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MỤC LỤC
Trang
PHẦN VĂN BẢN KHÁC

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 5

21-01-2019- Quyết ñịnh số 162/Qð-UBND về việc Công bố danh mục
văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân Quận 5
hết hiệu lực toàn bộ; danh mục văn bản quy phạm pháp luật
của Hội ñồng nhân dân và Ủy ban nhân Quận 5 còn hiệu lực
năm 2018.

3

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 10

30-01-2019- Quyết ñịnh số 1216/Qð-UBND về việc công bố Danh mục
văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực
thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân Quận
10 năm 2018.
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ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 11
21-02-2019- Quyết ñịnh số 162/Qð-UBND về việc công bố kết quả hệ
thống hóa văn bản quy phạm pháp luật kỳ 2014 - 2018 của
Hội ñồng nhân dân, Ủy ban nhân dân Quận 11.

17

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN GÒ VẤP
27-02-2019- Quyết ñịnh số 359/Qð-UBND về công bố kết quả hệ thống
hóa văn bản quy phạm pháp luật của Hội ñồng nhân dân và
Ủy ban nhân dân quận Gò Vấp kỳ 2014 - 2018.

31

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN TÂN PHÚ
28-01-2019- Quyết ñịnh số 324/Qð-UBND công bố kết quả hệ thống hóa
văn bản quy phạm pháp luật của Hội ñồng nhân dân, Ủy ban
nhân dân quận Tân Phú kỳ 2014 - 2018.

47

Ký bởi: Trung tâm Công báo
Email: ttcb.ubnd@tphcm.gov.vn
Cơ quan: Thành phố Hồ Chí Minh
Thời gian ký: 07.05.2019 10:08:14 +07:00

CÔNG BÁO/Số 25+26/Ngày 01-4-2019

3

PHẦN VĂN BẢN KHÁC
ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 5
ỦY BAN NHÂN DÂN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

QUẬN 5

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 162/Qð-UBND

Quận 5, ngày 21 tháng 01 năm 2019

QUYẾT ðỊNH
Về việc Công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân
Quận 5 hết hiệu lực toàn bộ; danh mục văn bản quy phạm pháp luật của
Hội ñồng nhân dân và Ủy ban nhân Quận 5 còn hiệu lực năm 2018

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 5
Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền ñịa phương năm 2015;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 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 5 tại Tờ trình số 45/TTr-TP ngày
08 tháng 01 năm 2019,
QUYẾT ðỊNH:
ðiều 1. Công bố kèm theo Quyết ñịnh này danh mục 05 văn bản quy phạm pháp luật
của Ủy ban nhân dân Quận 5 hết hiệu lực toàn bộ; danh mục 39 văn bản quy phạm pháp
luật của Hội ñồng nhân dân và Ủy ban nhân Quận 5 còn hiệu lực năm 2018.
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ðiều 2. Quyết ñịnh này có hiệu lực kể từ ngày ký và ñược ñăng tải trên Trang thông
tin ñiện tử Quận 5.
ðiều 3. Chánh Văn phòng Hội ñồng nhân dân và Ủy ban nhân dân, Trưởng
phòng Tư pháp, Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân quận,
Chủ tịch Ủy ban nhân dân các phường Quận 5 chịu trách nhiệm thi hành Quyết ñịnh
này./.
CHỦ TỊCH

Phạm Quốc Huy
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DANH MỤC
VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 5
HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ NĂM 2018
(Ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 162/Qð-UBND ngày 21 tháng 01 năm 2019
của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 5)

Số
TT

Tên
loại
văn
bản

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

Nội dung
quy ñịnh hết
hiệu lực

Lý do hết hiệu lực

Ngày hết
hiệu lực

1

ðược bãi bỏ bởi
Quyết ñịnh số
Số 06/2009/Qð04/2018/QðUBND ngày
UBND ngày
01/09/2009; Ban ðiều 2 Quyết
25/07/2018 về Ban
hành Quy chế tổ
ñịnh số
Quyết
chức và hoạt ñộng 04/2018/Qð- hành Quy chế về tổ
ñịnh
UBND ngày chức và hoạt ñộng
của Phòng Lao
25/07/2018
của Phòng Lao
ñộng - Thương
ñộng - Thương
binh và Xã hội
binh và Xã hội
Quận 5
Quận 5

06/08/2018

2

ðược bãi bỏ bởi
Quyết ñịnh số
Số 08/2009/Qð03/2018/QðUBND ngày
ðiều 2 Quyết
UBND ngày
07/12/2009; Ban
ñịnh số
Quyết hành Quy chế tổ
02/04/2018 về Ban
03/2018/Qðñịnh chức và hoạt ñộng
hành Quy chế về tổ
UBND ngày
chức và hoạt ñộng
của Phòng Tài
02/04/2018
của Phòng Tài
nguyên và Môi
nguyên và Môi
trường Quận 5
trường Quận 5

09/04/2018

3

ðược bãi bỏ bởi
Số 01/2010/Qððiều
2
Quyết
UBND ngày
Quyết ñịnh số
ñịnh
số
01/2018/QðQuyết 21/01/2010; Ban
01/2018/Qðhành Quy chế tổ
UBND ngày
ñịnh
chức và hoạt ñộng UBND ngày 01/03/2018 về Ban
01/03/2018 hành Quy chế về tổ
của Phòng Giáo
dục và ðào tạo
chức và hoạt ñộng

08/03/2018

6
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Quận 5

4

5

của Phòng Giáo
dục và ðào tạo
Quận 5

Quyết
ñịnh

Số 05/2010/QðUBND ngày
28/04/2010 Ban
hành Quy chế về
tổ chức và hoạt
ñộng của Văn
phòng Ủy ban
nhân dân Quận 5

ðược bãi bỏ bởi
Quyết ñịnh số
02/2018/Qððiều 2 Quyết
UBND ngày
ñịnh số
08/03/2018 về Ban
02/2018/Qð- hành Quy chế về tổ
UBND ngày chức và hoạt ñộng
08/03/2018 của Văn phòng Hội
ñồng nhân dân và
Ủy ban nhân dân
Quận 5

15/03/2018

Quyết
ñịnh

Số 08/2010/QðUBND ngày
31/12/2010 V/v
sửa ñổi, bổ sung
Quy chế tổ chức
và hoạt ñộng của
Phòng Tài
nguyên&Môi
trường Quận 5

ðược bãi bỏ bởi
Quyết ñịnh số
03/2018/Qððiều 2 Quyết
UBND ngày
ñịnh số
02/04/2018 về Ban
03/2018/Qðhành Quy chế về tổ
UBND ngày
chức và hoạt ñộng
02/04/2018
của Phòng Tài
nguyên và Môi
trường Quận 5

09/04/2018

Tổng số: 05 văn bản
ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 5
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DANH MỤC
VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CÒN HIỆU LỰC
TRÊN ðỊA BÀN QUẬN 5
(Ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 162/Qð-UBND ngày 21 tháng 01 năm 2019
của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 5)
Tên
loại
văn
bản

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

Trích yếu nội dungcủa
văn bản

Thời ñiểm
có hiệu lực

Lĩnh
vực

Nghị
quyết

Số 11/2006/NQHðND ngày
21/11/2006

Về công nhận kết quả
phân loại ñơn vị hành
chính cấp Phường

21/11/2006

HðND

2

Nghị
quyết

Số 05/2007/NQHðND ngày
17/07/2007

Về lập kế hoạch sử dụng
ñất 5 năm (2006-2010),
quy hoạch sử dụng ñất
ñến năm 2010 và ñịnh
hướng ñến năm 2020 của
Quận 5.

17/07/2007

HðND

3

Nghị
quyết

Số 01/2009/ NQHðND ngày
21/04/2009

Về Tổng kết hoạt ñộng
HðND Quận 5 khóa IX
nhiệm kỳ 2004- 2009.

21/04/2009

HðND

Quyết
ñịnh

Số
996/2002/QðUB ngày
26/02/2002

V/v ban hành bản quy
ñịnh về tổ chức và hoạt
ñộng của lực lượng thu
gom rác dân lập trên ñịa
bàn quận.

26/02/2002

QLðT

Quyết
ñịnh

Số
2827/2002/QðUB ngày
27/06/2002

V/v ban hành quy chế
Giải truyền thống nhà
giáo Quận 5

27/06/2002

GDðT

6

Quyết
ñịnh

Số
5193/2002/QðUB ngày
05/12/2002

V/v ban hành quy ñịnh
tạm thời về nhiệm vụ và
quyền hạn của Tổ phó Tổ
dân phố phụ trách công
tác thanh niên.

05/12/2002

NV

7

Quyết
ñịnh

Số
6852/2002/QðUB ngày

V/v ban hành quy chế tạm
thời về tổ chức và hoạt
ñộng của Trung tâm Hỗ

23/12/2002

NV

Số
TT

1

4

5

8
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23/12/2002

trợ phát triển kinh tế và
cung ứng lao ñộng Quận
5

Quyết
ñịnh

Số 29/2006/QðUB ngày
25/07/2006

V/v ban hành Quy chế về
tổ chức hoạt ñộng của
Ban Biên tập thông tin
ñiện tử Quận 5

01/08/2006

NVVP

Quyết
ñịnh

Số 30/2006/QðUB ngày
12/09/2006

V/v ban hành Quy ñịnh
quản lý, sử dụng mạng và
các dịch vụ cơ bản trên
mạng vi tính Quận 5

19/09/2006

VP

Số 31/2006/QðUB ngày
12/09/2006

V/v ban hành Quy ñịnh về
trình tự giải quyết các văn
bản hành chính, chế ñộ
báo cáo của các ñơn vị
thuộc quận và Ủy ban
nhân dân 15 phường

19/09/2006

NVVP

11

Quyết
ñịnh

Số 32/2006/QðUB ngày
28/09/2006

Về thực hiện chế ñộ tự,
tự chịu trách nhiệm về sử
dụng biên chế và kinh phí
hành chính ñối với cơ
quan chuyên môn và Ủy
ban nhân dân phường

05/10/2006

TCKH

12

Quyết
ñịnh

Số 04/2007/QðUBND ngày
12/03/2007

Ban hành Quy chế tổ
chức các cuộc họp của Ủy
ban nhân dân Quận 5

19/03/2007

VP

13

Quyết
ñịnh

Số 03/2009/QðUBND ngày
24/08/2009

Ban hành Quy chế tổ
chức và hoạt ñộng của
Phòng Y tế Quận 5

31/08/2009

YT

14

Quyết
ñịnh

Số 05/2009/QðUBND ngày
01/09/2009

Ban hành Quy chế tổ
chức và hoạt ñộng của
Phòng Văn hóa và Thông
tin Quận 5

08/09/2009

VHTT

15

Quyết
ñịnh

Số 09/2009/QðUBND ngày
17/12/2009

Ban hành Quy chế tổ
chức và hoạt ñộng của
Bệnh viện Quận 5

24/12/2009

NV

16

Quyết
ñịnh

Số 02/2010/QðUBND ngày
05/02/2010

Ban hành Quy chế tổ
chức và hoạt ñộng của
Phòng Tư pháp Quận 5

12/02/2010

TP

8

9

10

Quyết
ñịnh
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Ban hành Quy chế tổ
chức và hoạt ñộng của
Ban Quản lý ñầu tư xây
dựng công trình Quận 5

12/02/2010

NV

17

Quyết
ñịnh

Số 03/2010/QðUBND ngày
05/02/2010

18

Quyết
ñịnh

Số 06/2010/QðUBND ngày
09/06/2010

Ban hành Quy chế làm
việc của Ủy ban nhân dân
Quận 5

16/06/2010

NV

19

Quyết
ñịnh

Số 07/2010/QðUBND ngày
31/08/2010

Ban hành Quy chế về tổ
chức và hoạt ñộng của
Trung tâm Văn hóa Quận
5

07/09/2010

NV

20

Quyết
ñịnh

Số 01/2011/QðUBND ngày
23/03/2011

Ban hành Quy chế tổ
chức và hoạt ñộng của
Phòng Kinh tế Quận 5

30/03/2011

KT

21

Quyết
ñịnh

Số 02/2011/QðUBND ngày
07/07/2011

Ban hành Quy chế tổ
chức và hoạt ñộng của Tài
chính – Kế hoạch Quận 5

14/07/2011

TCKH

22

Quyết
ñịnh

Số 03/2011/QðUBND ngày
18/08/2011

Ban hành Quy chế tổ
chức và hoạt ñộng của
Phòng Quản lý ñô thị
Quận 5

25/08/2011

QLðT

23

Quyết
ñịnh

Số 04/2011/QðUBND ngày
28/09/2011

Bãi bỏ văn bản do Ủy ban
nhân dân Quận 5 ban
hành

05/10/2011

TP

24

Quyết
ñịnh

Số 05/2011/QðUBND ngày
23/12/2011

Ban hành Quy ñịnh khu
vực, ñường phố, ñịa ñiểm
sản xuất, kinh doanh và
nơi ñể phế thải vật liệu
xây dựng trên ñịa bàn
Quận 5

30/12/2011

QLðT

25

Quyết
ñịnh

Số 01/2012/QðUBND ngày
24/08/2012

Bãi bỏ văn bản không còn
phù hợp quy ñịnh pháp
luật hiện hành

31/08/2012

TP

26

Quyết
ñịnh

Số 02/2012/QðUBND ngày
28/09/2012

Ban hành Quy chế về
kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ
05/10/2012
thống hóa văn bản QPPL
trên ñịa bàn Quận 5

TP

27

Quyết
ñịnh

Số 03/2012/QðUBND ngày

Ban hành Quy chế công
tác văn thư, lưu trữ các cơ

NV

31/12/2012

10
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24/12/2012

quan, tổ chức thuộc Quận
5

28

Quyết
ñịnh

Số 01/2013/QðUBND ngày
07/06/2013

Bãi bỏ văn bản.

14/06/2013

TP

29

Quyết
ñịnh

Số 02/2013/QðUBND ngày
13/9/2013

Ban hành quy chế Giải
truyền thống Trần Văn
Kiểu

20/9/2013

NV

Quyết
ñịnh

Số 01/2014/QðUBND ngày
10/02/2014

Quy chế quản lý hồ sơ
ñiện tử Cán bộ công chức
- viên chức trên ñịa bàn
Quận 5

17/02/2014

NV

Quyết
ñịnh

Số 02/2014/QðUBND ngày
03/03/2014

Quy chế văn hóa công sở
tại các cơ quan hành
chính nhà nước trên ñịa
bàn Quận 5

10/03/2014

NV

32

Quyết
ñịnh

Số 01/2015/QðUBND ngày
09/02/2015

Quy chế phối hợp thực
hiện Nghị quyết số
56/2012/Nð-CP ngày 16
tháng 7 năm 2012 của
Chính phủ giữa Ủy ban
nhân dân Quận 5 với Hội
liên hiệp phụ nữ Quận 5

16/02/2015

NV

33

Quyết
ñịnh

Số 02/2015/QðUBND ngày
24/02/2015

Quy chế tổ chức, hoạt
ñộng của ðội Quản lý trật
tự ñô thị Quận 5

01/03/2015

NVQLðT

34

Quyết
ñịnh

Số 01/2017/QðUBND ngày
12/5/2017

Ban hành Quy chế tổ
chức và hoạt ñộng của
Phòng Nội vụ Quận 5

19/5/2017

NV

35

Quyết
ñịnh

Số 02/2017/QðUBND ngày
05/7/2017

Ban hành Quy chế tổ
chức và hoạt ñộng của
Thanh tra Quận 5

12/7/2017

TTr

36

Quyết
ñịnh

Số 01/2018/QðUBND ngày
01/03/2018

Ban hành Quy chế về tổ
chức và hoạt ñộng của
Phòng Giáo dục và ðào
tạo Quận 5

08/03/2018

GDðT

37

Quyết
ñịnh

Số 02/2018/QðUBND ngày
08/03/2018

Ban hành Quy chế về tổ
chức và hoạt ñộng của
Văn phòng Hội ñồng

15/03/2018

VP

30

31
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nhân dân và Ủy ban nhân
dân Quận 5

38

39

Quyết
ñịnh

Quyết
ñịnh

Số 03/2018/QðUBND ngày
02/04/2018

Ban hành Quy chế về tổ
chức và hoạt ñộng của
Phòng Tài nguyên và Môi
trường Quận 5

09/04/2018

TNMT

Số 04/2018/QðUBND ngày
25/07/2018

Ban hành Quy chế về tổ
chức và hoạt ñộng của
Phòng Lao ñộng Thương binh và Xã hội
Quận 5

06/08/2018

Lð

Tổng số: 39 văn bản
ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 5

Ký bởi: Trung tâm Công báo
Email: ttcb.ubnd@tphcm.gov.vn
Cơ quan: Thành phố Hồ Chí Minh
Thời gian ký: 07.05.2019 10:08:28 +07:00
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ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 10
ỦY BAN NHÂN DÂN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

QUẬN 10

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1216/Qð-UBND

Quận 10, ngày 30 tháng 01 năm 2019

QUYẾT ðỊNH
Về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực,
ngưng hiệu lực thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước
của Ủy ban nhân dân Quận 10 năm 2018

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 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 Quận 10 tại Tờ trình số 34/TTrTP ngày 16 tháng 01 năm 2019,
QUYẾT ðỊNH:
ðiều 1. Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng
hiệu lực thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân Quận 10 năm 2018
(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, ñăng tải Quyết ñịnh này tại trụ sở và trên Trang thông tin ñiện tử của
Ủy ban nhân dân Quận 10.

CÔNG BÁO/Số 25+26/Ngày 01-4-2019
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ðiều 3. Quyết ñịnh này có hiệu lực thi hành 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

14
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DANH MỤCVăn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn
bộ
thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân Quận 10 năm 2018
(Ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 1216/Qð-UBND ngày 30 tháng 01 năm 2019
của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 10)

A. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC, NGƯNG HIỆU LỰC TOÀN BỘ 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

1.

Quyết ñịnh

03/2013/QðUBND, ngày
27/12/2013

Quyết ñịnh về
việc ban hành quy
chế tổ chức và
hoạt ñộng của
Phòng Tài nguyên
và môi trường
Quận 10.

Thay thế bằng
Quyết ñịnh số
02/2018/QðUBND ngày
26/3/2018 của
UBND Quận 10.

03/4/2018

2.

Quyết ñịnh

06/2011/QðUBND, ngày
31/3/2011

Về ban hành Quy
chế tổ chức và
hoạt ñộng của
Phòng Lao ñộng –
Thương binh và
Xã hội Quận 10.

Thay thế bằng
Quyết ñịnh số
03/2018/QðUBND ngày
09/4/2018 của
UBND Quận 10.

18/4/2018

3.

Quyết ñịnh

02/2013/QðUBND, ngày
16/7/2013

Về việc ban hành
Quy chế tổ chức
và hoạt ñộng của
Phòng Giáo dục
và ðào tạo Quận
10.

Thay thế bằng
Quyết ñịnh số
01/2018/QðUBND ngày
19/3/2018 của
UBND Quận 10.

23/7/2018

4.

Quyết ñịnh

03/2012/QðUBND, ngày
25/6/2012

Ban hành Quy chế UBND Quận 10 ñã 14/8/2017
kiểm tra, xử lý và
ban hành Quyết
rà soát, hệ thống
ñịnh số 8009/Qðhóa văn bản quy
UBND ngày
phạm pháp luật
14/8/2017 ban
trên ñịa bàn Quận hành Quy chế phối
10.
hợp trong công tác
xây dựng, thẩm
ñịnh, ban hành và
rà soát, hệ thống

CÔNG BÁO/Số 25+26/Ngày 01-4-2019

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

15
Ngày hết
hiệu lực,
ngưng
hiệu lực

hóa văn bản quy
phạm pháp luật
trên ñịa bàn Quận
10.

B. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC, NGƯNG HIỆU LỰC TOÀN BỘ TRƯỚC
NGÀY 01/01/2018

STT

Tên loại
văn bản
Không có

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
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DANH MỤC
Văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực một phần
thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân Quận 10 năm 2018
(Ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 1216/Qð-UBND ngày 30 tháng 01 năm 2019
của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 10)

A. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC, NGƯNG HIỆU LỰC MỘT PHẦN NĂM 2018

STT

Tên loại
văn bản

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

Nội dung, quy
ñịnh hết hiệu
lực, ngưng
hiệu lực

Lý do hết
hiệu lực,
ngưng hiệu
lực

Ngày hết
hiệu lực,
ngưng
hiệu lực

Không có

B. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC, NGƯNG HIỆU LỰC MỘT PHẦN TRƯỚC
NGÀY 01/01/2018

STT

Tên loại văn
bản
Không có

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

Nội dung, quy
ñịnh hết hiệu
lực, ngưng
hiệu lực

Lý do hết
hiệu lực, ngưng
hiệu lực

Ngày hết
hiệu lực,
ngưng
hiệu lực

Ký bởi: Trung tâm Công báo
Email: ttcb.ubnd@tphcm.gov.vn
Cơ quan: Thành phố Hồ Chí Minh
Thời gian ký: 07.05.2019 10:08:48 +07:00
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ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 11
ỦY BAN NHÂN DÂN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

QUẬN 11

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 162/Qð-UBND

Quận 11, ngày 21 tháng 02 năm 2019

QUYẾT ðỊNH
Về việc công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật
kỳ 2014 - 2018 của Hội ñồng nhân dân, Ủy ban nhân dân Quận 11

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 11
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;
Căn cứ Quyết ñịnh số 02/2017/Qð-UBND ngày 10 tháng 01 năm 2017 của Ủy
ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quy chế về kiểm tra, xử lý, rà soát,
hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật và tổ chức, quản lý cộng tác viên kiểm tra,
rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên ñịa bàn Thành phố Hồ Chí
Minh;
Xét ñề nghị của Trưởng phòng Tư pháp tại Tờ trình số 68/TTr-TP ngày 15 tháng
02 năm 2019,
QUYẾT ðỊNH:
ðiều 1. Nay công bố kèm theo Quyết ñịnh này kết quả hệ thống hóa văn bản
quy phạm pháp luật kỳ 2014 - 2018 của Hội ñồng nhân dân, Ủy ban nhân dân Quận
11 bao gồm:

18
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1. Tập hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật.
2. Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ.
3. Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực một
phần.
4. Danh mục văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực.
5. Danh mục văn bản quy phạm pháp luật cần ñình chỉ viêc thi hành, ngưng hiệu
lực, sửa ñổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới.
ðiều 2. Giao Văn phòng Hội ñồng nhân dân và Ủy ban nhân dân quận chịu
trách nhiệm niêm yết kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật tại trụ sở Ủy
ban nhân dân Quận 11 và ñăng tải trên trang thông tin ñiện tử của Ủy ban nhân dân
Quận 11.
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, Trưởng
phòng Tư pháp, Thủ trưởng các cơ quan, ñơn vị có liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân
dân 16 phường và các tổ chức, cá nhân có liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết
ñịnh này./.
CHỦ TỊCH

Trần Thị Bích Liên

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 11

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

DANH MỤC

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

Tên gọi của văn bản

Lý do hết hiệu lực

Ngày hết hiệu
lực

1

Về ban hành quy chế thành lập, tổ
ðược bãi bỏ tại Quyết
Số 1239/2006/Qðchức hoạt ñộng của Tổ cán sự xã hội
Quyết ñịnh
ñịnh số 48/Qð-UBND
UBND ngày 28/11/2006 tình nguyện tại 16 phường thuộc
ngày 27/01/2015
quận 11

27/01/2015

2

ðược bãi bỏ tại Quyết
Ban hành Quy chế về kiểm tra, xử lý
Số 02/2012/Qð-UBND
ñịnh số 03/2017/Qðvà rà soát, hệ thống hóa văn bản quy
ngày 10/9/2012
UBND ngày
phạm pháp luật trên ñịa bàn quận 11
25/9/2017

02/10/2017

Quyết ñịnh

CÔNG BÁO/Số 25+26/Ngày 01-4-2019

Văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước
của Ủy ban nhân dân Quận 11 trong kỳ hệ thống hóa 2014 - 2018
(Ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 162/Qð-UBND ngày 21/02/2019
của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 11)

Tổng số: 02 văn bản
19

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

20

ỦY BAN NHÂN DÂN
QUẬN 11

DANH MỤC

STT

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

Không có

CÔNG BÁO/Số 25+26/Ngày 01-4-2019

Văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước
của Ủy ban nhân dân Quận 11 trong kỳ hệ thống hóa 2014 - 2018
(Ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 162/Qð-UBND ngày 21/02/2019
của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 11)

ỦY BAN NHÂN DÂN
QUẬN 11

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

DANH MỤC

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 ñiểm có hiệu lực

Ghi chú

I. Lĩnh vực tổ chức chính quyền:
Về việc ban hành Quy chế tổ
chức và hoạt ñộng của ðội
quản lý trật tự ñô thị Quận 11

Thời ñiểm có hiệu lực của Quyết
Kiến nghị
ñịnh số 01/2015/Qð-UBND ñược
sửa ñổi, bổ
quy ñịnh tại ðiều 2 Quyết ñịnh
sung
này là ngày 30/4/2015

2

Quyết ñịnh

Số 01/2017/QðUBND ngày
08/9/2017

Về ban hành Quy chế tổ chức
và hoạt ñộng của Văn phòng
Hội ñồng nhân dân và Ủy ban
nhân dân Quận 11

Thời ñiểm có hiệu lực của Quyết
Kiến nghị
ñịnh số 01/2017/Qð-UBND ñược
sửa ñổi, bổ
quy ñịnh tại ðiều 2 Quyết ñịnh
sung
này là ngày 15/9/2017

3

Quyết ñịnh

Số 02/2017/QðUBND ngày

Về ban hành Quy chế về tổ
chức và hoạt ñộng của Phòng

Thời ñiểm có hiệu lực của Quyết
ñịnh số 02/2017/Qð-UBND ñược

1

Kiến nghị
sửa ñổi

21

Quyết ñịnh

Số 01/2015/QðUBND ngày
23/4/2015
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Văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước
của Ủy ban nhân dân Quận 11 trong kỳ hệ thống hóa 2014 - 2018
(Ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 162/Qð-UBND ngày 21/02/2019
của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 11)

Quyết ñịnh

Số 04/2017/QðUBND ngày
27/9/2017

Về ban hành Quy chế tổ chức
và hoạt ñộng của Phòng Nội vụ
thuộc Ủy ban nhân dân Quận
11

Thời ñiểm có hiệu lực của Quyết
ñịnh số 04/2017/Qð-UBND ñược
quy ñịnh tại ðiều 2 Quyết ñịnh
này là ngày 04/10/2017

Quyết ñịnh

Số 05/2017/QðUBND ngày
02/10/2017

Về ban hành Quy chế tổ chức
và hoạt ñộng của Thanh tra
quận thuộc Ủy ban nhân dân
Quận 11

Thời ñiểm có hiệu lực của Quyết
ñịnh số 05/2017/Qð-UBND ñược
quy ñịnh tại ðiều 2 Quyết ñịnh
này là ngày 09/10/2017

5

Quyết ñịnh

Số 01/2018/QðUBND ngày
27/8/2018

Về ban hành Quy chế về tổ
chức và hoạt ñộng của Phòng
Tài nguyên và Môi trường
thuộc Ủy ban nhân dân Quận

Thời ñiểm có hiệu lực của Quyết
ñịnh số 01/2018/Qð-UBND ñược
quy ñịnh tại ðiều 2 Quyết ñịnh
này là ngày 04/9/2018

6

Số 02/2018/QðUBND ngày
19/11/2018

Về ban hành Quy chế tổ chức
và hoạt ñộng của Phòng Lao
ñộng-Thương binh và Xã hội
thuộc Ủy ban nhân dân Quận
11

Thời ñiểm có hiệu lực của Quyết
ñịnh số 02/2018/Qð-UBND ñược
quy ñịnh tại ðiều 2 Quyết ñịnh
này là ngày 29/11/2018

7

Quyết ñịnh

Thời ñiểm có hiệu lực

II. Lĩnh vực ban hành văn bản quy phạm pháp luật:
1

Quyết ñịnh

Số 03/2017/QðUBND ngày
25/9/2017

Về bãi bỏ Quyết ñịnh số
Thời ñiểm có hiệu lực của Quyết
02/2012/Qð-UBND ngày
ñịnh số 03/2017/Qð-UBND ñược
10/9/2012 của Ủy ban nhân dân
quy ñịnh tại ðiều 2 Quyết ñịnh

Ghi chú

CÔNG BÁO/Số 25+26/Ngày 01-4-2019

quy ñịnh tại ðiều 2 Quyết ñịnh
này là ngày 02/10/2017

Số, ký hiệu; ngày,
tháng, năm ban
hành văn bản
25/9/2017

4
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STT

Tên gọi của văn bản/
Trích yếu nội dung của văn
bản
Tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân
Quận 11

Tên loại
văn bản

STT

Tên loại
văn bản

Tên gọi của văn bản/
Trích yếu nội dung của văn
bản
Quận 11 ban hành Quy chế về
kiểm tra, xử lý và rà soát, hệ
thống hóa văn bản quy phạm
pháp luật trên ñịa bàn quận 11

Thời ñiểm có hiệu lực

Ghi chú

này là ngày 02/10/2017

CÔNG BÁO/Số 25+26/Ngày 01-4-2019

Tổng số: 08 văn bản

Số, ký hiệu; ngày,
tháng, năm ban
hành văn bản
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QUẬN 11

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc
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ỦY BAN NHÂN DÂN

DANH MỤC

STT

1

Tên
loại
văn
bản

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

Tên gọi của
văn bản

Quyết
ñịnh

Số
01/2015/QðUBND ngày
23/4/2015

Về việc ban
hành Quy chế
tổ chức và hoạt
ñộng của ðội
quản lý trật tự

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

Nội dung kiến nghị/ Lý
do kiến nghị

Cơ quan/
ñơn vị chủ
trì soạn thảo

Thời hạn
xử lý hoặc
kiến nghị
xử lý/tình
hình xây
dựng

Sửa ñổi, bổ
sung

- Các văn bản quy
phạm pháp luật làm căn
cứ ban hành Quyết
ñịnh số 01/2015/QðUBND hầu hết ñều ñã
hết hiệu lực và ñược

Phòng Quản
lý ñô thị quận

Trong năm
2019

CÔNG BÁO/Số 25+26/Ngày 01-4-2019

Văn bản quy phạm pháp luật cần ñình chỉ việc thi hành, ngưng hiệu lực, sửa ñổi, bổ sung, thay thế,
bãi bỏ hoặc ban hành mới thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân Quận 11
trong kỳ hệ thống hóa 2014 - 2018
(Ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 162/Qð-UBND ngày 21/02/2019
của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 11)

STT

Tên
loại
văn
bản

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

Tên gọi của
văn bản

Nội dung kiến nghị/ Lý
do kiến nghị
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thay thế bằng văn bản
khác;
- Quy ñịnh số lượng
thành viên ðội Quản lý
trật tự ñô thị tại quy
chế ban hành kèm theo
Quyết
ñịnh
số
01/2015/Qð-UBND ñã
không còn phù hợp với
quy ñịnh tại Nghị quyết
số 24/2017/NQ-HðND
ngày 07/12/2017 của
Hội ñồng nhân dân
Thành phố Hồ Chí
Minh về số lượng thành
viên ñội quản lý trật
tự ñô thị, mức lương
ñối với lực lượng cộng
tác viên ñội quản lý trật
tự ñô thị;
- Quy ñịnh về lực

Cơ quan/
ñơn vị chủ
trì soạn thảo

Thời hạn
xử lý hoặc
kiến nghị
xử lý/tình
hình xây
dựng
CÔNG BÁO/Số 25+26/Ngày 01-4-2019

ñô thị Quận 11

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

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

Tên gọi của
văn bản
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STT

Tên
loại
văn
bản

Nội dung kiến nghị/ Lý
do kiến nghị

Cơ quan/
ñơn vị chủ
trì soạn thảo

Thời hạn
xử lý hoặc
kiến nghị
xử lý/tình
hình xây
dựng

Văn phòng
Hội ñồng
nhân dân và
Ủy ban
nhân dân
quận

Trong
năm 2019

CÔNG BÁO/Số 25+26/Ngày 01-4-2019

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

lượng Cộng tác viên tại
Quyết
ñịnh
số
01/2015/Qð-UBND ñã
không còn phù hợp với
Nghị
quyết
số
24/2017/NQ-HðND
ngày 07/12/2017 của
Hội ñồng nhân dân
Thành phố.

2

Quyết
ñịnh

Số
01/2017/QðUBND ngày
08/9/2017

Về ban hành
Quy chế tổ
chức và hoạt
ñộng của Văn
phòng Hội
ñồng nhân dân
và Ủy ban
nhân dân Quận
11

Sửa ñổi, bổ
sung

Quy chế tổ chức và
hoạt ñộng của Văn
phòng Hội ñồng nhân
dân và Ủy ban nhân
dân quận ban hành
kèm Quyết ñịnh số
01/2017/Qð-UBND
chưa có quy ñịnh chức
năng, nhiệm vụ của
Văn phòng Hội ñồng
nhân dân và Ủy ban
nhân dân quận về công

STT

Tên
loại
văn
bản

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

Tên gọi của
văn bản

Nội dung kiến nghị/ Lý
do kiến nghị

Cơ quan/
ñơn vị chủ
trì soạn thảo

Thời hạn
xử lý hoặc
kiến nghị
xử lý/tình
hình xây
dựng

Phòng Tư
pháp quận

Trong năm
2019
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Kiến nghị
(ñình chỉ thi
hành, ngưng
hiệu lực, sửa
ñổi, bổ sung,
thay thế, bãi
bỏ hoặc ban
hành mới)

tác kiểm soát thủ tục
hành chính theo quy
ñịnh của Nghị ñịnh số
92/2017/Nð-CP ngày
07/8/2017 của Chính
phủ về sửa ñổi, bổ
sung một số ñiều của
các Nghị ñịnh liên
quan ñến kiểm soát thủ
tục hành chính

3

Quyết
ñịnh

Số
02/2017/QðUBND ngày
25/9/2017

Về ban hành
Quy chế về tổ
chức và hoạt
ñộng của Phòng
Tư pháp thuộc
Ủy ban nhân
dân Quận 11

Sửa ñổi

27

- Quy ñịnh về chức năng
kiểm soát thủ tục hành
chính tại Khoản 2, ðiều
1 và công tác kiểm soát
thủ tục hành chính tại
Khoản 10, ðiều 2 Quy
chế ban hành kèm Quyết
ñịnh số 02/2017/QðUBND ñã không còn
phù hợp với Nghị ñịnh
số 92/2017/Nð-CP ngày

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

Tên gọi của
văn bản
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STT

Tên
loại
văn
bản

Nội dung kiến nghị/ Lý
do kiến nghị

07/8/2017 của Chính
phủ.
- Quy ñịnh về công tác
thẩm ñịnh dự thảo hương
ước, quy ước của tổ dân
phố tại Khoản 12, ðiều 2
Quy chế ban hành kèm
Quyết
ñịnh
số
02/2017/Qð-UBND ñã
không còn phù hợp với
Quyết
ñịnh
số
22/2018/Qð-TTg ngày
08/5/2018
của
Thủ
tướng Chính phủ về xây
dựng, thực hiện hương
ước, quy ước.
Tổng số: 03 văn bản

Cơ quan/
ñơn vị chủ
trì soạn thảo

Thời hạn
xử lý hoặc
kiến nghị
xử lý/tình
hình xây
dựng
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Kiến nghị
(ñình chỉ thi
hành, ngưng
hiệu lực, sửa
ñổi, bổ sung,
thay thế, bãi
bỏ hoặc ban
hành mới)

CÔNG BÁO/Số 25+26/Ngày 01-4-2019
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Ký bởi: Trung tâm Công báo
Email: ttcb.ubnd@tphcm.gov.vn
Cơ quan: Thành phố Hồ Chí Minh
Thời gian ký: 07.05.2019 10:09:04 +07:00
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ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN GÒ VẤP
ỦY BAN NHÂN DÂN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

QUẬN GÒ VẤP

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 359/Qð-UBND

Gò Vấp, ngày 27 tháng 02 năm 2019

QUYẾT ðỊNH
Về công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật
của Hội ñồng nhân dân và Ủy ban nhân dân quận Gò Vấp kỳ 2014 - 2018

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN GÒ VẤP
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 hướng dẫn chi tiết một số ñiều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật
năm 2015;
Căn cứ Quyết ñịnh số 02/2017/Qð-UBND ngày 10 tháng 01 năm 2017 của Ủy
ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quy chế về kiểm tra, xử lý và rà
soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên ñịa bàn Thành phố Hồ Chí Minh;
Theo ñề nghị của Trưởng phòng Tư pháp quận Gò Vấp tại Tờ trình số 183/TTrPTP ngày 26 tháng 02 năm 2019 về việc ban hành Quyết ñịnh công bố kết quả hệ
thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của Hội ñồng nhân dân và Ủy ban nhân dân
quận kỳ 2014 - 2018,
QUYẾT ðỊNH:
ðiều 1. Nay công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của Hội
ñồng nhân dân và Ủy ban nhân dân quận Gò Vấp kỳ 2014 - 2018 (theo các Danh mục
ñính kèm).
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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, Trưởng
Phòng Tư pháp quận, Thủ trưởng các cơ quan, ñơn vị có liên quan và Chủ tịch Ủy
ban nhân dân 16 phường chịu trách nhiệm thi hành quyết ñịnh này./.
CHỦ TỊCH

Lê Hoàng Hà

ỦY BAN NHÂN DÂN
QUẬN GÒ VẤP

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

DANH MỤC

STT

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

Tên gọi của văn bản

Thời ñiểm
có hiệu lực

I. LĨNH VỰC GIÁO DỤC
1.

Nghị quyết

20/2008/NQHðND ngày
11/7/2008

Về quy hoạch phát triển mạng lưới trường học ngành
giáo dục Việt Nam ñến năm 2020.

Ngày 18/7/2008

II. LĨNH VỰC NỘI VỤ
1.

Quyết ñịnh

03/2008/QðUBND ngày
27/5/2008

2.

Quyết ñịnh

04/2010/QðUBND ngày

Về sắp xếp lại tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc
Ủy ban nhân dân quận theo Quyết ñịnh số 41/2008/QðUBND của UBND Thành phố Hồ Chí Minh.

Ngày 02/6/2008

Về ban hành Quy chế về hỗ trợ chế ñộ, chính sách và
khen thưởng ñối với cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia,

Ngày 04/10/2010

CÔNG BÁO/Số 25+26/Ngày 01-4-2019

Văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực
của Hội ñồng nhân dân và Ủy ban nhân dân quận Gò Vấp trong kỳ hệ thống hóa 2014 - 2018
(Ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 359/Qð-UBND ngày 27 tháng 02 năm 2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Gò Vấp)
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Thời ñiểm
có hiệu lực

Quyết ñịnh

01/2011/QðUBND ngày
30/5/2011

Quyết ñịnh

01/2016/QðUBND ngày
15/01/2016

Về ban hành Quy ñịnh về công tác thi ñua, khen thưởng
tại quận.

Ngày 22/01/2016

Quyết ñịnh

01/2018/QðUBND ngày
08/01/2018

Về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt ñộng của Phòng
Tài chính và Kế hoạch quận.

Ngày 15/01/2018

Quyết ñịnh

02/2018/QðUBND ngày
16/01/2018

Về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt ñộng của Phòng
Nội vụ quận.

Ngày 23/01/2018

Quyết ñịnh

03/2018/QðUBND ngày
27/3/2018

Về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt ñộng của Thanh
tra quận.

Ngày 04/4/2018

8.

Quyết ñịnh

04/2018/QðUBND ngày
04/4/2018

Về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt ñộng của Phòng
Quản lý ñô thị quận.

Ngày 12/4/2018

9.

Quyết ñịnh

05/2018/Qð-

Về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt ñộng của Phòng

Ngày 13/6/2018

3.

4.

5.

6.

7.

Ngày 06/6/2011

CÔNG BÁO/Số 25+26/Ngày 01-4-2019

Về sửa ñổi, bổ sung Quy chế về hỗ trợ chế ñộ, chính
sách và khen thưởng ñối với cơ quan, tổ chức, cá nhân
tham gia, phối hợp, cộng tác, giúp ñỡ Công an nhân dân
trong ñấu tranh phòng ngừa các loại tội phạm.

34

STT

Số, ký hiệu;
Tên loại văn ngày, tháng, năm
Tên gọi của văn bản
bản
ban hành văn
bản
27/9/2010
phối hợp, cộng tác, giúp ñỡ Công an nhân dân trong ñấu
tranh phòng ngừa các loại tội phạm.

STT

11.

12.

13.

14.

15.

Tên gọi của văn bản

Thời ñiểm
có hiệu lực

Quyết ñịnh

06/2018/QðUBND ngày
14/6/2018

Về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt ñộng của Phòng
Tài nguyên và Môi trường quận.

Ngày 21/6/2018

Quyết ñịnh

07/2018/QðUBND ngày
15/6/2018

Về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt ñộng của Phòng
Văn hóa và Thông tin quận.

Ngày 22/6/2018

Quyết ñịnh

08/2018/QðUBND ngày
25/6/2018

Về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt ñộng của Phòng Y
tế quận.

Ngày 02/7/2018

Quyết ñịnh

09/2018/QðUBND ngày
17/7/2018

Về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt ñộng của Phòng
Tư pháp quận.

Ngày 24/7/2018

Quyết ñịnh

10/2018/QðUBND ngày
24/8/2018

Về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt ñộng của Phòng
Lao ñộng, Thương binh và xã hội quận.

Ngày 31/8/2018

Quyết ñịnh

11/2018/QðUBND ngày
17/12/2018

Về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt ñộng của Phòng
Giáo dục và ðào tạo quận.

Ngày 24/12/2018
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10.

Số, ký hiệu;
Tên loại văn ngày, tháng, năm
bản
ban hành văn
bản
UBND ngày
Kinh tế quận.
06/6/2018

III. LĨNH VỰC TÀI CHÍNH - KẾ HOẠCH
Quyết ñịnh

04/2012/Qð-

Về ban hành quy chế tổ chức thực hiện và quản lý các

Ngày 25/9/2012
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1.
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STT

Số, ký hiệu;
Tên loại văn ngày, tháng, năm
Tên gọi của văn bản
bản
ban hành văn
bản
UBND ngày
dự án ñầu tư mở rộng, nâng cấp hẻm trên ñịa bàn quận
18/9/2012
theo phương thức “Nhà nước và Nhân dân cùng làm”.

Thời ñiểm
có hiệu lực

IV. LĨNH VỰC THANH TRA

2.

Quyết ñịnh

Về phê duyệt Kế hoạch tổ chức quán triệt và thực hiện
chiến lược phòng, chống tham nhũng ñến năm 2020.

Ngày 11/02/2010

Quyết ñịnh

02/2014/QðUBND ngày
29/12/2014

Về ban hành Quy trình nhận, xử lý ñơn và giải quyết
khiếu nại, tố cáo tại Ủy ban nhân dân quận.

Ngày 05/01/2015

V. LĨNH VỰC TƯ PHÁP
1.

Quyết ñịnh

Tổng số: 20 văn bản

01/2017/QðUBND ngày
18/12/2017

Về bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật.
Ngày 25/12/2017

CÔNG BÁO/Số 25+26/Ngày 01-4-2019

1.

01/2010/QðUBND ngày
04/02/2010

ỦY BAN NHÂN DÂN
QUẬN GÒ VẤP

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

DANH MỤC

Tên loại
STT
văn bản

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

Tên gọi của văn bản

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

I. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ
04/2008/Qð1. Quyết ñịnh UBND ngày
13/10/2008

03/2011/Qð2. Quyết ñịnh UBND ngày
30/11/2011

Quyết ñịnh ban hành Quy chế
phân công trách nhiệm tiếp
công dân, nhận và xử lý ñơn,
giải quyết tranh chấp, khiếu
nại, tố cáo tại UBND quận.
Quyết ñịnh ban hành Quy ñịnh
về công tác thi ñua khen
thưởng tại quận.

Bị thay thế bởi Quyết ñịnh số
02/2014/Qð-UBND ngày
29/12/2014 của Ủy ban nhân dân
quận về ban hành Quy trình nhận,
xử lý ñơn và giải quyết khiếu nại, tố
cáo tại UBND quận.

04/01/2015

Bị thay thế bởi Quyết ñịnh số
01/2016/Qð-UBND ngày
15/01/2016 của UBND quận ban
hành Quy ñịnh về công tác thi ñua,
khen thưởng tại quận.

22/01/2016

CÔNG BÁO/Số 25+26/Ngày 01-4-2019

Văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ
của Hội ñồng nhân dân và Ủy ban nhân dân quận Gò Vấp trong kỳ hệ thống hóa 2014 - 2018
(Ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 359/Qð-UBND ngày 27 tháng 02 năm 2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Gò Vấp)
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Số, ký hiệu;
ngày, tháng,
năm ban
hành văn bản

Tên gọi của văn bản

Ngày hết hiệu
Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu lực lực, ngưng hiệu
lực
Bị thay thế bởi Quyết ñịnh số
01/2016/Qð-UBND ngày
15/01/2016 của UBND quận ban
hành Quy ñịnh về công tác thi ñua,
khen thưởng tại quận.

22/01/2016

01/2014/Qð4. Quyết ñịnh UBND ngày
24/7/2014

Quyết ñịnh sửa ñổi, bổ sung
Quy ñịnh về công tác thi ñua,
khen thưởng tại quận ban hành
kèm theo Quyết ñịnh số
03/2011/Qð-UBND ngày
30/11/2011 của UBND quận.

Bị thay thế bởi Quyết ñịnh số
01/2016/Qð-UBND ngày
15/01/2016 của UBND quận ban
hành Quy ñịnh về công tác thi ñua,
khen thưởng tại quận.

22/01/2016

05/2004/CTUB-NC ngày
31/5/2004

Về tăng cường xây dựng, phát
triển lực lượng dân quân tự vệ
và dự bị ñộng viên trong tình
hình mới.

Bị bãi bỏ bởi Quyết ñịnh số
01/2017/Qð-UBND ngày
18/12/2017 của UBND quận.

25/12/2017

01/2005/CTUB
ngày
07/01/2005

Về tăng cường vận ñộng nhân
dân thực hiện chương trình
mục tiêu 3 giảm, bảo ñảm trật
tự an toàn giao thông ñô thị.

Bị bãi bỏ bởi Quyết ñịnh số
01/2017/ Qð-UBND ngày
18/12/2017 của UBND quận.

25/12/2017

5.

6.

Chỉ thị

Chỉ thị

CÔNG BÁO/Số 25+26/Ngày 01-4-2019

03/2012/Qð3. Quyết ñịnh UBND ngày
07/5/2012

Quyết ñịnh sửa ñổi, bổ sung
Quy ñịnh về công tác thi ñua,
khen thưởng tại quận ban hành
kèm theo Quyết ñịnh số
03/2011/Qð-UBND ngày
30/11/2011 của UBND quận.
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Tên loại
STT
văn bản

Tên loại
STT
văn bản

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

Tên gọi của văn bản

Ngày hết hiệu
Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu lực lực, ngưng hiệu
lực
Bị bãi bỏ bởi Quyết ñịnh số
01/2017/Qð-UBND ngày
18/12/2017 của UBND quận

25/12/2017

Quyết ñịnh 26/2006/Qð8.
UBND ngày
18/8/2006

Ban hành Quy chế sử dụng và
quản trị chương trình phần
mềm quản lý văn bản và hồ sơ
công việc tại các ñơn vị thuộc
quận.

Bị bãi bỏ bởi Quyết ñịnh số
01/2017/Qð-UBND ngày
18/12/2017 của UBND quận

25/12/2017

01/2009/CTUBND ngày
14/7/2009

Về tăng cường quản lý nhà
nước ñối với vũ khí, vật liệu nổ
và công cụ hỗ trợ trên ñịa bàn
quận.

Bị bãi bỏ bởi Quyết ñịnh số
01/2017/ Qð-UBND ngày
18/12/2017 của UBND quận.

25/12/2017

02/2009/CTUBND ngày
07/8/2009

Về áp dụng thống nhất bộ thủ
tục hành chính của UBND
Thành phố Hồ Chí Minh tại
các ñơn vị trực thuộc trên ñịa
bàn quận.

Bị bãi bỏ bởi Quyết ñịnh số
01/2017/Qð-UBND ngày
18/12/2017 của UBND quận.

25/12/2017

Ban hành Quy chế công tác
văn thư, lưu trữ của các cơ
quan, tổ chức thuộc quận.

Bị bãi bỏ bởi Quyết ñịnh số
01/2017/Qð-UBND ngày
18/12/2017 của UBND quận.

25/12/2017

Bị bãi bỏ bởi Quyết ñịnh số
01/2017/ Qð-UBND ngày

25/12/2017

9.

10.

Chỉ thị

Chỉ thị

Quyết ñịnh 02/2011/Qð11.
UBND ngày
16/9/2011
12.

Quyết ñịnh 01/2012/QðUBND ngày

Ban hành quy ñịnh trình tự, thủ
tục ban hành văn bản quy
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Ban hành Quy chế hoạt ñộng
của Ban Chỉ ñạo công tác
phòng không nhân dân quận.

CÔNG BÁO/Số 25+26/Ngày 01-4-2019

Quyết ñịnh 16/2006/Qð7.
UBND ngày
10/4/2006

Số, ký hiệu;
ngày, tháng,
năm ban
hành văn bản
01/6/2012

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

18/12/2017 của UBND quận.
Bị bãi bỏ bởi Quyết ñịnh số
01/2017/Qð-UBND ngày
18/12/2017 của UBND quận.

II. VĂN BẢN NGƯNG HIỆU LỰC TOÀN BỘ
Không có

25/12/2017

CÔNG BÁO/Số 25+26/Ngày 01-4-2019

Quyết ñịnh 02/2012/Qð13
UBND ngày
01/6/2012

Tên gọi của văn bản

Ngày hết hiệu
Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu lực lực, ngưng hiệu
lực
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Tên loại
STT
văn bản

ỦY BAN NHÂN DÂN
QUẬN GÒ VẤP

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

DANH MỤC

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

Tên gọi của văn
bản

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

Nội dung kiến nghị/
Lý do kiến nghị

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

I. LĨNH VỰC NỘI VỤ

Bãi bỏ

Trong
Quý II
năm
2019
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1. Quyết 04/2010/Qð- Về việc ban hành
ñịnh UBND ngày Quy chế về hỗ trợ
27/9/2010 chế ñộ, chính sách
và khen thưởng ñối
với cơ quan, tổ
chức, cá nhân tham
gia, phối hợp, cộng

Quyết ñịnh quy ñịnh về hình thức
và mức khen thưởng không phù hợp
với Nghị ñịnh số 91/2017/Nð-CP
ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy
ñịnh chi tiết thi hành một số ñiều Công an
của Luật Thi ñua, khen thưởng.
quận;
Phòng
UBND Thành phố ñã ban hành
Quyết ñịnh số 24/2018/Qð-UBND Nội vụ
quận

CÔNG BÁO/Số 25+26/Ngày 01-4-2019

Văn bản quy phạm pháp luật cần ñình chỉ việc thi hành, ngưng hiệu lực, sửa ñổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ
hoặc ban hành mới của Hội ñồng nhân dân và Ủy ban nhân dân quận Gò Vấp trong kỳ hệ thống hóa 2014 - 2018
(Ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 359/Qð-UBND ngày 27 tháng 02 năm 2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Gò Vấp)

Tên gọi của văn
bản

Bãi bỏ

ngày 20/7/2018 quy ñịnh về công
tác thi ñua, khen thưởng tại Thành
phố Hồ Chí Minh thay thế Quyết
ñịnh số 48/2014/Qð-UBND ngày
12/12/2014.

an nhân dân trong
ñấu tranh phòng
ngừa các loại tội
phạm.
Về sửa ñổi, bổ sung
Quy chế về hỗ trợ
chế ñộ, chính sách
và khen thưởng ñối
với cơ quan, tổ
01/2011/Qðchức, cá nhân tham
Quyết
2.
UBND ngày
gia, phối hợp, cộng
ñịnh
30/5/2011
tác, giúp ñỡ Công
an nhân dân trong
ñấu tranh phòng
ngừa các loại tội
phạm.
3

Về ban hành Quy
01/2016/QðQuyết
ñịnh về công tác thi
UBND ngày
ñịnh
ñua, khen thưởng
15/01/2016
tại quận.

Bãi bỏ

Công an
quận;
Phòng
Nội vụ
quận

Trong
Quý II
năm
2019

Phòng
Nội vụ
quận

Trong
Quý II
năm
2019

CÔNG BÁO/Số 25+26/Ngày 01-4-2019

Nội dung kiến nghị/
Lý do kiến nghị

Thời hạn
Cơ
xử lý
quan/
hoặc
ñơn vị
kiến
chủ trì nghị xử
soạn
lý/tình
thảo
hình xây
dựng
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Số, ký hiệu;
Tên
ngày, tháng,
loại
STT
năm ban
văn
hành văn
bản
bản

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

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

Tên gọi của văn
bản

Về ban hành Quy
08/2018/Qðchế tổ chức và hoạt
Quyết
5.
UBND ngày
ñịnh
ñộng của Phòng Y
25/6/2018
tế quận

Nội dung kiến nghị/
Lý do kiến nghị

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

Sửa ñổi, bổ
sung

Nội dung của Quyết ñịnh cần ñược Phòng
bổ sung thêm chức năng quản lý
Văn hóa
nhà nước về xây dựng, thực hiện và Thông
hương ước, quy ước theo Quyết
tin quận;
ñịnh số 22/2018/Qð-TTg của Thủ
Phòng
tướng Chính phủ ngày 08/5/2018
Nội vụ
về xây dựng, thực hiện hương
quận.
ước, quy ước và các văn bản hướng
dẫn có liên quan.

Trong
Quý II
năm
2019

Sửa ñổi, bổ
sung

Nội dung của Quyết ñịnh cần bổ
sung về chế ñộ làm việc; mối quan
Phòng Y
hệ công tác theo Quy chế (mẫu) của
tế quận;
Phòng Y tế thuộc Ủy ban nhân dân
Phòng
quận - huyện ban hành kèm theo
Nội vụ
Quyết ñịnh số 26/2018/Qð-UBND
quận.
ngày 31/7/2018 của UBND Thành
phố.

Trong
Quý II
năm
2019

CÔNG BÁO/Số 25+26/Ngày 01-4-2019

Về ban hành Quy
07/2018/Qð- chế tổ chức và hoạt
Quyết
UBND ngày ñộng của Phòng
4.
ñịnh
15/6/2018 Văn hóa và Thông
tin quận.

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

Nội dung kiến nghị/
Lý do kiến nghị

II. LĨNH VỰC TÀI CHÍNH - KẾ HOẠCH
Về việc ban hành
quy chế tổ chức
thực hiện và quản
lý các dự án ñầu tư
04/2012/Qð- mở rộng, nâng cấp
Quyết
1.
UBND ngày hẻm trên ñịa bàn
ñịnh
18/9/2012 quận theo phương
thức “nhà nước và
nhân dân cùng
làm”.

Bãi bỏ

UBND Thành phố ñã ban hành
Phòng
Quyết ñịnh số 18/2018/Qð-UBND
Tài chính
ngày 25/5/2018 quy ñịnh về quản lý
và Kế
thực hiện chương trình, dự án sử
hoạch
dụng vốn ñầu tư công của Thành
quận.
phố.

III. LĨNH VỰC THANH TRA

Trong
Quý II
năm
2019

CÔNG BÁO/Số 25+26/Ngày 01-4-2019

Thời hạn
Cơ
xử lý
quan/
hoặc
ñơn vị
kiến
chủ trì nghị xử
soạn
lý/tình
thảo
hình xây
dựng
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Số, ký hiệu;
Tên
ngày, tháng,
loại
STT
năm ban
văn
hành văn
bản
bản

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

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

Tên gọi của văn
bản

Bãi bỏ

Nội dung kiến nghị/
Lý do kiến nghị

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

Nội dung về quy trình giải quyết tố
cáo theo Chương IV của Quyết ñịnh
ñã thay ñổi trên cơ sở Luật Tố cáo
Thanh tra
năm 2018. Quy trình giải quyết
quận.
khiếu nại, tố cáo ñã ñược Thanh tra
Chính phủ và UBND Thành phố có
các văn bản hướng dẫn cụ thể.

Tổng số: 07 văn bản

Trong
Quý II
năm
2019

CÔNG BÁO/Số 25+26/Ngày 01-4-2019

Về việc ban hành
Quy trình nhận, xử
02/2014/Qð- lý ñơn và giải quyết
Quyết
1.
UBND ngày khiếu nại, tố cáo tại
ñịnh
UBND quận.
29/12/2014

Kiến nghị
(ñình chỉ thi
hành, ngưng
hiệu lực, sửa
ñổi, bổ sung,
thay thế, bãi
bỏ hoặc ban
hành mới)
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

QUẬN GÒ VẤP

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc
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ỦY BAN NHÂN DÂN

DANH MỤC

Số, ký hiệu; ngày, tháng, Nội dung, quy
Ngày hết hiệu
Tên loại
năm ban hành văn bản; ñịnh hết hiệu lực,
STT
Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu lực
lực, ngưng hiệu
văn bản
ngưng hiệu lực
lực
tên gọi của văn bản
I. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC MỘT PHẦN
- Số 04/2010/Qð-UBND
ngày 27/9/2010;
ðược sửa ñổi, bổ sung bởi ðiều 1 Quyết
ñịnh số 01/2011/Qð-UBND ngày
- Về ban hành Quy chế về
30/5/2011 của UBND quận về sửa ñổi, bổ
hỗ trợ chế ñộ, chính sách
Quyết và khen thưởng ñối với cơ ðiều 9 và Khoản 3 sung Quy chế về hỗ trợ chế ñộ, chính sách
Ngày 06/6/2011
1.
ðiều 11
ñịnh
và khen thưởng ñối với cơ quan, tổ chức,
quan, tổ chức, cá nhân
cá nhân tham gia, phối hợp, cộng tác, giúp
tham gia, phối hợp, cộng
ñỡ Công an nhân dân trong ñấu tranh
tác, giúp ñỡ Công an nhân
phòng ngừa các loại tội phạm.
dân trong ñấu tranh phòng
ngừa các loại tội phạm.
II. VĂN BẢN NGƯNG HIỆU LỰC MỘT PHẦN
Không có
Tổng số: 01 văn bản
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Văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực một phần
của Hội ñồng nhân dân và Ủy ban nhân dân quận Gò Vấp trong kỳ hệ thống hóa 2014 - 2018
(Ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 359/Qð-UBND ngày 27 tháng 02 năm 2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Gò Vấp)

Ký bởi: Trung tâm Công báo
Email: ttcb.ubnd@tphcm.gov.vn
Cơ quan: Thành phố Hồ Chí Minh
Thời gian ký: 07.05.2019 10:09:23 +07:00
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ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN TÂN PHÚ
ỦY BAN NHÂN DÂN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

QUẬN TÂN PHÚ

ðộc lập - Tự do - Hạnh - phúc

Số: 324/Qð-UBND

Tân Phú, ngày 28 tháng 01 năm 2019

QUYẾT ðỊNH
Công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật
của Hội ñồng nhân dân, Ủy ban nhân dân quận Tân Phú kỳ 2014 - 2018

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN TÂN PHÚ
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 06 tháng 7 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;
Theo ñề nghị của Trưởng phòng Tư pháp tại Tờ trình số 85/TTr-PTP ngày 18
tháng 01 năm 2019,
QUYẾT ðỊNH:
ðiều 1. Công bố kèm theo Quyết ñịnh này kết quả hệ thống hóa văn bản quy
phạm pháp luật của Hội ñồng nhân dân, Ủy ban nhân dân quận Tân Phú kỳ 2014 2018, bao gồm:
1. Danh mục văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực của Hội ñồng nhân dân,
Ủy ban nhân dân quận Tân Phú trong kỳ hệ thống hóa 2014 - 2018;
2. Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ
của Hội ñồng nhân dân, Ủy ban nhân dân quận Tân Phú trong kỳ hệ thống hóa 2014 2018;
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3. Danh mục văn bản quy phạm pháp luật cần ñình chỉ việc thi hành, ngưng hiệu
lực, sửa ñổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới của Hội ñồng nhân dân, Ủy
ban nhân dân quận Tân Phú trong kỳ hệ thống hóa 2014 - 2018.
ðiều 2. Căn cứ kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật ñược công bố
tại ðiều 1, giao Văn phòng Hội ñồng nhân dân và Ủy ban nhân dân quận phối hợp
với Phòng Tư pháp thực hiện việc niêm yết kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm
pháp luật tại trụ sở Ủy ban nhân dân quận và ñăng tải kết quả hệ thống hóa văn bản
quy phạm pháp luật trên Trang thông tin ñiện tử của Ủy ban nhân dân quận.
ðiều 3. Quyết ñịnh này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
ðiều 4. Chánh Văn phòng Hội ñồng nhân dân và Ủy ban nhân dân quận, Thủ
trưởng các ban ngành quận, Chủ tịch Ủy ban nhân dân 11 phường và các cơ quan, tổ
chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết ñịnh này./.
CHỦ TỊCH

Hứa Thị Hồng ðang

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TÂN PHÚ

ðộc lập - Tự do - Hạnh - phúc

DANH MỤC

STT

01

02

03

Tên loại
văn bản

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

Tên gọi của văn bản

Thời ñiểm có hiệu
lực

Nghị quyết

29/2005/NQ-HðND
ngày 29 tháng 7 năm
2005

Về ñề án chuyển dịch cơ cấu ngành
kinh tế của quận Tân Phú

Ngày 05 tháng 8
năm 2005

Nghị quyết

41/2006/NQ-HðND
ngày 23 tháng 11 năm
2006

Về ñề án phân loại ñơn vị hành
chính 11 phường quận Tân Phú

Ngày 30 tháng 11
năm 2006

Nghị quyết

48/2006/NQ-HðND
ngày 21 tháng 12 năm
2006

Về ñề án quy hoạch xây dựng quận
Tân Phú

Ngày 28 tháng 12
năm 2006

Ghi chú
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VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA HỘI ðỒNG NHÂN DÂN, ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN TÂN PHÚ CÒN
HIỆU LỰC TRONG KỲ HỆ THỐNG HÓA 2014 - 2018
(Ban hành kèm Quyết ñịnh số 324/Qð-UBND ngày 28 tháng 01 năm 2019 của Ủy ban nhân dân quận Tân Phú)
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04

06

07

08

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

Nghị quyết

55/2007/NQ-HðND
ngày 15 tháng 5 năm
2007

Về ñiều chỉnh hủy bỏ một số khu
vực, quy hoạch không khả thi trên
ñịa bàn quận Tân Phú

Ngày 22 tháng 5
năm 2007

Nghị quyết

61/2007/NQ-HðND
ngày 18 tháng 7 năm
2007

Về quy mô chợ và ñiều chỉnh mức
thu phí, lệ phí chợ trên ñịa bàn
quận Tân Phú

Ngày 25 tháng 7
năm 2007

74/2008/NQ-HðND
ngày 10 tháng 8 năm
2008

Về quy hoạch sử dụng ñất ñến năm
2010, ñịnh hướng ñến năm 2020 và
Kế hoạch sử dụng ñất 5 năm (2006
- 2010) quận Tân Phú, 11 phường
của quận Tân Phú

Ngày 17 tháng 8
năm 2008

11/2006/Qð-UBND
ngày 16 tháng 5 năm
2006

Quyết ñịnh bãi bỏ văn bản quy
phạm pháp luật do Ủy ban nhân
dân quận Tân Phú Ban hành từ
ngày 01 tháng 01 năm 2005 ñến
ngày 31 tháng 12 năm 2005

Ngày 23 tháng 5
năm 2006

22/2006/Qð-UBND
ngày 28 tháng 11 năm
2006

Quyết ñịnh ban hành Quy chế phối
hợp giải quyết bước ñầu các vụ
ñình công không ñúng quy ñịnh
pháp luật Lao ñộng trên ñịa bàn
quận Tân Phú

Ngày 04 tháng 12
năm 2006

Nghị quyết

Quyết ñịnh

Quyết ñịnh

Tên gọi của văn bản

Thời ñiểm có hiệu
lực

Ghi chú
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05

50

STT

Tên loại
văn bản

STT

09

11

12

13

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

Quyết ñịnh

01/2009/Qð-UBND
ngày 01 tháng 4 năm
2009

Quyết ñịnh ban hành Quy chế tổ
chức và hoạt ñộng của Ban Bồi
thường giải phóng mặt bằng quận
Tân Phú

Ngày 08 tháng 4
năm 2009

Quyết ñịnh

04/2009/Qð-UBND
ngày 14 tháng 7 năm
2009

Quyết ñịnh ban hành Quy chế tổ
chức và hoạt ñộng của Phòng Y tế
quận Tân Phú

Ngày 21 tháng 7
năm 2009

Quyết ñịnh

05/2009/Qð-UBND
ngày 03 tháng 9 năm
2009

Quyết ñịnh ban hành Quy chế tổ
chức và hoạt ñộng của Phòng Lao
ñộng - Thương binh và Xã hội
quận

Ngày 10 tháng 9
năm 2009

Quyết ñịnh

06/2009/Qð-UBND
ngày 27 tháng 10 năm
2009

Quyết ñịnh ban hành Quy chế tổ
chức và hoạt ñộng của Phòng Văn
hóa và Thông tin quận Tân Phú

Ngày 04 tháng 11
năm 2009

Quyết ñịnh

07/2009/Qð-UBND
Quyết ñịnh ban hành Quy ñịnh về
ngày 05 tháng 11 năm
quản lý kiến trúc ñô thị trên trục
2009
ñường Lũy Bán Bích quận Tân Phú

Ngày 12 tháng 11
năm 2009

Tên gọi của văn bản

Thời ñiểm có hiệu
lực

Ghi chú
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10

Tên loại
văn bản
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14

16

17

18

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

Quyết ñịnh

04/2010/Qð-UBND
ngày 02 tháng 7 năm
2010

Quyết ñịnh ban hành Quy chế làm
việc của Ủy ban nhân dân quận
thực hiện thí ñiểm không tổ chức
Hội ñồng nhân dân

Ngày 09 tháng 7
năm 2010

Quyết ñịnh

01/2011/Qð-UBND
ngày 21 tháng 3 năm
2011

Quyết ñịnh ban hành Quy chế về tổ
chức và hoạt ñộng của Phòng Quản
lý ñô thị quận Tân Phú

Ngày 28 tháng 3
năm 2011

Quyết ñịnh

02/2011/Qð-UBND
ngày 27 tháng 5 năm
2011

Quyết ñịnh ban hành Quy chế tổ
chức và hoạt ñộng của Phòng Tài
chính - Kế hoạch quận Tân Phú

Ngày 03 tháng 6
năm 2011

Quyết ñịnh

04/2011/Qð-UBND
ngày 23 tháng 9 năm
2011

Quyết ñịnh ban hành Quy chế về tổ
chức và hoạt ñộng của Phòng Kinh
tế quận Tân Phú

Ngày 30 tháng 9
năm 2011

Quyết ñịnh

02/2012/Qð-UBND
ngày 19 tháng 6 năm
2012

Quyết ñịnh ban hành Quy ñịnh về
trình tự, thủ tục ban hành văn bản
quy phạm pháp luật của Ủy ban
nhân dân quận Tân Phú

Ngày 26 tháng 6
năm 2012

Tên gọi của văn bản

Thời ñiểm có hiệu
lực

Ghi chú
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15

52

STT

Tên loại
văn bản

STT

19

21

22

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

Quyết ñịnh

03/2012/Qð-UBND
ngày 22 tháng 6 năm
2012

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

Ngày 29 tháng 6
năm 2012

Quyết ñịnh

04/2012/Qð-UBND
ngày 24 tháng 7 năm
2012

Quyết ñịnh sửa ñổi, bổ sung Khoản
2 ðiều 6 và ðiều 10 Quy chế tổ
chức và hoạt ñộng của Ban Bồi
thường, giải phóng mặt bằng quận
Tân Phú ban hành kèm theo Quyết
ñịnh số 01/2009/Qð-UBND ngày
01/4/2009 của Ủy ban nhân dân
quận Tân Phú

Ngày 31 tháng 7
năm 2012

Quyết ñịnh

05/2012/Qð-UBND
ngày 18 tháng 9 năm
2012

Quyết ñịnh ban hành Quy chế tổ
chức và hoạt ñộng của Ban Quản lý
ñầu tư xây dựng công trình quận
Tân Phú

Ngày 25 tháng 9
năm 2012

Quyết ñịnh

Quyết ñịnh về việc ban hành Quy
01/2013/Qð-UBND ñịnh về phân công thực hiện các dự
ngày 28 tháng 02 năm án, công trình ñầu tư xây dựng, sửa
2013
chữa do Ủy ban nhân dân quận Tân
Phú quản lý

Ngày 07 tháng 3
năm 2013

Tên gọi của văn bản

Thời ñiểm có hiệu
lực

Ghi chú
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20

Tên loại
văn bản
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23

25

26

27

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

Quyết ñịnh

03/2013/Qð-UBND
ngày 29 tháng 8 năm
2013

Quyết ñịnh ban hành Quy chế bảo
vệ bí mật Nhà nước trên ñịa bàn
quận Tân Phú

Ngày 05 tháng 9
năm 2013

Quyết ñịnh

01/2017/Qð-UBND
ngày 27 tháng 4 năm
2017

Quyết ñịnh về việc bãi bỏ văn bản

Ngày 03 tháng 5
năm 2017

Quyết ñịnh

02/2017/Qð-UBND
ngày 13 tháng 11 năm
2017

Quyết ñịnh ban hành Quy chế tổ
chức và hoạt ñộng của Phòng Nội
vụ quận Tân Phú

Ngày 21 tháng 11
năm 2017

Quyết ñịnh

01/2018/Qð-UBND
ngày 25 tháng 7 năm
2018

Quyết ñịnh ban hành Quy chế tổ
chức và hoạt ñộng của Văn phòng
Hội ñồng nhân dân và Ủy ban nhân
dân quận Tân Phú

Ngày 01 tháng 8
năm 2018

Quyết ñịnh

02/2018/Qð-UBND
ngày 25 tháng 7 năm
2018

Quyết ñịnh ban hành Quy chế tổ
chức và hoạt ñộng của Phòng Tư
pháp thuộc Ủy ban nhân dân quận
Tân Phú

Ngày 01 tháng 8
năm 2018

Tên gọi của văn bản

Thời ñiểm có hiệu
lực

Ghi chú
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24

54

STT

Tên loại
văn bản

STT

28

30

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

Quyết ñịnh

03/2018/Qð-UBND
ngày 01 tháng 8 năm
2018

Quyết ñịnh ban hành Quy chế tổ
chức và hoạt ñộng của Phòng Tài
nguyên và Môi trường thuộc Ủy
ban nhân dân quận Tân Phú

Ngày 10 tháng 8
năm 2018

Quyết ñịnh

04/2018/Qð-UBND
ngày 12 tháng 11 năm
2018

Quyết ñịnh ban hành Quy chế tổ
chức và hoạt ñộng của Thanh tra
quận Tân Phú

Ngày 20 tháng 11
năm 2018

Quyết ñịnh

05/2018/Qð-UBND
ngày 12 tháng 11 năm
2018

Quyết ñịnh ban hành Quy chế tổ
chức và hoạt ñộng của Phòng Giáo
dục và ðào tạo thuộc Ủy ban nhân
dân quận Tân Phú

Ngày 20 tháng 11
năm 2018

Tên gọi của văn bản

Tổng số văn bản: 30 văn bản (Trong ñó: 06 nghị quyết; 24 quyết ñịnh)

Thời ñiểm có hiệu
lực

Ghi chú
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29

Tên loại
văn bản
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc
________________________
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ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN
TÂN PHÚ
_____

DANH MỤC

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

Ngày hết
hiệu lực

I. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ

01

Nghị quyết

39/2006/NQ-HðND
ngày 21 tháng 7 năm
2006

ðược công bố hết hiệu lực thi
Nghị quyết Hội ñồng nhân
hành tại Quyết ñịnh số
dân quận Tân Phú kỳ họp lần
2204/Qð-UBND ngày 23
thứ 6 khóa I nhiệm kỳ 2004 tháng 7 năm 2014 của UBND
2009 về việc gia hạn thời gian
quận Tân Phú về việc công
di dời các cơ sở kinh doanh
bố văn bản hết hiệu lực thi
gây ô nhiễm môi trường
hành

Ngày 23
tháng 7 năm
2014
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VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HẾT HIỆU LỰC, NGƯNG HIỆU LỰC TOÀN BỘ CỦA HỘI ðỒNG
NHÂN DÂN, ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN TÂN PHÚ TRONG KỲ HỆ THỐNG HÓA 2014 - 2018
(Ban hành kèm Quyết ñịnh số 324/Qð-UBND ngày 28 tháng 01 năm 2019 của Ủy ban nhân dân quận Tân Phú)

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

Ngày hết
hiệu lực

Ngày 06
tháng 5 năm
2014

03

02/2008/Qð-UBND
ngày 14 tháng 3 năm
2008

Quyết ñịnh ban hành Quy chế ðược bãi bỏ bởi Quyết ñịnh
tổ chức và hoạt ñộng của
số 1504/Qð-UBND ngày 06
Thanh tra xây dựng quận Tân tháng 5 năm 2014 của UBND
quận Tân Phú về việc bãi bỏ
Phú và Thanh tra xây dựng
văn bản
phường

Ngày 06
tháng 5 năm
2014

02/2009/Qð-UBND
ngày 07 tháng 7 năm
2009

ðược bãi bỏ bởi Quyết ñịnh
số 02/2017/Qð-UBND ngày
Quyết ñịnh ban hành Quy chế
13 tháng 11 năm 2017 của
tổ chức và hoạt ñộng của
UBND quận Tân Phú ban
Phòng Nội vụ quận Tân Phú hành Quy chế tổ chức và hoạt
ñộng của Phòng Nội vụ quận
Tân Phú

Ngày 20
tháng 11
năm 2017

04

Quyết ñịnh

Quyết ñịnh
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02

Quyết ñịnh ban hành Quy
ðược bãi bỏ bởi Quyết ñịnh
ñịnh về tiếp công dân; xử lý
01/2008/Qð-UBND
ñơn; giải quyết khiếu nại, tố
số 1504/Qð-UBND ngày 06
Quyết ñịnh ngày 15 tháng 02 năm
cáo, tranh chấp quyền sử
tháng 5 năm 2014 của UBND
dụng ñất, quyền sử dụng nhà quận Tân Phú về việc bãi bỏ
2008
ở thuộc sở hữu Nhà nước trên
văn bản
ñịa bàn quận Tân Phú

57

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

05

Quyết ñịnh

06

07/2009/Qð-UBND
Quyết ñịnh ngày 05 tháng 11 năm
2009

07

08

Quyết ñịnh

Quyết ñịnh

Tên gọi của văn bản

Lý do hết hiệu lực

ðược bãi bỏ bởi Quyết ñịnh
số 05/2018/Qð-UBND ngày
Quyết ñịnh ban hành Quy chế
12 tháng 11 năm 2018 của
tổ chức và hoạt ñộng của
UBND quận Tân Phú ban
Phòng Giáo dục và ðào tạo hành Quy chế tổ chức và hoạt
quận Tân Phú
ñộng của Phòng Giáo dục và
ðào tạo thuộc Ủy ban nhân
dân quận Tân Phú
Quyết ñịnh ban hành Quy
ñịnh về quản lý kiến trúc ñô
thị trên trục ñường Lũy Bán
Bích quận Tân Phú

Ngày hết
hiệu lực

Ngày 20
tháng 11
năm 2018

Căn cứ pháp lý và nội dung
quy ñịnh không còn phù hợp

01/2010/Qð-UBND
ngày 15 tháng 3 năm
2010

ðược bãi bỏ bởi Quyết ñịnh
số 04/2018/Qð-UBND ngày
Quyết ñịnh ban hành Quy chế
12 tháng 11 năm 2018 của
tổ chức và hoạt ñộng của
UBND quận Tân Phú ban
hành Quy chế tổ chức và hoạt
Thanh tra quận Tân Phú
ñộng của Thanh tra quận Tân
Phú

Ngày 20
tháng 11
năm 2018

02/2010/Qð-UBND
ngày 15 tháng 3 năm
2010

ðược bãi bỏ bởi Quyết ñịnh
Quyết ñịnh ban hành Quy chế số 02/2018/Qð-UBND ngày
tổ chức và hoạt ñộng của
25 tháng 07 năm 2018 của
Phòng Tư pháp quận Tân Phú
UBND quận Tân Phú ban
hành Quy chế tổ chức và hoạt

Ngày 01
tháng 8 năm
2018
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03/2009/Qð-UBND
ngày 14 tháng 7 năm
2009

58

STT

Tên loại
văn bản

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

Ngày hết
hiệu lực

ñộng của Phòng Tư pháp
thuộc Ủy ban nhân dân quận
Tân Phú

Quyết ñịnh

04/2010/Qð-UBND
ngày 02 tháng 7 năm
2010

Quyết ñịnh ban hành Quy chế
làm việc của Ủy ban nhân dân
quận thực hiện thí ñiểm
không tổ chức Hội ñồng nhân
dân

Căn cứ pháp lý và nội dung
quy ñịnh không còn phù hợp

Quyết ñịnh

11

ðược bãi bỏ bởi Quyết ñịnh
số 01/2018/Qð-UBND ngày
Quyết ñịnh ban hành Quy chế
25 tháng 07 năm 2018 của
06/2010/Qð-UBND
UBND quận Tân Phú ban
tổ chức và hoạt ñộng của Văn
Quyết ñịnh ngày 23 tháng 12 năm
phòng Ủy ban nhân dân quận hành Quy chế tổ chức và hoạt
2010
Tân Phú
ñộng của Văn phòng Hội
ñồng nhân dân và Ủy ban
nhân dân quận Tân Phú

Ngày 01
tháng 8 năm
2018
59

10
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09

03/2010/Qð-UBND
ngày 14 tháng 6 năm
2010

ðược bãi bỏ bởi Quyết ñịnh
số 03/2018/Qð-UBND ngày
Quyết ñịnh về việc ban hành
01 tháng 08 năm 2018 của
Ngày 10
Quy chế tổ chức và hoạt ñộng
UBND quận Tân Phú ban
tháng 8 năm
của Phòng Tài nguyên - Môi hành Quy chế tổ chức và hoạt
2018
trường quận Tân Phú
ñộng của Phòng Tài nguyên –
Môi trường thuộc Ủy ban
nhân dân quận Tân Phú

13

14

Quyết ñịnh

05/2011/Qð-UBND
ngày 23 tháng 9 năm
2011

06/2011/Qð-UBND
Quyết ñịnh ngày 30 tháng 12 năm
2011

Quyết ñịnh

01/2012/Qð-UBND
ngày 01 tháng 6 năm
2012

Tên gọi của văn bản

Lý do hết hiệu lực

Ngày hết
hiệu lực

ðược bãi bỏ bởi Quyết ñịnh
số 03/2018/Qð-UBND ngày
Quyết ñịnh sửa ñổi, bổ sung
01 tháng 08 năm 2018 của
Ngày 10
Quy chế tổ chức và hoạt ñộng
UBND quận Tân Phú ban
tháng 8 năm
của Phòng Tài nguyên và Môi hành Quy chế tổ chức và hoạt
2018
trường quận Tân Phú
ñộng của Phòng Tài nguyên –
Môi trường thuộc Ủy ban
nhân dân quận Tân Phú
Quyết ñịnh về việc ban hành
Quy ñịnh khu vực, ñường
phố, ñịa ñiểm sản xuất, kinh
doanh vật liệu xây dựng; nơi
ñể phế thải vật liệu xây dựng
trên ñịa bàn quận Tân Phú

ðược bãi bỏ bởi Quyết ñịnh
số 01/2017/Qð-UBND ngày
27 tháng 4 năm 2017 của
UBND quận Tân Phú về việc
bãi bỏ văn bản

Quyết ñịnh sửa ñổi, bổ sung
ðược bãi bỏ bởi Quyết ñịnh
ðiều 2 Quy chế tổ chức và
số 02/2017/Qð-UBND ngày
hoạt ñộng của Phòng Nội vụ
13 tháng 11 năm 2017 của
quận Tân Phú ban hành kèm
UBND quận Tân Phú ban
theo Quyết ñịnh số
hành Quy chế tổ chức và hoạt
02/2009/Qð-UBND ngày 07
ñộng của Phòng Nội vụ quận
tháng 7 năm 2009 của Ủy ban
Tân Phú
nhân dân quận Tân Phú

Ngày 03
tháng 5 năm
2017

Ngày 20
tháng 11
năm 2017
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12

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

60

STT

Tên loại
văn bản

STT

15

17

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

Tên gọi của văn bản

Lý do hết hiệu lực

02/2012/Qð-UBND
ngày 19 tháng 6 năm
2012

Quyết ñịnh ban hành Quy
ñịnh về trình tự, thủ tục ban
hành văn bản quy phạm pháp
luật của Ủy ban nhân dân
quận Tân Phú

Căn cứ pháp lý và nội dung
quy ñịnh không còn phù hợp

Quyết ñịnh

03/2012/Qð-UBND
ngày 22 tháng 6 năm
2012

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

Căn cứ pháp lý và nội dung
quy ñịnh không còn phù hợp

Quyết ñịnh

03/2013/Qð-UBND
ngày 29 tháng 8 năm
2013

Quyết ñịnh ban hành Quy chế
bảo vệ bí mật Nhà nước trên
ñịa bàn quận Tân Phú

Căn cứ pháp lý và nội dung
quy ñịnh không còn phù hợp

Quyết ñịnh

II. VĂN BẢN NGƯNG HIỆU LỰC TOÀN BỘ: Không có

Ngày hết
hiệu lực
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16

Tên loại
văn bản

Tổng số văn bản: 17 văn bản

61

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

62

ỦY BAN NHÂN DÂN
QUẬN TÂN PHÚ
_____

DANH MỤC

STT

01

Tên
loại
văn
bản

Quyết
ñịnh

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

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

22/2006/QðUBND
ngày 28 tháng 11
năm 2006

Quyết ñịnh ban hành
Quy chế phối hợp
giải quyết bước ñầu
các vụ ñình công
không ñúng quy ñịnh
pháp luật Lao ñộng
trên ñịa bàn quận Tân
Phú

Kiến nghị
Thời hạn
(ñình chỉ thi
Nội dung kiến Cơ quan, xử lý/ kiến
hành, ngưng
ñơn vị
nghị xử
nghị/
hiệu lực,sửa ñổi,
chủ trì
lý; tình
bổ sung, thay
Lý do kiến nghị soạn thảo hình xây
thế, bãi bỏ hoặc
dựng
ban hành mới)

Sửa ñổi, bổ sung

Cơ sở pháp lý
viện dẫn không Phòng Lao
còn phù hợp và
ñộng Thương
một số nội dung
quy ñịnh ñã
binh và Xã
ñược sửa ñổi, bổ
hội
sung

CÔNG BÁO/Số 25+26/Ngày 01-4-2019

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CẦN ðÌNH CHỈ VIỆC THI HÀNH, NGƯNG HIỆU LỰC, SỬA ðỔI,
BỔ SUNG, THAY THẾ, BÃI BỎ HOẶC BAN HÀNH MỚI CỦA HỘI ðỒNG NHÂN DÂN,
ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN TÂN PHÚ TRONG KỲ HỆ THỐNG HÓA 2014 - 2018
(Ban hành kèm Quyết ñịnh số 324/Qð-UBND ngày 28 tháng 01 năm 2019 của
Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Tân Phú)

STT

03

Quyết
ñịnh

Quyết
ñịnh

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

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

Quyết ñịnh ban hành
Quy chế tổ chức và
01/2009/Qðhoạt ñộng của Ban
UBND ngày 01
Bồi thường giải
tháng 4 năm 2009
phóng mặt bằng quận
Tân Phú

04/2009/QðUBND ngày 14
tháng 7 năm 2009

Quyết ñịnh ban hành
Quy chế tổ chức và
hoạt ñộng của Phòng
Y tế quận Tân Phú

Sửa ñổi, bổ sung

Cơ sở pháp lý
viện dẫn không
Ban Bồi
còn phù hợp và
thường
một số nội dung
giải phóng
quy ñịnh ñã
mặt bằng
ñược sửa ñổi, bổ
sung

Cơ sở pháp lý
viện dẫn không
còn phù hợp và
Ban hành văn
một số nội dung
bản khác thay thế
quy ñịnh ñã
ñược sửa ñổi, bổ
sung

Phòng Y
tế
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02

Tên
loại
văn
bản

Kiến nghị
Thời hạn
(ñình chỉ thi
Nội dung kiến Cơ quan, xử lý/ kiến
hành, ngưng
nghị xử
ñơn vị
nghị/
hiệu lực,sửa ñổi,
chủ trì
lý; tình
bổ sung, thay
Lý do kiến nghị soạn thảo hình xây
thế, bãi bỏ hoặc
dựng
ban hành mới)

63

05

Quyết
ñịnh

Quyết
ñịnh

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

05/2009/QðUBND
ngày 03 tháng 9
năm 2009

Quyết ñịnh ban hành
Quy chế tổ chức và
hoạt ñộng của Phòng
Lao ñộng - Thương
binh và Xã hội quận

06/2009/QðUBND ngày 27
tháng 10 năm
2009

Quyết ñịnh ban hành
Quy chế tổ chức và
hoạt ñộng của Phòng
Văn hóa và Thông tin
quận Tân Phú

Ban hành văn
bản khác thay thế

Cơ sở pháp lý Phòng Lao
viện dẫn không
ñộng còn phù hợp và
Thương
một số nội dung binh và Xã
hội
quy ñịnh ñã
ñược sửa ñổi, bổ
sung

Ban hành văn
bản khác thay thế

Cơ sở pháp lý
viện dẫn không
còn phù hợp và
một số nội dung
quy ñịnh ñã
ñược sửa ñổi, bổ
sung
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04

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

64

STT

Tên
loại
văn
bản

Kiến nghị
Thời hạn
(ñình chỉ thi
Nội dung kiến Cơ quan, xử lý/ kiến
hành, ngưng
nghị xử
ñơn vị
nghị/
hiệu lực,sửa ñổi,
chủ trì
lý; tình
bổ sung, thay
Lý do kiến nghị soạn thảo hình xây
thế, bãi bỏ hoặc
dựng
ban hành mới)

Phòng
Văn hóa
và Thông
tin

STT

07

Quyết
ñịnh

Quyết
ñịnh

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

01/2011/QðUBND ngày 21
tháng 3 năm 2011

02/2011/QðUBND ngày 27
tháng 5 năm 2011

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

Cơ sở pháp lý
Quyết ñịnh ban hành
viện dẫn không
Quy chế về tổ chức
còn phù hợp và
Ban hành văn
và hoạt ñộng của
một số nội dung
bản khác thay thế
Phòng Quản lý ñô thị
quy ñịnh ñã
quận Tân Phú
ñược sửa ñổi, bổ
sung

Quyết ñịnh ban hành
Quy chế tổ chức và
hoạt ñộng của Phòng
Tài chính - Kế hoạch
quận Tân Phú

Phòng
Quản lý
ñô thị

Cơ sở pháp lý
viện dẫn không
còn phù hợp và Phòng Tài
Ban hành văn
một số nội dung chính - Kế
bản khác thay thế
hoạch
quy ñịnh ñã
ñược sửa ñổi, bổ
sung

CÔNG BÁO/Số 25+26/Ngày 01-4-2019

06

Tên
loại
văn
bản

Kiến nghị
Thời hạn
(ñình chỉ thi
Nội dung kiến Cơ quan, xử lý/ kiến
hành, ngưng
nghị xử
ñơn vị
nghị/
hiệu lực,sửa ñổi,
chủ trì
lý; tình
bổ sung, thay
Lý do kiến nghị soạn thảo hình xây
thế, bãi bỏ hoặc
dựng
ban hành mới)

65

09

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

Quyết ñịnh ban hành
Quy chế về tổ chức
và hoạt ñộng của
Phòng Kinh tế quận
Tân Phú

Cơ sở pháp lý
viện dẫn không
còn phù hợp và
Ban hành văn
một số nội dung
bản khác thay thế
quy ñịnh ñã
ñược sửa ñổi, bổ
sung
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08

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

66

STT

Tên
loại
văn
bản

Kiến nghị
Thời hạn
(ñình chỉ thi
Nội dung kiến Cơ quan, xử lý/ kiến
hành, ngưng
nghị xử
ñơn vị
nghị/
hiệu lực,sửa ñổi,
chủ trì
lý; tình
bổ sung, thay
Lý do kiến nghị soạn thảo hình xây
thế, bãi bỏ hoặc
dựng
ban hành mới)

Quyết
ñịnh

04/2011/QðUBND ngày 23
tháng 9 năm 2011

Quyết
ñịnh

Quyết ñịnh sửa ñổi,
bổ sung Khoản 2
ðiều 6 và ðiều 10
Quy chế tổ chức và
hoạt ñộng của Ban
Bồi thường, giải
04/2012/Qðphóng mặt bằng quận
UBND ngày 24
Tân Phú ban hành
tháng 7 năm 2012
kèm theo Quyết ñịnh
số 01/2009/QðUBND ngày
01/4/2009 của Ủy
ban nhân dân quận
Tân Phú

Sửa ñổi, bổ sung

Phòng
Kinh tế

Cơ sở pháp lý
viện dẫn không
Ban Bồi
thường,
còn phù hợp và
một số nội dung giải phóng
quy ñịnh ñã
mặt bằng
quận
ñược sửa ñổi, bổ
sung

STT

11

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

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

Quyết
ñịnh

Quyết ñịnh ban hành
Quy chế tổ chức và
05/2012/Qðhoạt ñộng của Ban
UBND ngày 18
Quản lý ñầu tư xây
tháng 9 năm 2012
dựng công trình quận
Tân Phú

Quyết
ñịnh

Quyết ñịnh về việc
ban hành Quy ñịnh
về phân công thực
hiện các dự án, công
trình ñầu tư xây
dựng, sửa chữa do
Ủy ban nhân dân
quận Tân Phú quản
lý

01/2013/QðUBND ngày 28
tháng 02 năm
2013

Sửa ñổi, bổ sung

Cơ sở pháp lý
viện dẫn không
Ban Quản
còn phù hợp và
lý ñầu tư
một số nội dung
xây dựng
quy ñịnh ñã
công trình
ñược sửa ñổi, bổ
sung

Sửa ñổi, bổ sung

Cơ sở pháp lý
viện dẫn không
còn phù hợp và Phòng Tài
một số nội dung chính - Kế
hoạch
quy ñịnh ñã
ñược sửa ñổi, bổ
sung
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Tên
loại
văn
bản

Kiến nghị
Thời hạn
(ñình chỉ thi
Nội dung kiến Cơ quan, xử lý/ kiến
hành, ngưng
nghị xử
ñơn vị
nghị/
hiệu lực,sửa ñổi,
chủ trì
lý; tình
bổ sung, thay
Lý do kiến nghị soạn thảo hình xây
thế, bãi bỏ hoặc
dựng
ban hành mới)

Tổng số văn bản: 11 văn bản
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