hiện trong lịch
công tác hàng tuần, tháng của ñơn vị; nội dung làm việc ñược Phòng chuẩn bị chu
ñáo ñể giải quyết có hiệu quả các yêu cầu phát sinh liên quan ñến hoạt ñộng chuyên
môn của Phòng.
ðiều 7. Mối quan hệ công tác
1. ðối với Sở Tài nguyên và Môi trường
Phòng Tài nguyên và Môi trường chịu sự hướng dẫn kiểm tra về chuyên môn,
nghiệp vụ của Sở Tài nguyên và Môi trường, thực hiện việc báo cáo công tác chuyên môn
ñịnh kỳ và theo yêu cầu của Giám ñốc Sở Tài nguyên và Môi trường.
Cử cán bộ phối hợp với các cơ quan có liên quan thực hiện thanh tra, kiểm tra
trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường tại quận khi có yêu cầu.
2. ðối với Ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh
Phòng Tài nguyên và Môi trường chịu sự lãnh ñạo, chỉ ñạo trực tiếp và toàn diện
của Ủy ban nhân dân quận về toàn bộ công tác theo chức năng, nhiệm vụ của Phòng,
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Trưởng phòng trực tiếp nhận chỉ ñạo và nội dung công tác từ Chủ tịch hoặc Phó Chủ
tịch phụ trách khối và phải thường xuyên báo cáo với thường trực Ủy ban nhân dân
quận về những mặt công tác ñã ñược phân công.
Theo ñịnh kỳ phải báo cáo với Ủy ban nhân dân quận về nội dung công tác của
Phòng và ñề xuất các biện pháp giải quyết công tác chuyên môn trong quản lý nhà
nước thuộc lĩnh vực liên quan.
3. ðối với Văn phòng ñăng ký ñất ñai Thành phố, Chi nhánh Văn phòng
ñăng ký ñất ñai quận Bình Thạnh
- Bảo ñảm thực hiện, phối hợp ñồng bộ, thống nhất, chặt chẽ, kịp thời, công
khai, minh bạch, ñúng quy ñịnh theo pháp luật và các văn bản hướng dẫn có liên
quan;
- Xác ñịnh rõ cơ quan, ñơn vị chủ trì, phối hợp; trách nhiệm, quyền hạn của
người ñứng ñầu cơ quan, ñơn vị; nội dung, thời hạn, cách thức thực hiện; chế ñộ
thông tin, báo cáo;
- Tuân thủ các quy ñịnh của pháp luật hiện hành; phù hợp với chức năng, nhiệm
vụ, quyền hạn, quy chế tổ chức hoạt ñộng của từng cơ quan, ñơn vị.
4. ðối với các cơ quan chuyên môn khác thuộc Ủy ban nhân dân quận Bình
Thạnh
Thực hiện mối quan hệ hợp tác và phối hợp trên cơ sở bình ñẳng, theo chức
năng nhiệm vụ, dưới sự ñiều hành chung của Ủy ban nhân dân quận, nhằm ñảm bảo
hoàn thành nhiệm vụ chính trị, kế hoạch kinh tế - xã hội của quận Bình Thạnh. Trong
trường hợp Phòng Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp giải quyết công việc,
nếu chưa nhất trí với ý kiến của Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn khác, Trưởng
Phòng Tài nguyên và Môi trường tập hợp các ý kiến và trình Chủ tịch Ủy ban nhân
dân quận Bình Thạnh xem xét, quyết ñịnh.
5. ðối với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận, phường, các ñơn vị sự
nghiệp, các ban, ngành, ñoàn thể, các tổ chức xã hội của quận Bình Thạnh
Khi Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận và phường, các ñơn vị sự nghiệp,
các ban, ngành, ñoàn thể, các tổ chức xã hội của quận có yêu cầu, kiến nghị các vấn
ñề thuộc chức năng của Phòng, Trưởng phòng có trách nhiệm trình bày, giải quyết
hoặc trình Ủy ban nhân dân quận giải quyết các yêu cầu ñó theo thẩm quyền.
6. ðối với các Ủy ban nhân dân phường

CÔNG BÁO/Số 21/Ngày 01-4-2018

13

a) Phối hợp hỗ trợ và tạo ñiều kiện ñể các Ủy ban nhân dân phường thực hiện các
nội dung quản lý nhà nước liên quan ñến chức năng, nhiệm vụ của Phòng.
b) Hướng dẫn cán bộ công chức phường về chuyên môn, nghiệp vụ của ngành,
lĩnh vực công tác do Phòng quản lý.
Chương V
ðIỀU KHOẢN THI HÀNH
ðiều 8. Căn cứ Quy chế này, Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường quận có
trách nhiệm cụ thể hóa chức năng, nhiệm vụ của Phòng, quyền hạn, trách nhiệm, chức
danh, tiêu chuẩn công chức và người lao ñộng của Phòng phù hợp với ñặc ñiểm của ñịa
phương, nhưng không trái với nội dung Quy chế này, trình Ủy ban nhân dân quận
quyết ñịnh ñể thi hành.
ðiều 9. Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm triển khai, theo
dõi và kiểm tra việc thực hiện quy chế này. Thủ trưởng các cơ quan, ñơn vị liên quan
thuộc Ủy ban nhân dân quận có trách nhiệm thực hiện Quy chế tổ chức và hoạt ñộng
của Phòng Tài nguyên và Môi trường sau khi ñược Ủy ban nhân dân quận Bình
Thạnh quyết ñịnh ban hành. Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh các vấn ñề vượt
quá thẩm quyền thì Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường nghiên cứu ñề xuất,
kiến nghị với Ủy ban nhân dân quận xem xét, giải quyết hoặc bổ sung và sửa ñổi Quy
chế cho phù hợp./.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Hoàng Song Hà
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ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CỦ CHI
ỦY BAN NHÂN DÂN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HUYỆN CỦ CHI

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 02/2018/Qð-UBND

Củ Chi, ngày 31 tháng 01 năm 2018

QUYẾT ðỊNH
Về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt ñộng của
Phòng Giáo dục và ðào tạo huyện Củ Chi

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CỦ CHI
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 115/2010/Nð-CP ngày 24 tháng 12 năm 2010 của Chính
phủ quy ñịnh trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục;
Căn cứ Nghị ñịnh số 37/2014/Nð-CP ngày 05 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ
quy ñịnh tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị
xã, thành phố thuộc tỉnh;
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 Thông tư liên tịch số 11/2015/TTLT-BGDðT-BNV ngày 29 tháng 5 năm
2015 của liên Bộ Giáo dục và ðào tạo, Bộ Nội vụ hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ,
quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và ðào tạo thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh,
thành phố trực thuộc Trung ương, Phòng Giáo dục và ðào tạo thuộc Ủy ban nhân dân
huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh;
Căn cứ Quyết ñịnh số 61/2017/Qð-UBND ngày 05 tháng 12 năm 2017 của Ủy
ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Quy chế (mẫu) tổ chức và
hoạt ñộng của Phòng Giáo dục và ðào tạo thuộc Ủy ban nhân dân quận – huyện;
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Xét ñề nghị của Trưởng phòng Giáo dục và ðào tạo huyện tại Tờ trình số 129/TTrGDðT ngày 23 tháng 01 năm 2018 và ý kiến thẩm ñịnh của Trưởng phòng Tư pháp huyện
tại Báo cáo số 123/BC-TP ngày 15 tháng 01 năm 2018.
QUYẾT ðỊNH:
ðiều 1. Ban hành kèm theo Quyết ñịnh này Quy chế tổ chức và hoạt ñộng của
Phòng Giáo dục và ðào tạo huyện Củ Chi.
ðiều 2. Quyết ñịnh này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 09 tháng 02 năm 2018,
thay thế Quyết ñịnh số 10/2011/Qð-UBND ngày 21 tháng 11 năm 2011 của Ủy ban
nhân dân huyện Củ Chi về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt ñộng của Phòng Giáo
dục và ðào tạo huyện Củ Chi.
ðiều 3. Chánh Văn phòng Hội ñồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện,
Trưởng phòng Giáo dục và ðào tạo huyện, Trưởng phòng Nội vụ huyện, Thủ trưởng
các cơ quan, ñơn vị có liên quan và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn chịu
trách nhiệm thi hành Quyết ñịnh này./.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Nguyễn Hữu Hoài Phú
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HUYỆN CỦ CHI

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc
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CÔNG BÁO/Số 21/Ngày 01-4-2018

23

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN HÓC MÔN
ỦY BAN NHÂN DÂN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HUYỆN HÓC MÔN

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 01/2018/Qð-UBND

Hóc Môn, ngày 09 tháng 02 năm 2018

QUYẾT ðỊNH
Ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt ñộng
của Phòng Giáo dục và ðào tạo huyện Hóc Môn

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN HÓC MÔN
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 37/2014/Nð-CP ngày 05 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ
quy ñịnh tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị
xã, thành phố thuộc tỉnh;
Căn cứ Thông tư liên tịch số 11/2015/TTLT-BGDðT-BNV ngày 29 tháng 5 năm
2015 của Bộ Giáo dục và ðào tạo, Bộ Nội vụ hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ,
quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và ðào tạo thuộc Ủy ban nhân dân
tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Phòng Giáo dục và ðào tạo thuộc Ủy ban
nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh;
Căn cứ Quyết ñịnh số 61/2017/Qð-UBND ngày 05 tháng 12 năm 2017 của Ủy ban
nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quy chế (mẫu) về tổ chức và hoạt ñộng của
Phòng Giáo dục và ðào tạo thuộc Ủy ban nhân dân quận - huyện;
Theo ñề nghị của Trưởng Phòng Nội vụ huyện tại Tờ trình số 181/TTr-NV ngày
29 tháng 01 năm 2018 và ý kiến thẩm ñịnh của Phòng Tư pháp huyện tại Công văn
số 28/TP ngày 17 tháng 01 năm 2018.
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QUYẾT ðỊNH:
ðiều 1. Ban hành kèm theo Quyết ñịnh này Quy chế Tổ chức và hoạt ñộng của
Phòng Giáo dục và ðào tạo huyện Hóc Môn.
ðiều 2. Quyết ñịnh này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25 tháng 02 năm 2018 và bãi
bỏ Quyết ñịnh số 99/Qð-UBND ngày 30 tháng 3 năm 2009 của Ủy ban nhân dân huyện
ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt ñộng của Phòng Giáo dục và ðào tạo huyện Hóc Môn.
ðiều 3. Chánh Văn phòng Hội ñồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện,
Trưởng Phòng Nội vụ huyện, Trưởng Phòng Giáo dục và ðào tạo huyện và Thủ
trưởng cơ quan, ñơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết ñịnh này./.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Huỳnh Văn Hồng Ngọc
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ỦY BAN NHÂN DÂN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HUYỆN HÓC MÔN

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc

QUY CHẾ
Tổ chức và hoạt ñộng của Phòng Giáo dục và ðào tạo huyện Hóc Môn
(Ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 01/2018/Qð-UBND
ngày 09 tháng 02 năm 2018 của Ủy ban nhân dân huyện Hóc Môn)

Chương I
QUY ðỊNH CHUNG
ðiều 1. Vị trí và chức năng
1. Vị trí:
Phòng Giáo dục và ðào tạo huyện Hóc Môn là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy
ban nhân dân huyện Hóc Môn.
Phòng Giáo dục và ðào tạo huyện có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài
khoản riêng; chịu sự chỉ ñạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của Ủy ban
nhân dân huyện, ñồng thời chấp hành sự chỉ ñạo, kiểm tra, hướng dẫn về chuyên
môn, nghiệp vụ của Sở Giáo dục và ðào tạo.
2. Chức năng:
Phòng Giáo dục và ðào tạo huyện giúp Ủy ban nhân dân huyện thực hiện chức
năng quản lý nhà nước về giáo dục và ñào tạo ở ñịa phương, bao gồm: chương trình
và nội dung giáo dục và ñào tạo; tiêu chuẩn nhà giáo và tiêu chuẩn cán bộ quản lý
giáo dục; tiêu chuẩn cơ sở vật chất, thiết bị trường học và ñồ chơi trẻ em; quy chế thi
cử và cấp văn bằng, chứng chỉ; bảo ñảm chất lượng giáo dục và ñào tạo; thực hiện
một số nhiệm vụ, quyền hạn khác theo phân công hoặc ủy quyền của Ủy ban nhân
dân huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện và theo quy ñịnh của pháp luật.
ðiều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn
Phòng Giáo dục và ðào tạo huyện có nhiệm vụ và quyền hạn sau ñây:
1. Phòng Giáo dục và ðào tạo huyện chịu trách nhiệm giúp Ủy ban nhân dân
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huyện quản lý nhà nước ñối với các cơ sở giáo dục (bao gồm cả các cơ sở giáo dục có
sự tham gia ñầu tư của các tổ chức và cá nhân nước ngoài): Trường trung cơ sở;
trường tiểu học; cơ sở giáo dục mầm non.
2. Trình Ủy ban nhân dân huyện:
a) Dự thảo các văn bản hướng dẫn thực hiện cơ chế chính sách, pháp luật, các quy
ñịnh của Ủy ban nhân dân thành phố về hoạt ñộng giáo dục ở ñịa phương;
b) Dự thảo quyết ñịnh, chỉ thị, quy hoạch, kế hoạch 05 năm, hàng năm và chương trình,
nội dung cải cách hành chính nhà nước về lĩnh vực giáo dục ở ñịa phương;
c) Dự thảo quy hoạch mạng lưới các trường trung học cơ sở; trường tiểu học;
trường mầm non, nhà trẻ, nhóm trẻ, trường, lớp mẫu giáo (gọi chung là cơ sở giáo
dục mầm non) ở ñịa phương theo hướng dẫn của Sở Giáo dục và ðào tạo và Ủy ban
nhân dân huyện.
d) Dự thảo các văn bản khác về lĩnh vực giáo dục thuộc thẩm quyền quản lý của
Ủy ban nhân dân huyện.
3. Trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện dự thảo các quyết ñịnh thành lập (ñối
với các cơ sở giáo dục công lập), cho phép thành lập (ñối với các cơ sở giáo dục
ngoài công lập), sáp nhập, chia tách, giải thể các cơ sở giáo dục (bao gồm cả các cơ
sở giáo dục có sự ñầu tư của các tổ chức, cá nhân nước ngoài), ñối với: Trường trung
học cơ sở; trường tiểu học; cơ sở giáo dục mầm non; công nhận việc thành lập trung
tâm học tập cộng ñồng; các cơ sở giáo dục có tên gọi khác (nếu có) thuộc thẩm quyền
quản lý của Ủy ban nhân dân huyện.
4. Hướng dẫn, tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, chương trình,
kế hoạch phát triển giáo dục ở ñịa phương, các cơ chế, chính sách về xã hội hóa giáo
dục sau khi ñược cơ quan có thẩm quyền phê duyệt; huy ñộng, quản lý, sử dụng các
nguồn lực ñể phát triển giáo dục trên ñịa bàn; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp
luật và thông tin về giáo dục.
5. Hướng dẫn, tổ chức thực hiện chương trình, nội dung, kế hoạch, chuyên môn,
nghiệp vụ, các hoạt ñộng giáo dục, phổ cập giáo dục, xóa mù chữ; công tác tuyển
sinh, thi, xét duyệt, cấp văn bằng, chứng chỉ ñối với các cơ sở giáo dục thuộc thẩm
quyền quản lý của Ủy ban nhân dân huyện.
6. Chủ trì, phối hợp Phòng Tài chính - Kế hoạch xây dựng, lập dự toán ngân sách giáo
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dục hàng năm; quyết ñịnh phân bổ, giao dự toán chi ngân sách giáo dục cho các cơ sở giáo
dục thuộc Ủy ban nhân dân huyện khi ñược cấp có thẩm quyền phê duyệt; phối hợp với
Phòng Tài chính - Kế hoạch xác ñịnh, cân ñối ngân sách nhà nước chi cho giáo dục hàng
năm của ñịa phương, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt; hướng dẫn, kiểm tra việc sử dụng
ngân sách nhà nước và các nguồn thu hợp pháp khác cho giáo dục ñối với các cơ sở giáo
dục thuộc Ủy ban nhân dân huyện; phối hợp Phòng Tài chính - Kế hoạch lập dự toán và
phân bổ ngân sách giáo dục, dự toán chi các chương trình mục tiêu quốc gia hàng năm về
giáo dục của huyện theo hướng dẫn của Sở Giáo dục và ðào tạo, Sở Tài chính.
7. Kiểm tra chuyên ngành theo hướng dẫn của thanh tra Sở Giáo dục và ðào tạo;
phối hợp với thanh tra huyện, thanh tra Sở Giáo dục và ðào tạo trong các hoạt ñộng
kiểm tra, thanh tra về giáo dục và ñào tạo ở ñịa phương.
8. Quyết ñịnh cho phép hoạt ñộng giáo dục, ñình chỉ hoạt ñộng giáo dục các cơ
sở giáo dục (bao gồm cả các cơ sở giáo dục có sự ñầu tư của các tổ chức, cá nhân
nước ngoài): Trường trung học cơ sở; trường tiểu học; cơ sở giáo dục mầm non.
9. Xây dựng, tổng hợp kế hoạch biên chế sự nghiệp giáo dục của các cơ sở giáo
dục trực thuộc theo hướng dẫn của Sở Giáo dục và ðào tạo và Ủy ban nhân dân
huyện; quyết ñịnh phân bổ biên chế sự nghiệp các cơ sở giáo dục trực thuộc sau khi
ñã ñược Ủy ban nhân dân huyện phê duyệt.
10. Xây dựng kế hoạch, hướng dẫn và tổ chức thực hiện việc ñào tạo, bồi dưỡng
công chức, viên chức các cơ sở giáo dục thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân
dân huyện sau khi ñược cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.
11. Tổ chức ứng dụng các kinh nghiệm, thành tựu khoa học công nghệ tiên tiến,
tổng kết kinh nghiệm, sáng kiến của ñịa phương trong lĩnh vực giáo dục.
12. Tổ chức thực hiện công tác xây dựng và nhân ñiển hình tiên tiến, công tác
thi ñua, khen thưởng về giáo dục trên ñịa bàn huyện.
13. Thực hiện cải cách hành chính, công tác thực hành, tiết kiệm, phòng chống
tham nhũng, lãng phí; công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến
nghị có liên quan ñến giáo dục và xử lý vi phạm theo quy ñịnh của pháp luật và phân
công của Ủy ban nhân dân huyện.
14. Giúp Ủy ban nhân dân huyện thực hiện và chịu trách nhiệm về việc thẩm
ñịnh, ñăng ký, cấp các loại giấy phép thuộc phạm vi, trách nhiệm và thẩm quyền của

28

CÔNG BÁO/Số 21/Ngày 01-4-2018

Phòng Giáo dục và ðào tạo theo quy ñịnh của pháp luật và theo phân công của Ủy
ban nhân dân cấp huyện.
15. Giúp Ủy ban nhân dân huyện quản lý nhà nước ñối với các hội, tổ chức phi
chính phủ hoạt ñộng về lĩnh vực giáo dục và ñào tạo trên ñịa bàn huyện theo quy ñịnh
của pháp luật.
16. Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về quản lý giáo dục và ñào tạo ñối với
cán bộ, công chức xã - thị trấn ñược phân công phụ trách, theo dõi công tác giáo dục
ở ñịa phương.
17. Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế công chức, cơ cấu ngạch công chức, vị trí
việc làm; thực hiện chế ñộ tiền lương và chính sách, chế ñộ ñãi ngộ, ñào tạo, bồi
dưỡng, khen thưởng, kỷ luật ñối với công chức thuộc phạm vi quản lý theo quy ñịnh
của pháp luật và theo sự phân công hoặc ủy quyền của Ủy ban nhân dân huyện.
18. Quản lý và chịu trách nhiệm về tài chính, tài sản, cơ sở vật chất ñược giao
theo quy ñịnh của pháp luật và của Ủy ban nhân dân huyện.
19. Thực hiện công tác thống kê, thông tin, báo cáo ñịnh kỳ và hàng năm, báo
cáo ñột xuất về tổ chức và hoạt ñộng giáo dục theo hướng dẫn của Sở Giáo dục và
ðào tạo và Ủy ban nhân dân huyện.
20. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện giao và
theo quy ñịnh của pháp luật.
Chương II
TỔ CHỨC BỘ MÁY VÀ BIÊN CHẾ
ðiều 3. Tổ chức bộ máy
Phòng Giáo dục và ðào tạo huyện có Trưởng phòng, 03 Phó Trưởng phòng và
các công chức thực hiện công tác chuyên môn, nghiệp vụ.
1. Trưởng phòng Giáo dục và ðào tạo huyện là người ñứng ñầu Phòng Giáo dục
và ðào tạo chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân
huyện và trước pháp luật về việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn ñược
giao và toàn bộ hoạt ñộng của Phòng Giáo dục và ðào tạo huyện, cụ thể như sau:
a) Căn cứ các quy ñịnh hiện hành của pháp luật và phân công của Ủy ban nhân
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dân huyện, ban hành quy chế làm việc, chế ñộ thông tin báo cáo của phòng và chỉ
ñạo, kiểm tra việc thực hiện quy ñịnh ñó;
b) Chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân
huyện trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Phòng Giáo dục và
ðào tạo quy ñịnh tại Quy chế này theo thẩm quyền và các công việc ñược Ủy ban
nhân dân huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện phân công hoặc ủy quyền; thực
hành tiết kiệm chống lãng phí và chịu trách nhiệm khi ñể xảy ra tình trạng tham
nhũng, lãng phí gây thiệt hại trong cơ quan và các cơ sở giáo dục thuộc thẩm quyền
quản lý;
c) Có trách nhiệm báo cáo với Ủy ban nhân dân huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân
huyện về tổ chức, hoạt ñộng giáo dục của Phòng Giáo dục và ðào tạo; báo cáo công
tác, cung cấp tài liệu trước Hội ñồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện khi có yêu
cầu; phối hợp với Trưởng phòng khác và người ñứng ñầu tổ chức chính trị - xã hội
huyện giải quyết những vấn ñề liên quan trong việc thực hiện nhiệm vụ của Phòng
Giáo dục và ðào tạo;
d) Tham gia phối hợp với Trưởng Phòng Nội vụ huyện thực hiện quy trình, trình
Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện: Quyết ñịnh bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm,
luân chuyển, cách chức, giáng chức ñối với người ñứng ñầu, cấp phó người ñứng ñầu,
công nhận, không công nhận hội ñồng trường các cơ sở giáo dục trực thuộc Ủy ban
nhân dân huyện; quyết ñịnh công nhận, không công nhận hội ñồng quản trị, chủ tịch
hội ñồng quản trị, hiệu trưởng, phó hiệu trưởng các cơ sở giáo dục ngoài công lập
thuộc thẩm quyền quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân huyện theo quy ñịnh của
pháp luật và phân cấp quản lý tổ chức cán bộ của Ủy ban nhân dân thành phố.
2. Phó Trưởng Phòng Giáo dục và ðào tạo giúp Trưởng phòng phụ trách và theo
dõi một số mặt công tác; chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng và trước pháp luật về
nhiệm vụ ñược phân công.
Khi Trưởng phòng vắng mặt một Phó Trưởng phòng ñược Trưởng phòng ủy
nhiệm ñiều hành các hoạt ñộng của Phòng Giáo dục và ðào tạo huyện.
3. Việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, ñiều ñộng, biệt phái, luân chuyển, chuyển ñổi
công tác, ñánh giá, khen thưởng, kỷ luật, miễn nhiệm, cho từ chức, nghỉ hưu và thực
hiện chế ñộ, chính sách khác ñối với Trưởng phòng, Phó Trưởng Phòng Giáo dục và
ðào tạo do Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện quyết ñịnh theo quy ñịnh của pháp luật.
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ðiều 4. Biên chế
1. Biên chế công chức của Phòng Giáo dục và ðào tạo huyện do Chủ tịch Ủy
ban nhân dân huyện quyết ñịnh trong tổng biên chế công chức của huyện do Ủy ban
nhân dân thành phố giao.
2. Việc bố trí công tác ñối với công chức của Phòng Giáo dục và ðào tạo huyện
phải căn cứ vào vị trí việc làm, tiêu chuẩn ngạch công chức và phẩm chất, trình ñộ,
năng lực của công chức.
3. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và danh mục vị trí việc làm, cơ cấu công chức
ñược cấp có thẩm quyền phê duyệt, hàng năm Phòng Giáo dục và ðào tạo chủ trì,
phối hợp Phòng Nội vụ xây dựng kế hoạch biên chế công chức theo quy ñịnh của
pháp luật ñảm bảo thực hiện nhiệm vụ ñược giao trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.
Chương III
CHẾ ðỘ LÀM VIỆC VÀ QUAN HỆ CÔNG TÁC
ðiều 5. Chế ñộ làm việc
1. Trưởng phòng phụ trách, ñiều hành các hoạt ñộng của Phòng Giáo dục và
ðào tạo huyện và phụ trách những công tác trọng tâm. Các Phó Trưởng phòng phụ
trách những lĩnh vực công tác ñược Trưởng phòng phân công, trực tiếp giải quyết các
công việc phát sinh.
2. Phó Trưởng phòng khi giải quyết công việc thuộc lĩnh vực mình phụ trách có liên
quan ñến nội dung chuyên môn của Phó Trưởng phòng khác, Phó Trưởng phòng chủ ñộng
bàn bạc thống nhất hướng giải quyết, chỉ trình Trưởng phòng quyết ñịnh các vấn ñề chưa
nhất trí với các Phó Trưởng phòng khác hoặc những vấn ñề mới phát sinh mà chưa có chủ
trương, kế hoạch và biện pháp giải quyết.
3. Trong trường hợp Trưởng phòng trực tiếp yêu cầu các chuyên viên giải quyết
công việc thuộc phạm vi thẩm quyền của Phó Trưởng phòng, yêu cầu ñó ñược thực
hiện nhưng chuyên viên phải báo cáo cho Phó Trưởng phòng trực tiếp phụ trách biết.
ðiều 6. Chế ñộ sinh hoạt hội họp
1. Hàng tuần, lãnh ñạo Phòng Giáo dục và ðào tạo huyện họp giao ban một lần
ñể ñánh giá việc thực hiện nhiệm vụ và phổ biến kế hoạch công tác cho tuần sau.
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2. Sau khi giao ban lãnh ñạo Phòng Giáo dục và ðào tạo huyện, các bộ phận họp
với Phó Trưởng phòng trực tiếp phụ trách ñể ñánh giá công việc, bàn phương hướng
triển khai công tác và thống nhất lịch công tác.
3. Căn cứ vào chương trình công tác hàng năm, hàng tháng của Ủy ban nhân dân
huyện và yêu cầu giải quyết công việc, Trưởng phòng tổ chức họp toàn thể cán bộ,
công chức một lần trong tháng.
Các cuộc họp bất thường trong tháng chỉ tổ chức ñể giải quyết những công việc
ñột xuất, khẩn cấp.
4. Mỗi thành viên trong từng bộ phận có lịch công tác do lãnh ñạo Phòng Giáo
dục và ðào tạo huyện trực tiếp phê duyệt.
5. Lịch làm việc với các tổ chức và cá nhân có liên quan, thể hiện trong lịch
công tác hàng tuần, tháng của ñơn vị; nội dung làm việc ñược Phòng Giáo dục và
ðào tạo chuẩn bị chu ñáo ñể giải quyết có hiệu quả các yêu cầu phát sinh liên quan
ñến hoạt ñộng chuyên môn của Phòng Giáo dục và ðào tạo huyện.
ðiều 7. Mối quan hệ công tác
1. ðối với Sở Giáo dục và ðào tạo:
Phòng Giáo dục và ðào tạo huyện chịu sự hướng dẫn và kiểm tra về chuyên
môn, nghiệp vụ của Sở Giáo dục và ðào tạo, chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện và
báo cáo công tác chuyên môn theo yêu cầu của Giám ñốc Sở Giáo dục và ðào tạo.
2. ðối với Ủy ban nhân dân huyện:
Phòng Giáo dục và ðào tạo huyện chịu sự lãnh ñạo, chỉ ñạo trực tiếp và toàn
diện của Ủy ban nhân dân huyện về toàn bộ công tác theo chức năng, nhiệm vụ của
Phòng Giáo dục và ðào tạo huyện, Trưởng phòng trực tiếp nhận chỉ ñạo và nội dung
công tác từ Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch phụ trách lĩnh vực và phải thường xuyên báo
cáo với Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện về những mặt công tác ñã
ñược phân công;
Theo ñịnh kỳ phải báo cáo với Ủy ban nhân dân huyện về nội dung công tác của
Phòng Giáo dục và ðào tạo huyện và ñề xuất các biện pháp giải quyết công tác chuyên
môn trong quản lý nhà nước thuộc lĩnh vực liên quan.
3. ðối với các cơ quan chuyên môn khác thuộc Ủy ban nhân dân huyện:
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Thực hiện mối quan hệ hợp tác và phối hợp trên cơ sở bình ñẳng, theo chức
năng nhiệm vụ, dưới sự ñiều hành chung của Ủy ban nhân dân huyện, nhằm ñảm bảo
hoàn thành nhiệm vụ chính trị, kế hoạch kinh tế - xã hội của huyện. Trong trường hợp
Phòng Giáo dục và ðào tạo huyện chủ trì phối hợp giải quyết công việc, phải chủ
ñộng thảo luận với các cơ quan chuyên môn khác về những vấn ñề liên quan ñến cơ
quan ñó, nếu chưa nhất trí với ý kiến của Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn khác,
Trưởng Phòng Giáo dục và ðào tạo huyện tập hợp các ý kiến và trình Chủ tịch Ủy
ban nhân dân huyện xem xét, quyết ñịnh.
4. ðối với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, xã - thị trấn , các ñơn vị sự
nghiệp, các ban, ngành, ñoàn thể chính trị - xã hội, các tổ chức xã hội của huyện:
Khi Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, xã - thị trấn, các ñơn vị sự
nghiệp, các ban, ngành, ñoàn thể chính trị - xã hội, các tổ chức xã hội của huyện có
yêu cầu, kiến nghị các vấn ñề thuộc chức năng của Phòng Giáo dục và ðào tạo
huyện, Trưởng phòng có trách nhiệm trình bày, giải quyết hoặc trình Ủy ban nhân
dân huyện giải quyết các yêu cầu ñó theo thẩm quyền.
5. ðối với Ủy ban nhân dân xã - thị trấn:
a) Hướng dẫn về nghiệp vụ ngành ñể Ủy ban nhân dân các xã - thị trấn thực hiện
tốt công tác quản lý nhà nước về giáo dục và ñào tạo trong phạm vi ñịa phương theo
quy ñịnh của Nhà nước;
b) Hướng dẫn cán bộ, công chức xã - thị trấn về chuyên môn, nghiệp vụ của
ngành, lĩnh vực công tác do Phòng Giáo dục và ðào tạo huyện quản lý.
Chương IV
ðIỀU KHOẢN THI HÀNH
ðiều 8. Căn cứ Quy chế này, Trưởng Phòng Giáo dục và ðào tạo huyện có trách
nhiệm cụ thể hóa chức năng, nhiệm vụ của Phòng Giáo dục và ðào tạo huyện, quyền hạn,
trách nhiệm, chức danh, tiêu chuẩn công chức của Phòng Giáo dục và ðào tạo huyện phù
hợp với ñặc ñiểm của ñịa phương, nhưng không trái với nội dung Quy chế này, trình Ủy
ban nhân dân huyện quyết ñịnh ñể thi hành.
ðiều 9. Trưởng Phòng Giáo dục và ðào tạo huyện và Thủ trưởng các cơ quan,
ñơn vị liên quan thuộc Ủy ban nhân dân huyện có trách nhiệm thực hiện Quy chế tổ
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chức và hoạt ñộng của Phòng Giáo dục và ðào tạo huyện sau khi ñược Ủy ban nhân
dân huyện quyết ñịnh ban hành. Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh các vấn ñề
vượt quá thẩm quyền thì nghiên cứu ñề xuất, kiến nghị với Ủy ban nhân dân huyện
xem xét, giải quyết hoặc bổ sung và sửa ñổi Quy chế cho phù hợp./.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Huỳnh Văn Hồng Ngọc
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PHẦN VĂN BẢN KHÁC
ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 7
ỦY BAN NHÂN DÂN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

QUẬN 7

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 167/Qð-UBND

Quận 7, ngày 17 tháng 01 năm 2018

QUYẾT ðỊNH
Về việc công bố văn bản quy phạm pháp luật
hết hiệu lực thi hành trước ngày 01/01/2018

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 7
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền ñịa phường ngày 19/6/2015;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015;
Căn cứ Nghị ñịnh số 34/2016/Nð-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy ñịnh
chi tiết một số ñiều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp
luật;
Theo ñề nghị của Trưởng phòng Tư pháp tại Tờ trình số 38/TTr-TP ngày
08/01/2018,
QUYẾT ðỊNH:
ðiều 1. Nay công bố 18 văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân Quận
7 ban hành hết hiệu lực thi hành trước ngày 01/01/2018 (có Danh mục ñính kèm).
ðiều 2. Quyết ñịnh này có hiệu lực kể từ ngày ký.
ðiều 3. Chánh Văn phòng Hội ñồng nhân dân và Ủy ban nhân dân quận, Thủ
trưởng các phòng ban chuyên môn thuộc quận, Chủ tịch Ủy ban nhân dân 10 phường,
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các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết ñịnh này.
CHỦ TỊCH

Lê Hòa Bình
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ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 8
ỦY BAN NHÂN DÂN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

QUẬN 8

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 144/Qð-UBND

Quận 8, ngày 12 tháng 01 năm 2018

QUYẾT ðỊNH
Về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật
của Ủy ban nhân dân Quận 8 hết hiệu lực toàn bộ năm 2017

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 8
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
quy ñịnh chi tiết một số ñiều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm
pháp luật;
Xét ñề nghị của Trưởng Phòng Tư pháp Quận 8 tại Tờ trình số 01/TTr-TP ngày 02
tháng 01 năm 2018,
QUYẾT ðỊNH:
ðiều 1. Công bố kèm theo Quyết ñịnh này Danh mục văn bản quy phạm pháp
luật của Ủy ban nhân dân Quận 8, hết hiệu lực toàn bộ năm 2017, tính ñến ngày 31
tháng 12 năm 2017.
ðiều 2. Quyết ñịnh này có hiệu lực kể từ ngày ký.
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ðiều 3. Chánh Văn phòng Hội ñồng nhân dân và Ủy ban nhân dân Quận 8, Thủ
trưởng các cơ quan thuộc quận, Chủ tịch Ủy ban nhân nhân 16 phường và các tổ
chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết ñịnh này./.
CHỦ TỊCH

Trần Quang Thảo
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DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 8
HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ NĂM 2017
(Ban hành kèm theo Quyết ñịnh số: 144/Qð-UBND ngày 12/01/2018
của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 8)

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

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

Lý do hết hiệu lực

Ngày hết
hiệu lực

01

ðược bãi bỏ bởi Quyết ñịnh số
03/2017/Qð-UBND
ngày
Ban
hành
Quy
chế
về
tổ
chức
09/2009/Qð-UBND
12/7/2017 của Ủy ban nhân dân
Quyết ñịnh
và hoạt ñộng của Thanh tra
Quận 8 về Ban hành Quy chế về tổ
ngày 17/12/2009 Quận 8
chức và hoạt ñộng của Thanh tra
Quận 8.

19/7/2017

02

ðược bãi bỏ bởi Quyết ñịnh số
02/2017/Qð-UBND
ngày
Về việc ban hành Quy chế về
03/2010/Qð-UBND tổ chức và hoạt ñộng của Văn 12/7/2017 của Ủy ban nhân dân
Quyết ñịnh
Quận 8 về Ban hành Quy chế về tổ
phòng Ủy ban nhân dân Quận
ngày 24/5/2010
chức và hoạt ñộng của Văn phòng
8
Hội ñồng nhân dân và Ủy ban
nhân dân Quận 8.

19/7/2017

03

ðược bãi bỏ bởi Quyết ñịnh số
04/2010/Qð-UBND Ban hành Quy chế làm việc 01/2017/Qð-UBND
ngày
Quyết ñịnh
của Ủy ban nhân dân Quận 8 26/5/2017 của Ủy ban nhân dân
ngày 25/6/2010
Quận 8 về việc bãi bỏ văn bản.

02/6/2017
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STT

Tên loại
văn bản

04

ðược bãi bỏ bởi Quyết ñịnh số
ngày
Về việc ban hành Quy chế về 04/2017/Qð-UBND
07/2010/Qð-UBND tổ chức và hoạt ñộng của 05/12/2017 của Ủy ban nhân dân
12/12/2017
Quyết ñịnh
Phòng Tài nguyên và Môi Quận 8 về Ban hành Quy chế về tổ
ngày 11/11/2010
chức và hoạt ñộng của Phòng Tài
trường Quận 8
nguyên và Môi trường Quận 8.
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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.

CÔNG BÁO/Số 21/Ngày 01-4-2018

43

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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ỦY BAN NHÂN DÂN

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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07

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

45
23/11/2017
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ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 10
ỦY BAN NHÂN DÂN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

QUẬN 10

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 358/Qð-UBND

Quận 10, ngày 12 tháng 01 năm 2018

QUYẾT ðỊNH
Về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực,
ngưng hiệu lực toàn bộ năm 2017 thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước
của Ủy ban nhân dân Quận 10

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 10
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 Quy ñịnh chi tiết và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp
luật năm 2015;
Xét ñề nghị của Trưởng phòng Tư pháp Quận 10 tại Tờ trình số 13/TTrPTP ngày 09 tháng 01 năm 2018,
QUYẾT ðỊNH:
ðiều 1. Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân
Quận 10 hết hiệu lực, ngưng hiệu lưc toàn bộ năm 2017 (ñính kèm Danh mục văn
bản).
ðiều 2. Văn phòng Hội ñồng nhân dân và Ủy ban nhân dân Quận 10 chịu trách
nhiệm niêm yết và ñăng tải Quyết ñịnh này tại trụ sở và trên Trang thông tin ñiện tử
của Ủy ban nhân dân Quận 10.
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ðiều 3. Quyết ñịnh này có hiệu lực kể từ ngày ký.
ðiều 4. Chánh Văn phòng Hội ñồng nhân dân và Ủy ban nhân dân Quận 10,
Thủ trưởng các cơ quan, ñơn vị thuộc quận, 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

Trần Xuân ðiền

48

CÔNG BÁO/Số 21/Ngày 01-4-2018

Mẫu số:03
Ban hành kèm theo Nghị ñịnh số 34/2016/Nð-CP

DANH MỤC
Văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ thuộc lĩnh
vực quản lý nhà nước năm2017của Ủy ban nhân dân Quận 10
(Kèm theo Quyết ñịnh số 358/Qð-UBND ngày của
Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 10)
A. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC, NGƯNG HIỆU LỰC TOÀN BỘ NĂM 2017:

Tên
Stt loạivăn
bản

Số, ký hiệu;
ngày,tháng,
năm banhành
văn bản

Ngày hết
Lý do hết hiệu lực, hiệu lực,
Tên gọi của văn bản
ngưng hiệu lực ngưng hiệu
lực

1

Quyết
ñịnh

11/2011/QðUBND
ngày
31/3/2011

V/v ban hành Quy chế
tổ chức và hoạt ñộng
của Thanh tra Q10.

Thay thế bằng
Quyết ñịnh số
03/2017/QðUBNDngày
17/10/2017

17/10/2017

2

Quyết
ñịnh

12/2011/QðUBND
ngày
31/3/2011

V/v ban hành Quy chế
tổ chức và hoạt ñộng
của Phòng Tư pháp
Q10.

Thay thế bằng
Quyết ñịnh số
05/2017/QðUBNDngày
24/11/2017

30/11/2017

3

Quyết
ñịnh

26/2011/QðUBND
ngày
11/11/2011

V/v ban hành Kế hoạch
thực hiện Nghị quyết
ðại hội ðảng bộ lần
thứ X về chương trình
cải cách hành chính
gắn với mục tiêu xây
dựng Chính quyền ñô
thị giai ñoạn 20112015.

Hết hiệu lực
theonăm ban
hành

4

Quyết
ñịnh

02/2012/QðUBND
ngày
04/5/2012

V/v ban hành quy ñịnh
khu vực, ñường phố,
ñịa ñiểm sản xuất, kinh
doanh vật liệu xây
dựng và nơi ñể phế thải
xây dựng trên ñịa bàn
Q10.

Bãi bỏ toàn bộ
theoQuyết ñịnh
04/2017/QðUBNDngày
01/11/2017

08/11/2017

5

Quyết
ñịnh

05/2012/QðUBND

V/v ban hành quy chế
tổ chức và hoạt ñộng

Thay thế bằng
Quyết ñịnh số

11/9/2017
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ngày
28/12/2012

của Văn phòng Ủy ban
nhân dân Q10.

01/2017/QðUBNDngày
05/9/2017
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6

Quyết
ñịnh

06/2012/QðUBND
ngày
28/12/2012

V/v ban hành quy chế
tổ chức và hoạt ñộng
của Phòng Nội vụ Q10.

Thay thế bằng
Quyết ñịnh số
02/2017/QðUBND ngày
05/9/2017

11/9/2017

7

Quyết
ñịnh

04/2014/QðUBND ngày
22/10/2014

V/v ban hành quy chế
làm việc của UBND
Quận 10

Thay thế bằng
Quyết ñịnh số
7536/QðUBNDngày
25/7/2017

25/7/2017

B. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC, NGƯNG HIỆU LỰC TOÀN BỘ TRƯỚC
NGÀY 01/01/2017:
Số, ký hiệu;
ngày, tháng,
năm ban hành
văn bản

Stt

Tên loại
văn bản

1

Chỉ thị

21/2011/CTUBND
ngày 09/8/2011

Về xây dựng kế hoạch
phát triển kinh tế - xã
hội và dự toán ngân sách
năm 2012, kế hoạch phát
triển kinh tế - xã hội giai
ñoạn 2012 – 2015 của
Quận 10.

Hết hiệu lực
theo năm ban
hành

2

Chỉ thị

02/2015/CTUBND ngày
27/4/2015

Về tổ chức thực hiện
công tác quốc phòng ñịa
phương năm 2015

Hết hiệu lực
theo năm ban
hành

3

Chỉ thị

01/2015/CTUBND
ngày
22/01/2015

V/v công tác ðăng ký Hết hiệu lựctheo
nghĩa vụ quân sự, tuyển năm ban hành
chọn và gọi công dân
nhập ngũ; phục vụ có
thời hạn trong lực lượng
công an nhân dân; công
tác tuyển sinh quân sự
và công tác ñăng ký,
quản lý, huấn luyện,
kiểm tra sẵn sàng ñộng
viên, sẵn sàng chiến ñấu
lực lượng dự bị ñộng
viên năm 2015.

Tên gọi của văn bản

Lý do hết hiệu
lực

Ngày hết
hiệu lực

50

CÔNG BÁO/Số 21/Ngày 01-4-2018

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN BÌNH TÂN
ỦY BAN NHÂN DÂN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

QUẬN BÌNH TÂN

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 280/Qð-UBND

Bình Tân, ngày 15 tháng 01 năm 2018

QUYẾT ðỊNH
Về công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do
Ủy ban nhân dân quận Bình Tân ban hành hết hiệu lực toàn bộ
và một phần năm 2017

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN BÌNH TÂN

CHỦ TỊCH

Lê Văn Thinh

CÔNG BÁO/Số 21/Ngày 01-4-2018
ỦY BAN NHÂN DÂN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

QUẬN BÌNH TÂN

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc
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DANH MỤC
Văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân quận Bình Tân
ban hành hết hiệu lực một phần năm 2017

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN BÌNH TÂN
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ỦY BAN NHÂN DÂN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

QUẬN BÌNH TÂN

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH MỤC
Văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân quận Bình Tân
ban hành hết hiệu lực năm 2017
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ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN BÌNH TÂN
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ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CẦN GIỜ
ỦY BAN NHÂN DÂN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HUYỆN CẦN GIỜ

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 98/Qð-UBND

Cần Giờ, ngày 29 tháng 01 năm 2018

QUYẾT ðỊNH
Công bố danh mục văn bản quy phạm
pháp luật hết hiệu lực năm 2017

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CẦN GIỜ
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
quy ñịnh chi tiết một số ñiều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm
pháp luật;
Thực hiện Quyết ñịnh số 6386/Qð-UBND ngày 11 tháng 12 năm 2017 của Ủy
ban nhân dân thành phố ban hành Kế hoạch công tác kiểm tra, rà soát văn bản quy
phạm pháp luật năm 2018 trên ñịa bàn Thành phố Hồ Chí Minh;
Xét ñề nghị của Trưởng phòng Tư pháp,
QUYẾT ðỊNH:
ðiều 1. Công bố kèm theo Quyết ñịnh này:
1. Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ
hết hiệu lực toàn bộ và một phần năm 2017.
2. Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ
còn hiệu lực toàn bộ và một phần năm 2017.
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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 huyện, Trưởng
phòng Tư pháp, Thủ trưởng các phòng - ban, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn
và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết ñịnh
này./.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Lê Minh Dũng

DANH MỤC
06 VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CẦN GIỜ
HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ NĂM 2017
(Ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 98/Qð-UBND ngày 29 tháng 01 năm 2018
của Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ về công bố danh mục văn bản hết hiệu lực năm 2017)
***

01

02

03

Quyết
ñịnh

Số, ký hiệu; ngày,
tháng, năm ban
hành văn bản
23/2009/QðUBND
Ngày 10/11/2009

Quyết
ñịnh

08/2010/QðUBND
Ngày 25/6/2010

Quyết
ñịnh

03/2012/QðUBND
Ngày 07/3/2012

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

Quyết ñịnh ban hành Quy chế tổ
chức và hoạt ñộng của Thanh tra
huyện Cần Giờ

Quyết ñịnh ban hành Quy chế tổ
chức và hoạt ñộng của Văn phòng
Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ

Quyết ñịnh ban hành Quy ñịnh về
nuôi trồng thủy sản và sản xuất
muối trong rừng phòng hộ Cần Giờ

Lý do hết hiệu lực

16/5/2017

ðược thay thế bằng Quyết ñịnh số
02/2017/Qð-UBND ngày 16 tháng
5 năm 2017 của Ủy ban nhân dân
huyện về ban hành Quy chế tổ chức
và hoạt ñộng của Thanh tra huyện
Cần Giờ

03/4/2017

ðược thay thế bằng Quyết ñịnh số
01/2017/Qð-UBND ngày 03 tháng
4 năm 2017 của Ủy ban nhân dân
huyện về ban hành Quy chế tổ chức
và hoạt ñộng của Văn phòng Hội
ñồng nhân dân và Ủy ban nhân dân
huyện Cần Giờ

12/10/2017

Bị bãi bỏ bởi Quyết ñịnh số
03/2017/Qð-UBND ngày 12 tháng
10 năm 2017 về việc bãi bỏ văn bản
do không còn phù hợp với quy ñịnh
của pháp luật hiện hành
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Ngày hết
hiệu lực
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ST Tên loại
T văn bản

Quyết ñịnh ban hành Quy chế tổ
chức và hoạt ñộng của ðội Quản lý
trật tự ñô thị huyện Cần Giờ

05

Quyết
ñịnh

03/2014/QðUBND
Ngày 04/11/2014

Quyết ñịnh ban hành Quy chế tổ
chức và hoạt ñộng của Bệnh viện
huyện Cần Giờ

06

Quyết
ñịnh

02/2016/QðUBND
Ngày 25/8/2016

Quyết ñịnh bổ sung Quy chế tổ chức
và hoạt ñộng của Bệnh viện huyện
Cần Giờ

04

13/02/2017

Bị bãi bỏ bởi Quyết ñịnh số
102/Qð-UBND ngày 13 tháng 02
năm 2017 của Ủy ban nhân dân
huyện về việc bãi bỏ văn bản do
không còn phù hợp với quy ñịnh của
pháp luật hiện hành

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CẦN GIỜ
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01/2014/QðUBND
Ngày 21/8/2014
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Quyết
ñịnh

DANH MỤC
01 VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CẦN GIỜ
HẾT HIỆU LỰC MỘT PHẦN NĂM 2017
(Ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 98/Qð-UBND ngày 29 tháng 01 năm 2018
của Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ về công bố danh mục văn bản hết hiệu lực năm 2017)
***

01

Tên
loại
văn
bản

Quyết
ñịnh

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

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

01/2016/QðUBND
Ngày 11/5/2016

Quyết ñịnh ban hành
Quy chế tổ chức và
hoạt ñộng của Phòng
Tư pháp huyện Cần
Giờ

Nội dung, quy ñịnh
hết hiệu lực một
phần

Lý do hết hiệu lực một
phần

Ngày hết
hiệu lực một
phần

Khoản 2 ðiều 1
Khoản 10 ðiều 2

Bị bãi bỏ bởi Quyết ñịnh số
04/2017/Qð-UBND ngày
23 tháng 10 năm 2017 về
việc bãi bỏ chức năng,
nhiệm vụ và quyền hạn
“Kiểm soát thủ tục hành
chính” của Phòng Tư pháp.

23/10/2017
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DANH MỤC
33 VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CẦN GIỜ CÒN HIỆU LỰC NĂM 2017
(Ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 98/Qð-UBND ngày 29 tháng 01 năm 2018
của Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ về công bố danh mục văn bản hết hiệu lực năm 2017)
***
Tên loại
văn bản

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

Thời ñiểm có
hiệu lực

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

Quyết ñịnh

06/2003/Qð-UBND
Ngày 24/3/2003

Qð về thành lập Ban Bồi thường, giải phóng mặt bằng
huyện Cần Giờ

01/4/2003

02

Quyết ñịnh

07/2008/Qð-UBND
Ngày 24/6/2008

Qð về thành lập Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện

01/7/2008

03

Quyết ñịnh

08/2008/Qð-UBND
Ngày 24/6/2008

Qð về thành lập Phòng Nội vụ huyện

01/7/2008

04

Quyết ñịnh

09/2008/Qð-UBND
Ngày 24/6/2008

Qð về thành lập Phòng Tư pháp huyện

01/7/2008

05

Quyết ñịnh

10/2008/Qð-UBND
Ngày 24/6/2008

Qð về thành lập Thanh tra huyện

01/7/2008

06

Quyết ñịnh

11/2008/Qð-UBND
Ngày 24/6/2008

Qð về thành lập Phòng Y tế huyện

01/7/2008

07

Quyết ñịnh

12/2008/Qð-UBND
Ngày 24/6/2008

Qð về thành lập Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện

01/7/2008

Ghi chú
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Quyết ñịnh

13/2008/Qð-UBND
Ngày 24/6/2008

Qð về thành lập Phòng Văn hóa và Thông tin huyện

01/7/2008

09

Quyết ñịnh

14/2008/Qð-UBND
Ngày 24/6/2008

Qð về thành lập Phòng Lao ñộng - Thương binh và Xã hội
huyện

01/7/2008

10

Quyết ñịnh

15/2008/Qð-UBND
Ngày 24/6/2008

Qð về thành lập Phòng Giáo dục và ðào tạo huyện

01/7/2008

11

Quyết ñịnh

11/2009/Qð-UBND
Ngày 30/6/2009

Qð về thành lập Ban Quản lý ñầu tư xây dựng công trình
huyện Cần Giờ

07/7/2009

12

Quyết ñịnh

22/2009/Qð-UBND
Ngày 04/11/2009

Qð về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt ñộng của Phòng Y
tế huyện Cần Giờ

11/11/2009

13

Quyết ñịnh

25/2009/Qð-UBND
Ngày 13/11/2009

Qð về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt ñộng của Phòng
Văn hóa và Thông tin huyện Cần Giờ

20/11/2009

14

Quyết ñịnh

26/2009/Qð-UBND
Ngày 13/11/2009

Qð về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt ñộng của Phòng
Lao ñộng - Thương binh và Xã hội huyện Cần Giờ

20/11/2009

15

Quyết ñịnh

29/2009/Qð-UBND
Ngày 25/12/2009

Qð về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt ñộng của
Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Cần Giờ

01/01/2010

16

Quyết ñịnh

01/2010/Qð-UBND
Ngàu 19/01/2010

Qð về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt ñộng của Ban
Quản lý ñầu tư xây dựng công trình huyện

26/01/2010

17

Quyết ñịnh

15/2010/Qð-UBND
Ngày 24/11/2010

Qð về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt ñộng của ðài
Truyền thanh

01/12/2010

18

Quyết ñịnh

04/2011/Qð-UBND
Ngày 21/01/2011

Qð về thành lập Phòng Kinh tế huyện

28/01/2011

ðang xem
xét thay
thế, bãi bỏ
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Quyết ñịnh

05/2011/Qð-UBND
Ngày 21/01/2011

Qð về thành lập Phòng Quản lý ñô thị huyện

28/01/2011

20

Quyết ñịnh

06/2011/Qð-UBND
Ngày 14/02/2011

Qð về ban hành quy chế tổ chức và hoạt ñộng của Phòng
Tài chính - Kế hoạch

21/02/2011

21

Quyết ñịnh

07/2011/Qð-UBND
Ngày 14/02/2011

Qð về ban hành quy chế tổ chức và hoạt ñộng của Phòng
Quản lý ñô thị

21/02/2011

22

Quyết ñịnh

08/2011/Qð-UBND
Ngày 14/02/2011

Qð về ban hành quy chế tổ chức và hoạt ñộng của Phòng
Kinh tế huyện

21/02/2011

23

Quyết ñịnh

11/2011/Qð-UBND
Ngày 11/5/2011

Qð về ban hành quy chế tổ chức và hoạt ñộng của Ban Bồi
thường, Giải phóng mặt bằng huyện Cần Giờ

18/5/2011

24

Quyết ñịnh

03/2013/Qð-UBND
Ngày 16/9/2013

Qð ban hành Quy chế tổ chức và hoạt ñộng của Trung tâm
Văn hóa huyện Cần Giờ

23/9/2013

25

Quyết ñịnh

02/2014/Qð-UBND
Ngày 23/10/2014

Qð về phân công quản lý Nhà nước ñối với các tổ chức hội
trên ñịa bàn huyện Cần Giờ

01/11/2014

26

Quyết ñịnh

03/2014/Qð-UBND
Ngày 04/11/2014

Qð ban hành Quy chế tổ chức và hoạt ñộng của Bệnh viện
huyện Cần Giờ

11/11/2014

27

Quyết ñịnh

01/2015/Qð-UBND
Ngày 20/10/2015

Qð ban hành Quy chế tổ chức và hoạt ñộng của Phòng
Giáo dục và ðào tạo huyện Cần Giờ

28/10/2015

ðang xem
xét thay
thế, bãi bỏ

28

Quyết ñịnh

01/2016/Qð-UBND
Ngày 11/5/2016

Qð ban hành Quy chế tổ chức và hoạt ñộng của Phòng Tư
pháp huyện Cần Giờ

19/5/2016

Hết hiệu
lực một
phần

29

Quyết ñịnh

01/2017/Qð-UBND
Ngày 03/4/2017

Qð về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt ñộng của Văn
phòng Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ

10/4/2017
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30

Quyết ñịnh

02/2017/Qð-UBND
Ngày 16/5/2017

Qð về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt ñộng của Thanh
tra huyện Cần Giờ

23/5/2017

19/10/2017

30/10/2017

Quyết ñịnh

03/2017/Qð-UBND
Ngày 12/10/2017

32

Quyết ñịnh

04/2017/Qð-UBND
Ngày 23/10/2017

Quyết ñịnh về việc bãi bỏ chức năng, nhiệm vụ và quyền
hạn “Kiểm soát thủ tục hành chính” của Phòng Tư pháp
II. LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN KINH TẾ

33

Quyết ñịnh

02/2013/Qð-UBND
Ngày 08/8/2013

Qð về ban hành Quy chế quản lý vùng nuôi tôm thẻ chân
trắng tập trung trên ñịa bàn huyện Cần Giờ

15/8/2013

Tổng số: 33 văn bản
ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CẦN GIỜ
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31

Quyết ñịnh về việc bãi bỏ Quyết ñịnh số 03/2012/QðUBND ngày 07 tháng 3 năm 2012 của Ủy ban nhân dân
huyện về ban hành Quy ñịnh về nuôi trồng thủy sản và sản
xuất muối trong rừng phòng hộ Cần Giờ

63

VĂN PHÒNG UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
ðịa chỉ: 86 Lê Thánh Tôn, quận 1
ðiện thoại: 38.233.686
Fax: (84.8) 38.233.694
Email: ttcb.ubnd@tphcm.gov.vn
Website: www.congbao.hochiminhcity.gov.vn
In tại Xí nghiệp Bản ñồ ðà Lạt - Bộ Quốc phòng

