Ký bởi: Trung tâm Công báo
Email: ttcb.ubnd@tphcm.gov.vn
Cơ quan: Thành phố Hồ Chí Minh
Thời gian ký: 12.04.2021 15:02:15 +07:00

Thành phố Hồ Chí Minh
Số 21 + 22

Ngày 01 tháng 3 năm 2021

MỤC LỤC
Trang
PHẦN VĂN BẢN KHÁC
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
25-01-2021- Quyết ñịnh số 297/Qð-UBND về việc công bố danh mục
thủ tục hành chính lĩnh vực giáo dục và ñào tạo thuộc phạm
vi chức năng quản lý của Sở Giáo dục và ðào tạo.
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25-01-2021- Quyết ñịnh số 305/Qð-UBND công bố Danh mục văn bản
quy phạm pháp luật của Hội ñồng nhân dân và Ủy ban nhân
dân Thành phố Hồ Chí Minh hết hiệu lực, ngưng hiệu lực
toàn bộ hoặc một phần năm 2020.
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ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 6
15-01-2021- Quyết ñịnh số 79/Qð-UBND về việc công bố Danh mục
văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân quận 6
hết hiệu lực toàn bộ năm 2020.

31
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ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN BÌNH TÂN
26-01-2021- Quyết ñịnh số 362/Qð-UBND về công bố Danh mục văn
bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực năm 2020.

35

26-01-2021- Quyết ñịnh số 363/Qð-UBND về công bố Danh mục văn
bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn
bộ và một phần năm 2020.

49

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN BÌNH THẠNH
05-01-2021- Quyết ñịnh số 28/Qð-UBND công bố danh mục văn bản
quy phạm pháp luật hết hiệu lực năm 2020.

57

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN GÒ VẤP
18-01-2021- Quyết ñịnh số 72/Qð-UBND về việc công bố Danh mục
văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực
năm 2020.
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PHẦN VĂN BẢN KHÁC
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
ỦY BAN NHÂN DÂN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 297/Qð-UBND

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 01 năm 2021

QUYẾT ðỊNH
Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực giáo dục và ñào tạo
thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giáo dục và ðào tạo

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền ñịa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Nghị ñịnh số 63/2010/Nð-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ
về kiểm soát thủ tục hành chính;
Căn cứ Nghị ñịnh số 92/2017/Nð-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ
sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của các Nghị ñịnh có liên quan ñến kiểm soát thủ tục
hành chính;
Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Bộ
trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục
hành chính;
Theo ñề nghị của Giám ñốc Sở Giáo dục và ðào tạo tại Tờ trình số 4377/TTrGDðT-VP ngày 30 tháng 12 năm 2020.
QUYẾT ðỊNH:
ðiều 1. Công bố kèm theo Quyết ñịnh này Danh mục 05 thủ tục hành chính mới
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ban hành, 01 thủ tục hành chính ñược thay thế và 01 thủ tục bị bãi bỏ lĩnh vực giáo
dục và ñào tạo thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giáo dục và ðào tạo.
Danh mục của thủ tục hành chính ñăng tải trên Cổng thông tin ñiện tử của Văn
phòng
Ủy
ban
nhân
dân
Thành
phố
tại
ñịa
chỉ
http://vpub.hochiminhcity.gov.vn/portal/Home/danh-muc-tthc/default.aspx.
ðiều 2. Quyết ñịnh này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Bãi bỏ nội dung công bố thủ tục I.B.5 ñược ban hành kèm theo Quyết ñịnh số
4686/Qð-UBND ngày 01 tháng 9 năm 2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành
phố về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở
Giáo dục và ðào tạo ñược chuẩn hóa tại thành phố Hồ Chí Minh.
ðiều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Giám ñốc Sở Giáo dục
và ðào tạo, Giám ñốc Sở Nội vụ, Giám ñốc Sở Lao ñộng – Thương binh và Xã hội,
Thủ trưởng các cơ sở giáo dục, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện, và các tổ
chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết ñịnh này./.
CHỦ TỊCH

Nguyễn Thành Phong

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ðÀO TẠO
THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ðÀO TẠO
(Ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 297Qð-UBND
ngày 25 tháng 01 năm 2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố)
A. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH

Stt

Tên thủ tục
hành chính

Thời
hạn giải
quyết

ðịa
ñiểm
thực
hiện

GHI CHÚ
Phí, lệ
phí

Căn cứ pháp lý

Lĩnh vực giáo dục và ñào tạo

1

Thủ tục chuyển
ñổi
nhà
trẻ,
trường mẫu giáo,
trường mầm non
tư thục do nhà
ñầu tư nước
ngoài ñầu tư sang
nhà trẻ, trường
mẫu giáo, trường
mầm non tư thục
hoạt ñộng không
vì lợi nhuận

20 ngày
làm việc
(tính từ
ngày
nhận ñủ
hồ
sơ
theo quy
ñịnh)

Sở
Giáo
dục và
ðào
tạo

Không

Nghị
ñịnh
số
84/2020/Nð-CP ngày 17
tháng 7 năm 2020 của
Chính phủ quy ñịnh chi
tiết một số ñiều của Luật
Giáo dục
- Quyết ñịnh số 2284/QðBGDðT ngày 10 tháng 8
năm 2020 về việc công bố
thủ tục hành chính mới
ban hành; thủ tục hành
chính ñược bổ sung; bổ

5

1. Trình tự thực hiện
a) Nhà trẻ, trường mẫu giáo,
trường mầm non tư thục do nhà
ñầu tư nước ngoài ñầu tư gửi 01
bộ hồ sơ trục tiếp hoặc qua bưu
ñiện hoặc nộp trực tuyến kèm
theo bản mềm ñến Sở Giáo dục
và ðào tạo.
b) Trong thời hạn 20 ngày làm
việc tính từ ngày nhận ñủ hồ sơ
theo quy ñịnh, Sở Giáo dục và
ðào tạo tổ chức thẩm ñịnh hồ
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A1. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH THUỘC THẨM QUYỀN TIẾP NHẬN CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ
ðÀO TẠO

Thủ tục chuyển
ñổi trường trung
học phổ thông tư
thục, trường phổ
thông tư thục có
nhiều cấp học có

20 ngày
làm việc
(tính từ
ngày
nhận ñủ
hồ
sơ

Sở
Giáo
dục và
ðào
tạo

GHI CHÚ
Phí, lệ
phí

Không

Căn cứ pháp lý
sung trong lĩnh vực giáo
dục và ñào tạo thuộc
phạm vi chức năng quản
lý của Bộ Giáo dục và
ðào tạo

sơ, trình Ủy ban nhân dân
Thành phố quyết ñịnh chuyển
ñổi.
c) Trường hợp hồ sơ không bảo
ñảm theo quy ñịnh, trong thời
hạn 05 ngày làm việc tính từ
ngày nhận hồ sơ, Sở Giáo dục
và ðào tạo gửi văn bản thông
báo cho nhà trẻ, trường mẫu
giáo, trường mầm non tư thục
và nêu rõ lý do.
2. Cơ quan thực hiện thủ tục
hành chính:
- Cơ quan tiếp nhận hồ sơ và trả
kết quả: Sở Giáo dục và ðào tạo
- Cơ quan có thẩm quyền quyết
ñịnh: Ủy ban nhân dân Thành
phố

Nghị
ñịnh
số
84/2020/Nð-CP ngày 17
tháng 7 năm 2020 của
Chính phủ quy ñịnh chi
tiết một số ñiều của Luật
Giáo dục

1. Trình tự thực hiện
a) Trường trung học phổ thông
tư thục, trường phổ thông tư
thục có nhiều cấp học có cấp
học cao nhất là trung học phổ
thông do nhà ñầu tư trong nước
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2

Tên thủ tục
hành chính

ðịa
ñiểm
thực
hiện

6

Stt

Thời
hạn giải
quyết

Stt

Tên thủ tục
hành chính

theo quy
ñịnh)

ðịa
ñiểm
thực
hiện

GHI CHÚ
Phí, lệ
phí

Căn cứ pháp lý
- Quyết ñịnh số 2284/QðBGDðT ngày 10 tháng 8
năm 2020 về việc công bố
thủ tục hành chính mới
ban hành; thủ tục hành
chính ñược bổ sung; bổ
sung trong lĩnh vực giáo
dục và ñào tạo thuộc phạm
vi chức năng quản lý của
Bộ Giáo dục và ðào tạo

ñầu tư; cơ sở giáo dục phổ
thông tư thục do nhà ñầu tư
nước ngoài ñầu tư gửi 01 bộ hồ
sơ trực tiếp hoặc qua bưu ñiện
hoặc nộp trực tuyến kèm theo
bản mềm ñến Sở Giáo dục và
ðào tạo
b) Trong thời hạn 20 ngày làm
việc tính từ ngày nhận ñủ hồ sơ
theo quy ñịnh, Sở Giáo dục và
ðào tạo tổ chức thẩm ñịnh hồ
sơ, trình Ủy ban nhân dân
Thành phố quyết ñịnh chuyển
ñổi.
c) Trường hợp hồ sơ không bảo
ñảm theo quy ñịnh, trong thời
hạn 05 ngày làm việc tính từ
ngày nhận hồ sơ Sở Giáo dục
và ðào tạo thông báo cho cơ sở
giáo dục phổ thông tư thục và
nêu rõ lý do.
2. Cơ quan thực hiện thủ tục
hành chính:
- Cơ quan tiếp nhận hồ sơ và trả
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cấp học cao nhất
là trung học phổ
thông do nhà ñầu
tư nước ngoài ñầu
tư sang nhà trẻ,
trường mẫu giáo,
trường mầm non
tư thục hoạt ñộng
không vì lợi
nhuận

Thời
hạn giải
quyết

7

Tên thủ tục
hành chính

ðịa
ñiểm
thực
hiện

GHI CHÚ
Phí, lệ
phí

Căn cứ pháp lý

A2. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH THUỘC THẨM QUYỀN TIẾP NHẬN CỦA CÁC CƠ QUAN
KHÁC
Tên thủ tục
hành chính

Thời hạn giải quyết

ðịa ñiểm thực hiện

Phí, lệ
phí

Căn cứ pháp lý

Lĩnh vực giáo dục và ñào tạo
1

Thủ tục xét,
cấp học bổng
chính sách

* ðối với sinh viên
theo chế ñộ cử tuyển:
Trong thời hạn 07
ngày làm việc kể từ
ngày nhận ñược hồ sơ
* ðối với học sinh
trường dự bị ñại học,
trường phổ thông dân
tộc nội trú: Trong
thời hạn 05 ngày làm

- Sở Nội vụ (ñối với sinh viên
trường ñại học, trường cao ñẳng
sư phạm)
- Sở Lao ñộng - Thương binh và
Xã hội (ñối với sinh viên trường
cao ñẳng trừ sinh viên trường
cao ñẳng sư phạm)
- Cơ sở giáo dục (ñối với học
sinh trường dự bị ñại học,
trường phổ thông dân tộc nội

Không

Nghị
ñịnh
số
84/2020/Nð-CP ngày 17
tháng 7 năm 2020 của
Chính phủ quy ñịnh chi
tiết một số ñiều của Luật
Giáo dục.
Quyết
ñịnh
số
2284/Qð-BGDðT ngày
10 tháng 8 năm 2020 về
việc công bố thủ tục
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kết quả: Sở Giáo dục và ðào tạo
- Cơ quan có thẩm quyền quyết
ñịnh: Ủy ban nhân dân Thành
phố

Stt

8

Stt

Thời
hạn giải
quyết

trú; học viên cơ sở giáo dục
nghề nghiệp công lập dành cho
thương binh, người khuyết tật)
- Ủy ban nhân dân cấp huyện
(Phòng Lao ñộng - Thương binh
và Xã hội có thẩm quyền giải
quyết) (ñối với học viên cơ sở
giáo dục nghề nghiệp tư thục
dành cho thương binh, người
khuyết tật)

hành chính mới ban
hành; thủ tục hành chính
ñược bổ sung; bổ sung
trong lĩnh vực giáo dục
và ñào tạo thuộc phạm vi
chức năng quản lý của
Bộ Giáo dục và ðào tạo

A3. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH THUỘC THẨM QUYỀN TIẾP NHẬN CỦA UBND CẤP HUYỆN
Stt

Tên thủ tục hành chính

Thời hạn
giải
quyết

ðịa ñiểm
thực hiện

Phí, lệ
phí

- Ủy ban
nhân dân

Không
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việc kể từ ngày nhận
ñược hồ sơ
* ðối với học viên cơ
sở giáo dục nghề
nghiệp dành cho
thương binh, người
khuyết tật:
- ðối với học viên cơ
sở giáo dục nghề
nghiệp công lập:
Trong thời hạn 05
ngày làm việc kể từ
ngày nhận ñược hồ sơ
- ðối với học viên cơ
sở giáo dục nghề
nghiệp tư thục: Trong
thời hạn 07 ngày làm
việc kể từ ngày nhận
ñược hồ sơ

Căn cứ pháp lý

Lĩnh vực giáo dục và ñào tạo
1

20 ngày
làm việc
(tính từ

- Nghị ñịnh số 84/2020/Nð-CP ngày 17 tháng 7
năm 2020 của Chính phủ quy ñịnh chi tiết một
9

Thủ tục chuyển ñổi nhà trẻ,
trường mẫu giáo, trường
mầm non tư thục do nhà ñầu

Tên thủ tục hành chính
tư trong nước ñầu tư sang
nhà trẻ, trường mẫu giáo,
trường mầm non tư thục hoạt
ñộng không vì lợi nhuận

Thủ tục chuyển ñổi trường
trung học phổ thông tư thục,
trường phổ thông tư thục có
nhiều cấp học có cấp học cao
nhất là trung học phổ thông
do nhà ñầu tư trong nước ñầu
tư sang nhà trẻ, trường mẫu
giáo, trường mầm non tư
thục hoạt ñộng không vì lợi
nhuận

20 ngày
làm việc
(tính từ
ngày
nhận ñủ
hồ
sơ
theo quy
ñịnh)

Phí, lệ
phí

cấp huyện

- Ủy ban
nhân dân
cấp huyện

Căn cứ pháp lý
số ñiều của Luật Giáo dục
- Quyết ñịnh số 2284/Qð-BGDðT ngày 10
tháng 8 năm 2020 về việc công bố thủ tục hành
chính mới ban hành; thủ tục hành chính ñược
bổ sung; bổ sung trong lĩnh vực giáo dục và ñào
tạo thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ
Giáo dục và ðào tạo

Không

- Nghị ñịnh số 84/2020/Nð-CP ngày 17 tháng 7
năm 2020 của Chính phủ quy ñịnh chi tiết một
số ñiều của Luật Giáo dục
- Quyết ñịnh số 2284/Qð-BGDðT ngày 10
tháng 8 năm 2020 về việc công bố thủ tục hành
chính mới ban hành; thủ tục hành chính ñược
bổ sung; bổ sung trong lĩnh vực giáo dục và ñào
tạo thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ
Giáo dục và ðào tạo

B. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ðƯỢC THAY THẾ THUỘC THẨM QUYỀN TIẾP NHẬN CỦA CƠ SỞ GIÁO DỤC
STT

Tên thủ tục
hành chính

Thời hạn giải quyết

ðịa ñiểm
thực hiện

Phí, lệ
phí

Căn cứ pháp lý

* ðối với học sinh tiểu học chuyển

Cơ sở giáo

Không

- Thông tư số 28/2020/TT-

Lĩnh vực giáo dục và ñào tạo
1

Thủ

tục
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ðịa ñiểm
thực hiện

10

Stt

Thời hạn
giải
quyết
ngày
nhận ñủ
hồ
sơ
theo quy
ñịnh)

chuyển
trường
ñối
với học sinh
tiểu học

trường trong nước:

dục

- Không quá 03 ngày làm việc kể từ
ngày nhận ñơn (ñối với hiệu trưởng
trường nơi chuyển ñến)

- Không quá 03 ngày làm việc kể từ
ngày nhận ñủ hồ sơ (ñối với hiệu
trưởng trường nơi chuyển ñến)

- Quyết ñịnh số 2855/QðBGDðT ngày 30 tháng 9 năm
2020 về việc công bố thủ tục
hành chính ñược thay thế, lĩnh
vực giáo dục tiểu học thuộc
phạm vi chức năng quản lý của
Bộ Giáo dục và ðào tạo

* ðối với học sinh tiểu học chuyển
trường từ nước ngoài về nước: Không
quá 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận
ñủ hồ sơ hợp lệ
C. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ðƯỢC BÃI BỎ THUỘC THẨM QUYỀN TIẾP NHẬN CỦA CƠ SỞ GIÁO DỤC
TT Mã TTHC

Tên thủ tục hành chính

Văn bản quy ñịnh việc bãi bỏ

Thủ tục chuyển trường ñối với học
sinh tiểu học

Thông tư số 28/2020/TT-BGDðT ngày 04 tháng 9 năm
2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và ðào tạo ban hành ðiều
lệ trường Tiểu học
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- Không quá 03 ngày làm việc kể từ
ngày nhận ñơn (ñối với hiệu trưởng
trường nơi chuyển ñi)

BGDðT ngày 04 tháng 9 năm
2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo
dục và ðào tạo ban hành ðiều lệ
trường Tiểu học

11

Ký bởi: Trung tâm Công báo
Email: ttcb.ubnd@tphcm.gov.vn
Cơ quan: Thành phố Hồ Chí Minh
Thời gian ký: 12.04.2021 15:03:05 +07:00
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ỦY BAN NHÂN DÂN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 305/Qð-UBND

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 01 năm 2021

QUYẾT ðỊNH
Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật
của Hội ñồng nhân dân và Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh
hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần năm 2020

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền ñịa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật
sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính
quyền ñịa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;
Luật sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật
ngày 18 tháng 6 năm 2020;
Căn cứ Nghị ñịnh số 34/2016/Nð-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ
về công tác văn thư; Nghị ñịnh số 154/2020/Nð-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của
Chính phủ sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Nghị ñịnh số 34/2016/Nð-CP;
Theo ñề nghị của Giám ñốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 313/TTr-STP-KTrVB
ngày 22 tháng 01 năm 2021.
QUYẾT ðỊNH:
ðiều 1. Công bố kèm theo Quyết ñịnh này Danh mục văn bản quy phạm pháp
luật của Hội ñồng nhân dân và Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh hết hiệu
lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần năm 2020.
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ðiều 2. Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố ñăng tải Quyết ñịnh này lên
Công báo Thành phố Hồ Chí Minh và Mạng thông tin tích hợp trên Internet của
Thành phố Hồ Chí Minh (HCM CityWeb).
ðiều 3. Quyết ñịnh này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.
ðiều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Thủ trưởng các Sở, ban,
ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Thủ ðức, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các
quận, huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các phường, xã, thị trấn và các cá nhân, tổ
chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết ñịnh này./.
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Võ Văn Hoan

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

Lý do hết hiệu lực

Ngày hết hiệu
lực

I. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ
NĂM 2000
1

Quyết
ñịnh

Về việc quy ñịnh tạm thời về
ðược bãi bỏ bởi Quyết ñịnh số 13/2020/Qð53/2000/Qð-UB-VX thành lập, quản lý và sử dụng
UBND ngày 11/5/2020 của Ủy ban nhân dân
ngày 02/10/2000
Quỹ phòng chống ma túy thành
Thành phố về việc bãi bỏ văn bản
phố và quận huyện.

21/5/2020

NĂM 2003
2

Chỉ thị

23/2003/CT-UB
ngày 15/9/2003

Về triển khai thực hiện Pháp lệnh ðược bãi bỏ bởi Quyết ñịnh số 13/2020/Qðbảo vệ bí mật nhà nước năm UBND ngày 11/5/2020 của Ủy ban nhân dân
2000
Thành phố về việc bãi bỏ văn bản

21/5/2020
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Phụ lục I
DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA HỘI ðỒNG NHÂN DÂN, ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH
PHỐ HỒ CHÍ MINH HẾT HIỆU LỰC, NGƯNG HIỆU LỰC TOÀN BỘ NĂM 2020
(Ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 305/Qð-UBND
ngày 25 tháng 01 năm 2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh)

NĂM 2004
3

Quyết
ñịnh

333/2004/Qð-UB
ngày 29/12/2004

Về ban hành Kế hoạch thực hiện
Chương trình quốc gia phòng, chống
tội phạm tại Thành phố Hồ Chí Minh
giai ñoạn 2005 - 2010.

ðược bãi bỏ bởi Quyết ñịnh số
13/2020/Qð-UBND ngày 11/5/2020 của
Ủy ban nhân dân Thành phố về việc bãi bỏ
văn bản

21/5/2020

NĂM 2006

5

Quyết
ñịnh

132/2006/QðUBND ngày
05/9/2006

Về ban hành Quy ñịnh tiếp công dân,
xử lý ñơn, giải quyết tranh chấp khiếu
nại, tố cáo trên ñịa bàn thành phố Hồ
Chí Minh.

ðược bãi bỏ bởi Quyết ñịnh số
06/2020/Qð-UBND ngày 20/01/2020 của
Ủy ban nhân dân Thành phố về việc bãi bỏ
văn bản

30/01/2020

185/2006/QðUBND ngày
29/12/2006

ðược thay thế bởi Quyết ñịnh số
Về ban hành quy ñịnh quản lý, bảo vệ 34/2020/Qð-UBND ngày 31/12/2020 của
công trình thoát nước công cộng trên Ủy ban nhân dân Thành phố về ban hành
ñịa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
Quy ñịnh quản lý hoạt ñộng thoát nước
trên ñịa bàn Thành phố

15/01/2021

NĂM 2007

6

Quyết
ñịnh

127/2007/QðUBND ngày
26/10/2007

Về xử phạt một số hành vi vi phạm
hành chính trong lĩnh vực trật tự, an
toàn giao thông bằng phương tiện,
thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ của lực
lượng Cảnh sát nhân dân theo Quyết
ñịnh số 238/2006/Qð-TTg ngày 24
tháng 10 năm 2006 của Thủ tướng
Chính phủ

ðược bãi bỏ bởi Quyết ñịnh số
13/2020/Qð-UBND ngày 11/5/2020 của
Ủy ban nhân dân Thành phố về việc bãi bỏ
văn bản

21/5/2020
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Quyết
ñịnh

15

8

Quyết
ñịnh

Quyết
ñịnh

16

7

ðược bãi bỏ bởi Quyết ñịnh số
Về thành lập Ban Quản lý Khu Công
05/2020/Qð-UBND ngày 20/01/2020 của
viên Lịch sử - Văn hóa dân tộc trực
Ủy ban nhân dân Thành phố về việc bãi bỏ
thuộc Ủy ban nhân dân thành phố.
văn bản

30/01/2020

5754/Qð-UBND
ngày 28/12/2007

ðược bãi bỏ bởi Quyết ñịnh số
Về một số cơ chế, chính sách thu hút 32/2020/Qð-UBND ngày 21/12/2020 về
ñầu tư vào Khu Công nghệ cao Ban hành mức tỷ lệ phần trăm tính ñơn giá
Thành phố.
thuê ñất trả tiền hàng năm trong Khu Công
nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh

31/12/2020

NĂM 2008

9

Quyết
ñịnh

78/2008/Qð-UBND
ngày 30/10/2008

10

Quyết
ñịnh

100/2008/QðUBND ngày
31/12/2008

Về ban hành Quy chế quản lý công
cụ hỗ trợ trang bị cho lực luợng bảo
vệ chuyên trách của các tổ chức tín
dụng hoạt ñộng trên ñịa bàn Thành
phố Hồ Chí Minh

ðược bãi bỏ bởi Quyết ñịnh số
08/2020/Qð-UBND ngày 07/4/2020 của
Ủy ban nhân dân Thành phố về việc bãi bỏ
văn bản

20/4/2020

ðược bãi bỏ bởi Quyết ñịnh số
Về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt
05/2020/Qð-UBND ngày 20/01/2020 của
ñộng của Ban Quản lý Khu Công
Ủy ban nhân dân Thành phố về việc bãi bỏ
viên Lịch sử - Văn hóa Dân tộc.
văn bản

30/01/2020

NĂM 2009
11

Chỉ thị

02/2009/CT-UBND
ngày 11/02/2009

Về tăng cường quản lý nhà nước ñối ðược bãi bỏ bởi Quyết ñịnh số
với việc nhập cảnh, cư trú và lao 13/2020/Qð-UBND ngày 11/5/2020 của
ñộng của người nước ngoài trên ñịa Ủy ban nhân dân Thành phố về việc bãi bỏ
bàn Thành phố Hồ Chí Minh
văn bản

21/5/2020

21/5/2020

21/5/2020

12

Chỉ thị

08/2009/CT-UBND
ngày 09/5/2009

ðược bãi bỏ bởi Quyết ñịnh số
Về ñẩy mạnh công tác bảo ñảm trật
13/2020/Qð-UBND ngày 11/5/2020 của
tự an toàn giao thông trên ñịa bàn
Ủy ban nhân dân Thành phố về việc bãi bỏ
thành phố
văn bản

13

Chỉ thị

14/2009/CT-UBND
ngày 08/8/2009

Về tăng cường công tác quản lý nhà ðược bãi bỏ bởi Quyết ñịnh số
nước ñối với các cơ sở, hộ gia ñình 13/2020/Qð-UBND ngày 11/5/2020 của
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134/2007/QðUBND ngày
06/12/2007

kinh doanh lưu trú trên ñịa bàn Thành Ủy ban nhân dân Thành phố về việc bãi bỏ
phố Hồ Chí Minh
văn bản

14

Quyết
ñịnh

40/2009/Qð-UBND
ngày 05/6/2009

01/02/2020

76/2009/Qð-UBND
ngày 16/10/2009

Về ban hành các ñịnh mức kinh tế kỹ
ðược bãi bỏ bởi Quyết ñịnh số
thuật ñối với hoạt ñộng vận chuyển
24/2020/Qð-UBND ngày 08/9/2020 về
hành khách công cộng bằng xe buýt
việc bãi bỏ văn bản
trên ñịa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

18/09/2020

NĂM 2010

16

Nghị
quyết

04/2010/NQ-HðND
ngày 07/07/2010

Về bố trí chức danh, số lượng và chế
ñộ chính sách ñối với những người
hoạt ñộng không chuyên trách ở
phường - xã, thị trấn theo Nghị ñịnh
số 92/2009/Nð-CP

ðược thay thế bởi Nghị quyết số
06/2020/NQ-HðND ngày 11/7/2020 của
Hội ñồng nhân dân Thành phố về quy ñịnh
chức danh, bố trí số lượng và một số chế
ñộ, chính sách ñối với người hoạt ñộng
không chuyên trách ở phường, xã, thị trấn
trên ñịa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

01/01/2021

ðược bãi bỏ bởi Quyết ñịnh số
06/2020/Qð-UBND ngày 20/01/2020 của
Ủy ban nhân dân Thành phố về việc bãi bỏ
văn bản

30/01/2020

ðược bãi bỏ bởi Quyết ñịnh số
24/2020/Qð-UBND ngày 08/9/2020 của
Ủy ban nhân dân Thành phố về việc bãi bỏ
văn bản

18/09/2020

17

Quyết
ñịnh

46/2010/Qð-UBND
ngày 13/7/2010

Về việc sửa ñổi, bổ sung, bãi bỏ các
văn bản của Ủy ban nhân dân thành
phố Hồ Chí Minh quy ñịnh thủ tục
hành chính áp dụng tại Ủy ban nhân
dân quận - huyện trong lĩnh vực giải
quyết khiếu nại, tố cáo.

18

Quyết
ñịnh

92/2010/Qð-UBND
ngày 29/12/2010

Về ban hành Quy chế phối hợp tổ
chức kiểm tra xe vận tải hàng hóa
chở quá tải trọng cho phép trên ñịa
bàn Thành phố Hồ Chí Minh

17

NĂM 2012
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Quyết
ñịnh

ðược thay thế bởi Quyết ñịnh số
04/2020/Qð-UBND ngày 17/01/2020 của
Về ban hành Quy chế (mẫu) về tổ
Ủy ban nhân dân Thành phố về Ban hành
chức và hoạt ñộng của Phòng Văn
Quy chế (mẫu) về tổ chức và hoạt ñộng của
hóa và Thông tin quận - huyện.
Phòng Văn hóa và Thông tin thuộc Ủy ban
nhân dân quận - huyện

20

Quyết
ñịnh

Quyết
ñịnh

18

19

01/10/2020

30/2012/Qð-UBND
ngày 25/7/2012

ðược bãi bỏ bởi Quyết ñịnh số
Ban hành Quy ñịnh về tuyển dụng
18/2020/Qð-UBND ngày 14/8/2020 của
công chức và xếp lương khi bổ nhiệm
Ủy ban nhân dân Thành phố về việc bãi bỏ
ngạch
văn bản quy phạm pháp luật

01/9/2020

NĂM 2013

21

22

Nghị
quyết

Quyết
ñịnh

14/2013/NQ-HðND
ngày 13/07/2013

1719/Qð-UBND
ngày 09/4/2013

ðược thay thế bởi Nghị quyết số
06/2020/NQ-HðND ngày 11/7/2020 của
Về ñiều chỉnh mức phụ cấp hàng
Hội ñồng nhân dân Thành phố về quy ñịnh
tháng theo trình ñộ chuyên môn,
chức danh, bố trí số lượng và một số chế
nghiệp vụ ñối với cán bộ không
ñộ, chính sách ñối với người hoạt ñộng
chuyên trách phường - xã, thị trấn
không chuyên trách ở phường, xã, thị trấn
trên ñịa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

01/01/2021

Về bổ sung ðiều 2 Quyết ñịnh
số 5754/Qð-UBND ngày 28 tháng
12 năm 2007 của Ủy ban nhân dân
Thành phố về một số cơ chế, chính
sách thu hút ñầu tư vào Khu Công
nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh.

31/12/2020

ðược bãi bỏ bởi Quyết ñịnh số
32/2020/Qð-UBND ngày 21/12/2020 về
Ban hành mức tỷ lệ phần trăm tính ñơn giá
thuê ñất trả tiền hàng năm trong Khu Công
nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh
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21/2012/Qð-UBND
ngày 26/5/2012

ðược thay thế bởi Quyết ñịnh số
Ban hành Quy chế tổ chức và phối 26/2020/Qð-UBND ngày 21/09/2020 của
hợp hoạt ñộng quản lý thông tin ñối Ủy ban nhân dân Thành phố về ban hành
ngoại tại Thành phố Hồ Chí Minh.
Quy chế quản lý hoạt ñộng thông tin ñối
ngoại trên ñịa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

NĂM 2014

23

25

26

Quyết
ñịnh

Quyết
ñịnh

Quyết
ñịnh

29/2014/NQ-HðND
ngày 30/12/2014

25/01/2020

39/2014/Qð-UBND
ngày 21/11/2014

ðược thay thế bởi Quyết ñịnh số 29/2020/QðVề ban hành Quy chế phối hợp
UBND ngày 25/11/2020 của Ủy ban nhân dân
quản lý các phương tiện thủy hoạt
Thành phố về Ban hành Quy chế phối hợp
ñộng trên ñịa bàn Thành phố Hồ
quản lý phương tiện thủy hoạt ñộng trên ñịa
Chí Minh
bàn Thành phố Hồ Chí Minh

04/12/2020

47/2014/Qð-UBND
ngày 11/12/2014

ðược bãi bỏ bởi Quyết ñịnh số 22/2020/QðUBND ngày 28/8/2020 của Ủy ban nhân dân
Thành phố về bãi bỏ Quyết ñịnh số
Về ban hành Bảng giá các loại lâm 47/2014/Qð-UBND ngày 11/12/2014 và
sản và ñộng vật rừng thông thường Quyết ñịnh số 53/2015/Qð-UBND ngày
còn sống sau khi xử lý tịch thu trên 23/11/2015 của Ủy ban nhân dân Thành phố
ñịa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
về ban hành Bảng giá các loại lâm sản và
ñộng vật rừng thông thường còn sống sau khi
xử lý tịch thu trên ñịa bàn thành phố Hồ Chí
Minh

08/09/2020

51/2014/Qð-UBND
ngày 31/12/2014

Về ban hành quy ñịnh về giá các
loại ñất trên ñịa bàn thành phố Hồ
Chí Minh áp dụng từ ngày 01
tháng 01 năm 2015 ñến ngày 31
tháng 12 năm 2019.

ðược thay thế bởi Quyết ñịnh số 02/2020/QðUBND ngày 16/01/2020 của Ủy ban nhân dân
Thành phố về ban hành quy ñịnh về bảng giá
ñất trên ñịa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai
ñoạn 2020 – 2024

26/01/2020

Về việc tăng cường công tác quản
ðược bãi bỏ bởi Quyết ñịnh số 13/2020/Qðlý nhà nước ñối với vũ khí, vật liệu
UBND ngày 11/5/2020 của Ủy ban nhân dân
nổ, công cụ hỗ trợ trên ñịa bàn
Thành phố về việc bãi bỏ văn bản
Thành phố Hồ Chí Minh.

21/5/2020

CÔNG BÁO/Số 21+22/Ngày 01-3-2021

24

Nghị
quyết

ðược thay thế bởi Nghị quyết số 01/2020/NQVề Bảng giá các loại ñất trên ñịa HðND ngày 15/01/2020 của Ủy ban nhân dân
bàn Thành phố Hồ Chí Minh công Thành phố về thông qua bảng giá ñất trên ñịa
bố ngày 01 tháng 01 năm 2015.
bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai ñoạn 2020 2024

NĂM 2015
27

Chỉ thị

09/2015/CT-UBND
ngày 05/6/2015

19

Quyết
ñịnh

11/2015/Qð-UBND
ngày 26/02/2015

01/7/2020

53/2015/Qð-UBND
ngày 23/11/2015

ðược bãi bỏ bởi Quyết ñịnh số 22/2020/QðUBND ngày 28/8/2020 của Ủy ban nhân dân
Thành phố về bãi bỏ Quyết ñịnh số
47/2014/Qð-UBND ngày 11/12/2014 và
Quyết ñịnh số 53/2015/Qð-UBND ngày
23/11/2015 của Ủy ban nhân dân Thành phố
về ban hành Bảng giá các loại lâm sản và
ñộng vật rừng thông thường còn sống sau khi
xử lý tịch thu trên ñịa bàn thành phố Hồ Chí
Minh

08/09/2020

ðược bãi bỏ bởi Quyết ñịnh số 18/2020/QðUBND ngày 14/8/2020 của Ủy ban nhân dân
Thành phố về việc bãi bỏ văn bản quy phạm
pháp luật

01/9/2020

Về việc thay thế Phụ lục IV - Bảng
giá ñộng vật rừng ban hành kèm tại
Quyết ñịnh số 47/2014/Qð-UBND
ngày 11/12/2014 của Ủy ban nhân
dân Thành phố Hồ Chí Minh

NĂM 2016
30

Quyết
ñịnh

03/2016/Qð-UBND
ngày 04/02/2016

Ban hành Quy ñịnh về tuyển dụng,
chuyển công tác viên chức và xếp
lương khi bổ nhiệm chức danh
nghề nghiệp
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29

Quyết
ñịnh

20

28

ðược thay thế bởi Quyết ñịnh số 15/2020/QðVề ban hành Quy chế tổ chức và UBND ngày 19/6/2020 của Ủy ban nhân dân
hoạt ñộng của Sở Nội vụ Thành Thành phố về Ban hành Quy chế tổ chức và
phố Hồ Chí Minh.
hoạt ñộng của Sở Nội vụ Thành phố Hồ Chí
Minh

31

Quyết
ñịnh

11/2016/Qð-UBND
ngày 08/04/2016

01/01/2021

14/2016/Qð-UBND
ngày 06/5/2016

Về Sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của
quy ñịnh về tuyển dụng công chức
và xếp lương khi bổ nhiệm ngạch
ban hành kèm theo Quyết ñịnh số
30/2012/Qð-UBND ngày 25 tháng 7
năm 2012 của Ủy ban nhân dân
Thành phố

ðược bãi bỏ bởi Quyết ñịnh số
18/2020/Qð-UBND ngày 14/8/2020 của
Ủy ban nhân dân Thành phố về việc bãi bỏ
văn bản quy phạm pháp luật

01/9/2020

30/2017/Qð-UBND
ngày 22/7/2017

Về ñiều chỉnh, bổ sung Bảng giá ñất
ở ban hành kèm theo Quyết ñịnh số
51/2014/Qð-UBND ngày 31 tháng
12 năm 2014 của Ủy ban nhân dân
thành phố về giá các loại ñất trên ñịa
bàn Thành phố Hồ Chí Minh

ðược thay thế bởi Quyết ñịnh số
02/2020/Qð-UBND ngày 16/01/2020 của
Ủy ban nhân dân Thành phố về ban hành
quy ñịnh về bảng giá ñất trên ñịa bàn Thành
phố Hồ Chí Minh giai ñoạn 2020 – 2024

26/01/2020

32/2017/Qð-UBND
ngày 31/7/2017

Quy ñịnh về quản lý và sử dụng vốn
hỗ trợ phát triển chính thức (ODA)
và vốn vay ưu ñãi của các nhà tài trợ
nước ngoài của Thành phố Hồ Chí
Minh

ðược bãi bỏ bởi Quyết ñịnh số
28/2020/Qð-UBND ngày 24/11/2020 của
Ủy ban nhân dân Thành phố về việc bãi bỏ
văn bản

04/12/2020

NĂM 2017

33

34

Quyết
ñịnh

Quyết
ñịnh
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32

Quyết
ñịnh

ðược thay thế bởi Quyết ñịnh số
31/2020/Qð-UBND ngày 21/12/2020 của
Về ban hành Quy chế quản lý công
Ủy ban nhân dân Thành phố về ban hành
viên Tượng ñài Chủ tịch Hồ Chí
Quy chế phối hợp quản lý Công viên
Minh và ñường Nguyễn Huệ
Tượng ñài Chủ tịch Hồ Chí Minh và ñường
Nguyễn Huệ

21

Quyết
ñịnh

22

35

Về Sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của quy
ñịnh về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát
triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu ñãi
của các nhà tài trợ nước ngoài của Thành
phố Hồ Chí Minh ban hành kèm theo
Quyết ñịnh số 32/2017/Qð-UBND ngày
31 tháng 7 năm 2017 của Ủy ban nhân dân
Thành phố

04/12/2020

13/2018/Qð-UBND
ngày 02/5/2018

ðược thay thế bởi Quyết ñịnh số
17/2020/Qð-UBND ngày 09/7/2020
Ban hành Quy chế quản lý kinh phí
của Ủy ban nhân dân Thành phố về
khuyến công và mức hỗ trợ cho các hoạt
Ban hành Quy chế quản lý kinh phí
ñộng khuyến công Thành phố Hồ Chí
khuyến công và mức chi cho các hoạt
Minh
ñộng khuyến công Thành phố Hồ Chí
Minh

20/7/2020

40/2018/Qð-UBND
ngày 29/10/2018

ðược thay thế bởi Quyết ñịnh số
01/2020/Qð-UBND ngày 02/01/2020
Quy ñịnh về mức thu tiền sử dụng khu vực
của Ủy ban nhân dân Thành phố về
biển ñối với từng hoạt ñộng khai thác, sử
mức thu tiền sử dụng khu vực biển ñối
dụng tài nguyên biển năm 2018 trên ñịa
với từng hoạt ñộng khai thác, sử dụng
bàn Thành phố Hồ Chí Minh.
tài nguyên biển năm 2020 trên ñịa bàn
Thành phố Hồ Chí Minh

12/01/2020

58/2017/Qð-UBND
ngày 17/11/2017

NĂM 2018

36

37

Quyết
ñịnh

Quyết
ñịnh
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ðược bãi bỏ bởi Quyết ñịnh số
28/2020/Qð-UBND ngày 24/11/2020
của Ủy ban nhân dân Thành phố về
việc bãi bỏ văn bản

NĂM 2019

38

40

Quyết
ñịnh

Quyết
ñịnh

02/2019/Qð-UBND
ngày 21/02/2019

14/09/2020

18/2019/Qð-UBND
ngày 01/8/2019

ðược thay thế bởi Quyết ñịnh số 03/2020/QðVề hệ số ñiều chỉnh giá ñất năm
UBND ngày 16/01/2020 của Ủy ban nhân dân
2019 trên ñịa bàn Thành phố Hồ
Thành phố Quy ñịnh về hệ số ñiều chỉnh giá ñất
Chí Minh.
năm 2020 trên ñịa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

26/01/2020

Về ban hành mức giá thuê ñất
hàng năm áp dụng từ ngày 09
tháng 4 năm 2018 ñến ngày 31
tháng 12 năm 2019 trong Khu
công nghệ cao Thành phố Hồ
Chí Minh

31/12/2020

3907/Qð-UBND
ngày 13/9/2019

ðược bãi bỏ bởi Quyết ñịnh số 32/2020/QðUBND ngày 21/12/2020 về Ban hành mức tỷ lệ
phần trăm tính ñơn giá thuê ñất trả tiền hàng
năm trong Khu Công nghệ cao Thành phố Hồ
Chí Minh

II. VĂN BẢN NGƯNG HIỆU LỰC TOÀN BỘ
Không có
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39

Quyết
ñịnh

ðược thay thế bởi Quyết ñịnh số 23/2020/QðVề quy chế tuyển dụng công
UBND ngày 04/9/2020 của Ủy ban nhân dân
chức phường, xã, thị trấn trên
Thành phố về ban hành Quy chế tổ chức tuyển
ñịa bàn Thành phố Hồ Chí
dụng công chức phường, xã, thị trấn trên ñịa bàn
Minh
thành phố Hồ Chí Minh

23

24

B. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC, NGƯNG HIỆU LỰC TOÀN BỘ TRƯỚC NGÀY 01/01/2020:
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

Lý do hết hiệu lực

Ngày hết hiệu
lực

16/2013/NQ-HðND
ngày 13/07/2013

Về tổ chức thu phí sử dụng dịch yụ
ñường bộ (chiều xe ñi ra) thuộc dự án
BOT cầu ñường Bình Triệu 2 (phần 1,
giai ñoạn 2)

ðược bãi bỏ bởi Nghị quyết số
18/2019/NQ-HðND
ngày
09/12/2019 của Hội ñồng nhân dân
Thành phố về việc bãi bỏ văn bản

01/01/2020

26/2013/NQ-HðND
ngày 10/12/2013

Về ñiều chỉnh mức thu phí sử dụng dịch
vụ ñường bộ tại các trạm thu phí trên Xa
lộ Hà Nội và tại cầu Bình Triệu theo
Thông tư số 159/2013/TT-BTC ngày 14
tháng 11 năm 2013 của Bộ Tài chính

ðược bãi bỏ bởi Nghị quyết số
18/2019/NQ-HðND
ngày
09/12/2019 của Hội ñồng nhân dân
Thành phố về việc bãi bỏ văn bản

01/01/2020

22/2014/NQ-HðND
ngày 11/12/2014

ðược bãi bỏ bởi Nghị quyết số
Về ñiều chỉnh mức tăng thu phí tại Trạm 18/2019/NQ-HðND
ngày
thu phí BOT An Sương - An Lạc
09/12/2019 của Hội ñồng nhân dân
Thành phố về việc bãi bỏ văn bản

01/01/2020

30/2014/NQ-HðND
ngày 30/12/2014

Về mức thu phí sử dụng ñường bộ tại
Trạm thu phí qua cầu Phú Mỹ theo
Thông tư số 159/2013/TT-BTC của Bộ
Tài chính

01/01/2020

I. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ
NĂM 2013

2

Nghị
quyết

Nghị
quyết

NĂM 2014
3

4

ðược bãi bỏ bởi Nghị quyết số
18/2019/NQ-HðND
ngày
09/12/2019 của Hội ñồng nhân dân
Thành phố về việc bãi bỏ văn bản
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1

NĂM 2017

5

Nghị
quyết

06/2017/NQHðND ngày
06/07/2017

Quy ñịnh giá dịch vụ khám bệnh, chữa
bệnh không thuộc phạm vi thanh toán
của Quỹ Bảo hiểm y tế trong các cơ sở
khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước
thuộc ngành y tế Thành phố Hồ Chí
Minh quản lý

01/01/2020

II. VĂN BẢN NGƯNG HIỆU LỰC TOÀN BỘ
Không có
./.
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ðược thay thế bởi Nghị quyết số
15/2019/NQ-HðND ngày 09/12/2019
của Hội ñồng nhân dân Thành phố về
Quy ñịnh giá dịch vụ khám bệnh, chữa
bệnh không thuộc phạm vi thanh toán
của Quỹ Bảo hiểm y tế trong các cơ sở
khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước
thuộc ngành y tế Thành phố Hồ Chí
Minh

25

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

Nội dung, quy ñịnh
hết hiệu lực

Lý do hết hiệu lực

Ngày hết hiệu
lực

ðược sửa ñổi, bổ sung bởi Quyết ñịnh số
30/2020/Qð-UBND ngày 21/12/2020 của
Ủy ban nhân dân Thành phố về sửa ñổi,
bổ sung một số ñiều của Quy chế phối
hợp trong công tác ñảm bảo an ninh, an
toàn giao thông, phòng cháy, chữa cháy,
cứu nạn, cứu hộ khi có sự cố, tai nạn xảy
ra trong phạm vi công trình ñường hầm
Thủ Thiêm (nay là ñường hầm sông Sài
Gòn) ban hành kèm theo Quyết ñịnh số
62/2011/Qð-UBND ngày 06 tháng 10
năm 2011 của Ủy ban nhân dân Thành
phố.

01/09/2019

I. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC MỘT PHẦN
NĂM 2011

1

Quyết
ñịnh

ðiều 1, ðiều 2, ñiểm b khoản
62/2011/Qð-UBND
ngày 2 ðiều 5, khoản 1 ðiều 7,
06/10/2011 của Ủy ban nhân dân khoản 2 ðiều 9 Quyết ñịnh số
Thành phố về ban hành Quy chế 62/2011/Qð-UBND
phối hợp trong công tác ñảm bảo
an ninh, an toàn giao thông, ðiều 1, ðiều 3, ðiều 5, ðiều
phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, 6, ðiều 7, ðiều 8, ðiều 9,
cứu hộ khi có sự cố, tai nạn xảy ðiều 12, ðiều 13, ðiều 14 và
ra trong phạm vi công trình ðiều 17 của Quy chế ban
ñường hầm Thủ Thiêm
hành kèm theo Quyết ñịnh
số 62/2011/Qð-UBND
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A. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC, NGƯNG HIỆU LỰC MỘT PHẦN NĂM 2020
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Phụ lục II
DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA HỘI ðỒNG NHÂN DÂN, ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH HẾT HIỆU LỰC, NGƯNG HIỆU LỰC MỘT PHẦN NĂM 2020
(Ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 305/Qð-UBND ngày 25 tháng 01 năm 2021
của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh)

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

Nội dung, quy ñịnh
hết hiệu lực

Lý do hết hiệu lực

Ngày hết hiệu
lực

ðược sửa ñổi, bổ sung bởi Quyết ñịnh số
27/2020/Qð-UBND ngày 15/10/2020 của
Ủy ban nhân dân Thành phố về việc sửa
ñổi, bổ sung một số ñiều của Quyết ñịnh
số 27/2015/Qð-UBND ngày 08 tháng 6
năm 2015 của Ủy ban nhân dân Thành
phố về thực hiện công tác cấp giấy phép
và quản lý hoạt ñộng bến khách ngang
sông trên ñịa bàn Thành phố

25/10/2020

ðược thay thế bởi Nghị quyết số
08/2020/NQ-HðND ngày 09/12/2020 của
Hội ñồng nhân dân Thành phố về ban
hành phí thăm quan Khu di tích lịch sử
ñịa ñạo Củ Chi và Nghị quyết số
09/2020/NQ-HðND ngày 09/12/2020 của
Hội dồng nhân dân Thành phố về ban
hành phí thăm quan di tích lịch sử Căn cứ
Rừng Sác, huyện Cần Giờ

01/01/2021

NĂM 2015

Quyết
ñịnh

NĂM 2016

3

Nghị
quyết

124/2016/NQ-HðND
ngày
09/12/2016 của Hội ñồng nhân
dân Thành phố về ban hành các
loại phí, lệ phí thuộc thẩm quyền
của Hội ñồng nhân dân Thành
phố

Nội dung về phí thăm quan di
tích lịch lịch sử dược quy ñịnh
tại Phụ lục I ban hành kèm
theo
Nghị
quyết
số
124/2016/NQ-HðND
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27/2015/Qð-UBND ngày 08
tháng 6 năm 2015 của Ủy ban
nhân dân Thành phố về thực
hiện công tác cấp giấy phép và Khoản 1, khoản 2 ðiều 2
quản lý hoạt ñộng bến khách
ngang sông trên ñịa bàn Thành
phố.

27

Nghị
quyết

01/2018/NQ-HðND
ngày
16/03/2018 Về việc ban hành
mức thu phí sử dụng tạm thời
lòng ñường ñể ñỗ xe ô tô trên
ñịa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

01/09/2020

01/8/2020
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5

Quyết
ñịnh

28

4

10/2016/Qð-UBND ngày 05
tháng 4 năm 2016 của Ủy ban
nhân dân Thành phố ban hành
Quy chế (mẫu) về tổ chức và
hoạt ñộng của Phòng Tư pháp
thuộc Ủy ban nhân dân huyện,
quận.

ðược sửa ñổi, bổ sung bởi Quyết ñịnh số
20/2020/Qð-UBND ngày 18/08/2020 của Ủy
Khoản 2 ðiều 1;
ban nhân dân Thành phố về sửa ñổi, bổ sung
Khoản 8, khoản 9, khoản một số ñiều của Quy chế (mẫu) về tổ chức và
10, khoản 12, khoản 16, hoạt ñộng của Phòng Tư pháp thuộc Ủy ban
khoản 17 và khoản 19 ðiều nhân dân quận - huyện ban hành kèm theo
Quyết ñịnh số 10/2016/Qð-UBND ngày 05
2
tháng 4 năm 2016 của Ủy ban nhân dân
Thành phố.
NĂM 2018
ðược sửa ñổi, bổ sung bởi Nghị quyết số
07/2020/NQ-HðND ngày 11/7/2020 của Hội
ñồng nhân dân Thành phố về sửa ñổi một số
nội dung Nghị quyết số 01/2018/NQ-HðND
ðiểm a và ñiểm b khoản 3
ngày 16 tháng 3 năm 2018 của Hội ñồng nhân
ðiều 1, Khoản 4 ðiều 2
dân thành phố về ban hành mức thu phí sử
dụng tạm thời lòng ñường ñể ñỗ xe ô tô trên
ñịa bàn Thành phố Hồ Chí Minh và ban hành
tỷ lệ trích ñể lại phục vụ công tác thu phí

6

Quyết
ñịnh

28/2018/Qð-UBND ngày 09
tháng 8 năm 2018 của Ủy ban
nhân dân Thành phố ban hành
Quy ñịnh về bồi thường, hỗ trợ,
tái ñịnh cư khi Nhà nước thu hồi
ñất trên ñịa bàn thành phố Hồ
Chí Minh.

ðược sửa ñổi, bổ sung bởi Quyết ñịnh số
07/2020/Qð-UBND ngày 18/3/2020 của Ủy
ban nhân dân Thành phố về sửa ñổi, bổ sung
ðiều 19, ðiều 20, ñiểm a
một số ñiều của Quy ñịnh về bồi thường, hỗ
khoản 1 ðiều 27, Khoản 1
trợ, tái ñịnh cư khi nhà nước thu hồi ñất trên
ðiều 44, ñiểm d khoản 5
ñịa bàn Thành phố Hồ Chí Minh ban hành
ðiều 44
theo Quyết ñịnh số 28/2018/Qð-UBND
ngày 09 tháng 8 năm 2018 của Ủy ban nhân
dân Thành phố

28/3/2020

7

Nghị
quyết

14/2019/NQ-HðND
ngày
09/12/2019 của Hội ñồng nhân
dân Thành phố về tiếp tục thực
hiện ðề án Chương trình Sữa
học ñường cải thiện tình trạng
Khoản 6 ðiều 1
dinh dưỡng góp phần nâng cao
tầm vóc trẻ em mẫu giáo và học
sinh tiểu học giai ñoạn 20182020 trên ñịa bàn Thành phố Hồ
Chí Minh

ðược sửa ñổi, bổ sung bởi Nghị quyết số
04/2020/NQ-HðND ngày 11/7/2020 của
Hội ñồng nhân dân Thành phố về sửa ñổi
Khoản 6 ðiều 1 Nghị quyết số 14/2019/NQHðND ngày 09/12/2019 về tiếp tục thực
hiện ðề án Chương trình Sữa học ñường cải
thiện tình trạng dinh dưỡng góp phần nâng
cao tầm vóc trẻ em mẫu giáo và học sinh
tiểu học giai ñoạn 2018-2020 trên ñịa bàn
Thành phố Hồ Chí Minh.

II. VĂN BẢN NGƯNG HIỆU LỰC MỘT PHẦN
Không có

22/7/2020
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NĂM 2019

29

30

B. VĂN BẢN NGƯNG HIỆU LỰC MỘT PHẦN TRƯỚC NGÀY 01/01/2020:
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

Nội dung, quy ñịnh
hết hiệu lực

Lý do hết hiệu lực

Ngày hết
hiệu lực

I. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC MỘT PHẦN

1

Nghị
quyết

03/2018/NQ-HðND
ngày
16/03/2018 Về ban hành quy
ñịnh chi thu nhập tăng thêm cho
cán bộ, công chức, viên chức
Khoản 3 ðiều 4, ðiều 7
thuộc khu vực quản lý nhà nước,
tổ chức chính trị, tổ chức chính
trị - xã hội và ñơn vị sự nghiệp
công lập do Thành phố quản lý

ðược sửa ñổi, bổ sung bởi Nghị quyết số
17/2019/NQ-HðND ngày 09/12/2019 của
Hội ñồng nhân dân Thành phố về sửa ñổi, bổ
sung một số ñiều của Quy ñịnh về chi thu
nhập tăng thêm cho cán bộ, công chức, viên
chức thuộc khu vực quản lý nhà nước, tổ chức
chính trị, tổ chức chính trị - xã hội và ñơn vị
sự nghiệp công lập do Thành phố quản lý ban
hành kèm theo Nghị quyết số 03/2018/NQHðND ngày 16 tháng 3 năm 2018 của Hội
ñồng nhân dân thành phố
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NĂM 2018

01/01/2020

II. VĂN BẢN NGƯNG HIỆU LỰC MỘT PHẦN

Không có
./.

Ký bởi: Trung tâm Công báo
Email: ttcb.ubnd@tphcm.gov.vn
Cơ quan: Thành phố Hồ Chí Minh
Thời gian ký: 12.04.2021 15:03:24 +07:00
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ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 6
ỦY BAN NHÂN DÂN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

QUẬN 6

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 79/Qð-UBND

Quận 6, ngày 15 tháng 01 năm 2021

QUYẾT ðỊNH
Về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật
của Ủy ban nhân dân quận 6 hết hiệu lực toàn bộ năm 2020

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 6
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền ñịa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật
sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính
quyền ñịa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;
Luật sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật
ngày 18 tháng 6 năm 2020;
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 6 tại Công văn số 75/TP ngày 15
tháng 01 năm 2021.

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 6 hết hiệu lực toàn bộ năm 2020.
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ðiều 2. Quyết ñịnh này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.
ðiều 3. Chánh Văn phòng Hội ñồng nhân dân và Ủy ban nhân dân quận 6,
Trưởng phòng Tư pháp quận 6, Thủ trưởng các cơ quan, ñơn vị có liên quan và Chủ
tịch Ủy ban nhân dân 14 phường chịu trách nhiệm thi hành Quyết ñịnh này./.
CHỦ TỊCH

Lê Thị Thanh Thảo
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ỦY BAN NHÂN DÂN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

QUẬN 6

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH MỤC
Văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân quận 6
hết hiệu lực toàn bộ năm 2020
(Ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 79/Qð-UBND
ngày 15/01/2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận 6)

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

Tên
loại
văn
bản

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

01

Quyết
ñịnh

03/2011/
Qð-UBND
Ngày
18/3/2011

Ban hành Quy Căn cứ Quyết ñịnh số 21/4/2020
chế tổ chức và 01/2020/Qð-UBND
hoạt ñộng của ngày 14/4/2020 của
Phòng Tài
Ủy ban nhân dân
chính - Kế
quận 6 về ban hành
hoạch
Quy chế về tổ chức
và hoạt ñộng của
Phòng Tài chính - Kế
hoạch thuộc Ủy ban
nhân dân quận 6.

02

Quyết
ñịnh

13/2009/
Qð-UBND
Ngày
09/7/2009

Ban hành Quy Căn cứ Quyết ñịnh số 03/6/2020
chế tổ chức và 02/2020/Qð-UBND
hoạt ñộng của ngày 25/5/2020 của
Phòng Văn
Ủy ban nhân dân
hóa và Thông
quận 6 về ban hành
tin quận 6
Quy chế về tổ chức
và hoạt ñộng của
Phòng Văn hóa và
Thông tin thuộc Ủy
ban nhân dân quận 6

03

Quyết
ñịnh

04/2010/
Qð-UBND
Ngày

Ban hành Quy Căn cứ Quyết ñịnh số 06/7/2020
chế tổ chức và 03/2020/Qð-UBND
hoạt ñộng của ngày 29/6/2020 của
Ban Quản lý
Ủy ban nhân dân

Số
TT

Lý do
hết hiệu lực

Ngày hết
hiệu lực
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Số
TT
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Tên
loại
văn
bản

Số, ký hiệu;
ngày, tháng,
năm ban
hành văn bản
01/4/2010

Tên gọi của
văn bản/
Trích yếu
nội dung của
văn bản
ñầu tư xây
dựng công
trình quận 6

Lý do
hết hiệu lực

Ngày hết
hiệu lực

quận 6 về bãi bỏ văn
bản quy phạm pháp
luật của Ủy ban nhân
dân quận 6
ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 6

Ký bởi: Trung tâm Công báo
Email: ttcb.ubnd@tphcm.gov.vn
Cơ quan: Thành phố Hồ Chí Minh
Thời gian ký: 12.04.2021 15:03:40 +07:00
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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: 362/Qð-UBND

Bình Tân, ngày 26 tháng 01 năm 2021

QUYẾT ðỊNH
Về công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật
còn hiệu lực năm 2020

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN BÌNH TÂN
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền ñịa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Luật Tổ chức chính phủ và Luật
Tổ chức chính quyền ñịa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Luật Ban hành văn bản quy phạm
pháp luật thông qua ngày 18 tháng 6 năm 2020;
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 Nghị ñịnh số 154/2020/Nð-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính
phủ sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của 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 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.
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Xét ñề nghị của Trưởng phòng Tư pháp quận tại Tờ trình số 35/TTr-TP ngày 21
tháng 01 năm 2021.
QUYẾT ðỊNH:
ðiều 1. Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực năm 2020
theo Danh mục ñính kèm Quyết ñịnh này.
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 quận, Trưởng
phòng Tư pháp quận, Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc quận, khối nội
chính quận, các ñơn vị sự nghiệp thuộc quận, Chủ tịch Ủy ban nhân dân 10 phường
chịu trách nhiệm thi hành Quyết ñịnh này./.
CHỦ TỊCH

Nguyễn Minh Nhựt

Mẫu số 05
(Ban hành kèm theo Nghị ñịnh số 34/2016/Nð-CP)

STT

Tên loại
văn bản

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

Tên gọi của văn bản

Thời ñiểm
có hiệu lực

I. NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ðỒNG NHÂN DÂN QUẬN BÌNH TÂN

1

Nghị
quyết

17/2005/NQ-HðND
ngày 14/01/2005

Về việc thông qua quy hoạch chung
quận Bình Tân ñến năm 2020

Ghi chú
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DANH MỤC
Văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực năm 2020
(Ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 362/Qð-UBND ngày 26 tháng 01 năm 2021
của Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Bình Tân)

21/01/2005
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126/2019/NQHðND
ngày 22/7/2019

Về kế hoạch phát triển kinh tế - xã
hội, quốc phòng - an ninh quận giai
ñoạn 2016-2020

Về bãi bỏ văn bản

8/16/2016

8/1/2019

II. QUYẾT ðỊNH, CHỈ THỊ CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN BÌNH TÂN

1

Quyết
ñịnh

3663/2006/QðUBND
ngày 09/8/2006

2

Quyết
ñịnh

8887/2008/QðUBND
ngày 30/6/2008

Ban hành Quy chế phối hợp hoạt
ñộng giữa các cơ quan trong việc
quản lý chất thải rắn thông thường
trên ñịa bàn quận Bình Tân

16/8/2006

Về giải thể Ủy ban Dân số, Gia ñình
và Trẻ em quận Bình Tân

07/7/2008

Công văn ñính chính số
199/HðND-VP
ngày
21/11/2019 về ñính
chính hình thức số văn
bản
Nghị
quyết
126/2019/NQ-HðND
tại kỳ họp thứ chín Hội
ñồng nhân dân quận
khóa II thành Nghị
quyết số 01/2019/NQHðND
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3

Nghị
quyết

57/2016/NQ-HðND
ngày 09/8/2016

38

2

Nghị
quyết

8888/2008/QðUBND
ngày 30/6/2008

Về giải thể Ban Tôn giáo quận Bình
Tân

07/7/2008

4

Quyết
ñịnh

8889/2008/QðUBND
ngày 30/6/2008

Về thành lập Phòng Nội vụ trực
thuộc UBND quận Bình Tân

07/7/2008

5

Quyết
ñịnh

8890/2008/QðUBND
ngày 30/6/2008

Về thành lập Phòng Tư pháp trực
thuộc UBND quận Bình Tân

07/7/2008

6

Quyết
ñịnh

8891/2008/QðUBND
ngày 30/6/2008

Về thành lập Phòng Tài chính - Kế
hoạch trực thuộc UBND quận Bình
Tân

07/7/2008

7

Quyết
ñịnh

8892/2008/QðUBND
ngày 30/6/2008

Về thành lập Phòng Tài nguyên và
Môi trường trực thuộc UBND quận
Bình Tân

07/7/2008

8

Quyết
ñịnh

8893/2008/QðUBND
ngày 30/6/2008

Về thành lập Phòng Lao ñộng Thương binh và Xã hội trực thuộc
UBND quận Bình Tân

07/7/2008

9

Quyết
ñịnh

8894/2008/QðUBND
ngày 30/6/2008

Về thành lập Phòng Văn hóa và
Thông tin trực thuộc UBND quận
Bình Tân

07/7/2008

10

Quyết
ñịnh

8895/2008/QðUBND
ngày 30/6/2008

Về thành lập Phòng Giáo dục và ðào
tạo trực thuộc UBND quận Bình Tân

07/7/2008
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3

Quyết
ñịnh

39

40

8896/2008/QðUBND
ngày 30/6/2008

Về thành lập Phòng Y tế trực thuộc
UBND quận Bình Tân

07/7/2008

12

Quyết
ñịnh

8897/2008/QðUBND
ngày 30/6/2008

Về thành lập Thanh tra trực thuộc
UBND quận Bình Tân

07/7/2008

13

Quyết
ñịnh

8898/2008/QðUBND;
ngày 30/6/2008

Về thành lập Văn phòng Hội ñồng
nhân dân và Ủy ban nhân dân trực
thuộc UBND quận Bình Tân

07/7/2008

14

Quyết
ñịnh

8899/2008/QðUBND
ngày 30/6/2008

Về thành lập Phòng Kinh tế trực
thuộc UBND quận Bình Tân

07/7/2008

15

Quyết
ñịnh

8900/2008/QðUBND;
ngày 30/6/2008

Về thành lập Phòng Quản lý ñô thị
thuộc UBND quận Bình Tân

07/7/2008

16

Quyết
ñịnh

15423/2008/QðUBND
ngày 21/10/2008

Ban hành Quy chế phối hợp liên
ngành trong hoạt ñộng ñảm bảo vệ
sinh, an toàn thực phẩm trên ñịa bàn
quận Bình Tân

28/10/2008

17

Quyết
ñịnh

17967/2008/QðUBND
ngày 08/12/2008

Về kiện toàn tổ chức Ban Bồi
thường, giải phóng mặt bằng thuộc
Ủy ban nhân dân quận Bình Tân

15/12/2008

18

Quyết
ñịnh

01/2009/Qð-UBND
ngày 07/01/2009

Về tổ chức và hoạt ñộng của Ban Bồi
thường, giải phóng mặt bằng quận
Bình Tân

14/01/2009
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11

Quyết
ñịnh

19

Quyết
ñịnh

11/2009/Qð-UBND
ngày 30/7/2009

20

Quyết
ñịnh

14/2009/Qð-UBND; Về công bố văn bản hết hiệu lực thi
ngày 29/9/2009
hành

06/10/2009

21

Quyết
ñịnh

15/2009/Qð-UBND
ngày 29/9/2009

Về ban hành Quy chế phối hợp giữa
Phòng Quản lý ñô thị, Ủy ban nhân
dân 10 phường và các cơ quan ñơn
vị trực thuộc Ủy ban nhân dân quận
Bình Tân trong việc quản lý, bảo trì,
khai thác, nâng cấp, phát triển các
công trình ñường bộ thuộc trách
nhiệm quản lý của quận

06/10/2009

22

Chỉ thị

06/2009/CT-UBND
ngày 11/12/2009

Về ứng phó bão ñổ bộ vào ñịa bàn
quận Bình Tân

18/12/2009

23

Quyết
ñịnh

Về ban hành Quy chế tạm thời Quản
01/2011/Qð-UBND;
lý công viên và cây xanh ñô thị trên
ngày 14/02/2011
ñịa bàn quận Bình Tân

21/02/2011

24

Quyết
ñịnh

02/2011/Qð-UBND
ngày 28/02/2011

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt
ñộng của Phòng Quản lý ñô thị quận
Bình Tân

07/3/2011

25

Quyết
ñịnh

04/2011/Qð-UBND
ngày 21/3/2011

Về công bố văn bản quy phạm pháp
luật hết hiệu lực

28/03/2011

Về bãi bỏ văn bản

06/8/2009
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42

Về ban hành Quy chế tổ chức và
05/2011/Qð-UBND;
hoạt ñộng của Phòng Kinh tế quận
ngày 19/4/2011
Bình Tân

26/04/2011

27

Quyết
ñịnh

10/2011/Qð-UBND
ngày 15/8/2011

Về ban hành Quy chế tổ chức và
hoạt ñộng của Trung tâm Văn hóa Thể dục thể thao quận Bình Tân

22/08/2011

Quyết
ñịnh

11/2011/Qð-UBND
ngày 23/9/2011

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 Bình
Tân

30/09/2011

29

Chỉ thị

Về thực hiện Quyết ñịnh số
62/2011/Qð-TTg ngày 09 tháng 11
năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ
về chế ñộ, chính sách ñối với ñối
01/2012/CT-UBND
tượng tham gia chiến tranh bảo vệ
ngày 27/6/2012
Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở
Căm-pu-chi-a, giúp bạn Lào sau
ngày 30 tháng 4 năm 1975 ñã phục
viên, xuất ngũ, thôi việc

04/7/2012

30

Quyết
ñịnh

04/2013/Qð-UBND
ngày 21/11/2013

Ban hành Quy chế quản lý Hồ sơ
ñiện tử cán bộ, công chức, viên chức
quận Bình Tân

28/11/2013

28
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26

Quyết
ñịnh

Quyết
ñịnh

02/2014/Qð-UBND
ngày 13/5/2014

32

Quyết
ñịnh

03/2014/Qð-UBND
ngày 19/6/2014

Về ban hành Quy trình tổ chức thực
hiện quyết ñịnh giải quyết khiếu nại
có hiệu lực pháp luật

26/6/2014

Quyết
ñịnh

04/2014/Qð-UBND
ngày 08/7/2014

Về ban hành Quy chế văn hóa công
sở trong các cơ quan chuyên môn,
ñơn vị sự nghiệp thuộc Ủy ban nhân
dân quận Bình Tân

15/7/2014

34

Chỉ thị

03/2014/CT-UBND
ngày 05/8/2014

Về tăng cường công tác giáo dục
quốc phòng và an ninh trong tình
hình mới trên ñịa bàn quận Bình Tân

12/8/2014

35

Quyết
ñịnh

05/2014/Qð-UBND
ngày 13/10/2014

Về ban hành Quy trình giải quyết tố
cáo trên ðịa bàn quận Bình Tân

20/10/2014

36

Quyết
ñịnh

06/2014/Qð-UBND
ngày 13/10/2014

Về ban hành Quy trình giải quyết
khiếu nại trên ñịa bàn quận Bình Tân

20/10/2014

33

20/5/2014
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31

Về 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 Bình Tân

43

44

37

Quyết
ñịnh

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt
ñộng của Phòng Nội vụ thuộc Ủy
ban nhân dân quận Bình Tân

13/02/2017

07/7/2017

25/7/2017

38

Quyết
ñịnh

05/2017/Qð-UBND
ngày 27/6/2017

Về bãi bỏ Quyết ñịnh số
02/2012/Qð-UBND ngày 02 tháng
02 năm 2012 của Ủy ban nhân dân
quận Bình Tân 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 Bình Tân

39

Quyết
ñịnh

06/2017/Qð-UBND
ngày 18/7/2017

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt
ñộng của Thanh tra quận Bình Tân
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01/2017/Qð-UBND
ngày 03/02/2017

Hết hiệu lực một phần
từ 13/4/2017 bởi Công
văn số 1175/UBND
ngày 13/4/2017 của Ủy
ban nhân dân quận Bình
Tân về việc ñính chính
Quyết
ñịnh
số
01/2017/Qð-UBND
ngày 03/02/2017 của
Ủy ban nhân dân quận
Bình Tân

40

Quyết
ñịnh

07/2017/Qð-UBND
ngày 20/12/2017

27/12/2017

01/2018/Qð-UBND
ngày 10/5/2018

Về bãi bỏ Quyết ñịnh số
07/2014/Qð-UBND ngày 05 tháng
11 năm 2014 của UBND quận ban
hành Quy tắc ứng xử cán bộ, công
chức, viên chức làm việc trong các
cơ quan chuyên môn, ñơn vị sự
nghiệp thuộc quận và UBND 10
phường trên ñịa bàn quận Bình Tân

18/5/2018

22/10/2018

22/10/2018

42

Quyết
ñịnh

02/2018/Qð-UBND
ngày 15/10/2018

Ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt
ñộng của Phòng Giáo dục và ðào tạo
quận Bình Tân thuộc Ủy ban nhân
dân quận Bình Tân

43

Quyết
ñịnh

03/2018/Qð-UBND
ngày 15/10/2018

Ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt
ñộng của Phòng Lao ñộng - Thương
binh và Xã hội quận Bình Tân
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41

Quyết
ñịnh

Về bãi bỏ Quyết ñịnh số
03/2010/Qð-UBND ngày 16 tháng 4
năm 2010 của Ủy ban nhân dân quận
Bình Tân ban hành Quy chế làm việc
của Ủy ban nhân dân quận Bình Tân
thí ñiểm không tổ chức Hội ñồng
nhân dân

45

46

44

46

47

Quyết
ñịnh

Quyết
ñịnh

Quyết
ñịnh

04/2018/Qð-UBND
ngày 15/10/2018

22/10/2018

05/2018/Qð-UBND
ngày 06/12/2018

Ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt
ñộng của Phòng Y tế quận Bình Tân
thuộc Ủy ban nhân dân quận Bình
Tân

13/12/2018

01/2019/Qð-UBND
ngày 14/10/2019

Về bãi bỏ Quyết ñịnh số
10/2009/Qð-UBND ngày 06 tháng 7
năm 2009 của Ủy ban nhân dân quận
Bình Tân ban hành Quy chế ñào tạo,
bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên
chức của quận và 10 phường

21/10/2019

02/2019/Qð-UBND
ngày 14/10/2019

Về bãi bỏ Quyết ñịnh số
1288/2005/Qð-UBND ngày 07
tháng 4 năm 2005 của Ủy ban nhân
dân quận Bình Tân ban hành Quy
chế mẫu tổ chức và hoạt ñộng của
của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả
giải quyết tại Ủy ban nhân dân
phường thuộc quận BìnhTân

21/10/2019
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45

Quyết
ñịnh

Ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt
ñộng của Phòng Tài nguyên và Môi
trường quận Bình Tân thuộc Ủy ban
nhân dân quận Bình Tân

Quyết
ñịnh

03/2019/Qð-UBND
ngày 14/10/2019

49

Quyết
ñịnh

04/2019/Qð-UBND
ngày 14/10/2019

Về bãi bỏ văn bản một số văn bản
quy phạm pháp luật

21/10/2019

50

Quyết
ñịnh

05/2019/Qð-UBND
ngày 08/01/2019

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt
ñộng của Phòng Tư pháp thuộc Ủy
ban nhân dân quận Bình Tân

15/11/2019

51

Quyết
ñịnh

06/2019/Qð-UBND
ngày 08/01/2019

Về ban hành Quy chế tổ chức và
hoạt ñộng của Văn phòng HðND và
UBND quận Bình Tân

15/11/2019

52

Quyết
ñịnh

01/2020/Qð-UBND
ngày 06/4/2020

Về bãi bỏ văn bản một số văn bản
quy phạm pháp luật

14/4/2020

53

Quyết
ñịnh

02/2020/Qð-UBND
ngày 06/4/2020

Về bãi bỏ văn bản quy phạm pháp
luật

14/4/2020

54

Quyết
ñịnh

03/2020/Qð-UBND
ngày 06/04/2020

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

14/04/2020

21/10/2019
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48

Về bãi bỏ Quyết ñịnh số
13/2009/Qð-UBND ngày 28 tháng 8
năm 2009 của Ủy ban nhân dân quận
Bình Tân về thành lập Ban quản lý
ñầu tư xây dựng công trình quận
Bình Tân trực thuộc Ủy ban nhân
dân quận Bình Tân

47

48

04/2020/Qð-UBND
ngày 06/4/2020

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

14/4/2020

56

Quyết
ñịnh

05/2020/Qð-UBND
ngày 23/4/2020

Về bãi bỏ văn bản quy phạm pháp
luật

2/5/2020

57

Quyết
ñịnh

06/2020/Qð-UBND
ngày 12/8/2020

Về bãi bỏ văn bản
phạm pháp luật

văn bản quy

20/8/2020

58

Quyết
ñịnh

07/2020/Qð-UBND
ngày 31/12/2020

Về bãi bỏ văn bản
phạm pháp luật

văn bản quy

10/01/2020
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55

Quyết
ñịnh

Ký bởi: Trung tâm Công báo
Email: ttcb.ubnd@tphcm.gov.vn
Cơ quan: Thành phố Hồ Chí Minh
Thời gian ký: 12.04.2021 15:03:55 +07:00
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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

Số: 363/Qð-UBND

Bình Tân, ngày 26 tháng 01 năm 2021

QUYẾT ðỊNH
Về công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực,
ngưng hiệu lực toàn bộ và một phần năm 2020

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN BÌNH TÂN
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền ñịa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Luật Tổ chức chính phủ và Luật
Tổ chức chính quyền ñịa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Luật Ban hành văn bản quy phạm
pháp luật thông qua ngày 18 tháng 6 năm 2020;
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 Nghị ñịnh số 154/2020/Nð-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính
phủ sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của 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 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 quận tại Tờ trình số 34/TTr-TP ngày 21
tháng 01 năm 2021.
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QUYẾT ðỊNH:
ðiều 1. Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng
hiệu lực toàn bộ và một phần năm 2020 theo Danh mục ñính kèm Quyết ñịnh này.
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 quận, Trưởng
phòng Tư pháp quận, Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc quận, khối nội
chính quận, các ñơn vị sự nghiệp thuộc quận, Chủ tịch Ủy ban nhân dân 10 phường
chịu trách nhiệm thi hành Quyết ñịnh này./.
CHỦ TỊCH

Nguyễn Minh Nhựt

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

A. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC, NGƯNG HIỆU LỰC TOÀN BỘ NĂM 2020

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

1

Quyết
ñịnh

02/2010/Qð-UBND
ngày 10/02/2010

ðược bãi bỏ bởi Quyết ñịnh số
Về Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt 01/2020/Qð-UBND
ngày
06/4/2020
của
Ủy
ban
nhân
dân
ñộng của Ban Quản lý ñầu tư xây
dựng công trình quận Bình Tân
quận Bình Tân về bãi bỏ một số
văn bản quy phạm pháp luật
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DANH MỤC
Văn bản quy phạm pháp luật ban hành hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ năm 2020
(Ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 363/Qð-UBND ngày 26 tháng 01 năm 2021
của Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Bình Tân)

14/4/2020
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4

5

Quyết
ñịnh

Quyết
ñịnh

Quyết
ñịnh

01/2012/Qð-UBND
ngày 16/01/2012

14/4/2020

05/2012/Qð-UBND
ngày 16/7/2012

Về sửa ñổi Khoản 2 ðiều 3 của Quy
chế tổ chức và hoạt ñộng của Ban
Quản lý ñầu tư xây dựng công trình
quận Bình Tân ban hành kèm theo
Quyết ñịnh số 02/2010/Qð-UBND
ngày 10/02/2010 của Ủy ban nhân dân
quận Bình Tân

ðược bãi bỏ bởi Quyết ñịnh số
01/2020/Qð-UBND
ngày
06/4/2020 của Ủy ban nhân dân
quận Bình Tân về bãi bỏ một số
văn bản quy phạm pháp luật

14/4/2020

02/2015/Qð-UBND
ngày 04/3/2015

Về sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của
Quy chế tổ chức và hoạt ñộng của
Bệnh viện quận Bình Tân ban hành
kèm theo Quyết ñịnh số 01/2012/QðUBND ngày 16/01/2012 của Ủy ban
nhân dân quận Bình Tân

ðược bãi bỏ bởi Quyết ñịnh số
01/2020/Qð-UBND
ngày
06/4/2020 của Ủy ban nhân dân
quận Bình Tân về bãi bỏ một số
văn bản quy phạm pháp luật

14/4/2020

16/2009/Qð-UBND
ngày 02/10/2009

ðược thay thế tại Quyết ñịnh số
03/2020/Qð-UBND
ngày
Về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt 06/4/2020 của Ủy ban nhân dân
ñộng của Phòng Văn hóa và Thông tin quận Bình Tân về ban hành Quy
quận Bình Tân
chế tổ chức và hoạt ñộng của
Phòng Văn hóa và Thông tin
quận Bình Tân

14/4/2020
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3

Quyết
ñịnh

52

2

ðược bãi bỏ bởi Quyết ñịnh số
01/2020/Qð-UBND
ngày
Về Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt
06/4/2020 của Ủy ban nhân dân
ñộng của Bệnh viện quận Bình Tân
quận Bình Tân về bãi bỏ một số
văn bản quy phạm pháp luật

6

8

9

Quyết
ñịnh

Quyết
ñịnh

Quyết
ñịnh

03/2011/Qð-UBND
ngày 10/3/2011

14/4/2020

08/2009/Qð-UBND
ngày 16/4/2009

ðược bãi bỏ bởi Quyết ñịnh số
ngày
Về ban hành Quy ñịnh tiếp công dân, 05/2020/Qð-UBND
xử lý ñơn, giải quyết tranh chấp, khiếu 23/4/2020 của Ủy ban nhân dân
nại, tố cáo trên ñịa bàn quận Bình Tân quận Bình Tân về bãi bỏ một số
văn bản quy phạm pháp luật

2/5/2020

04/2012/Qð-UBND
ngày 07/5/2012

ðược bãi bỏ bởi Quyết ñịnh số
Về phân công quản lý nhà nước ñối 06/2020/Qð-UBND
ngày
với các tổ chức hội trên ñịa bàn quận 12/8/2020 của Ủy ban nhân dân
Bình Tân
quận Bình Tân về bãi bỏ một số
văn bản quy phạm pháp luật

20/8/2020

09/2012/Qð-UBND
ngày 05/12/2012

ðược bãi bỏ bởi Quyết ñịnh số
ngày
Về bổ sung phân công quản lý nhà 06/2020/Qð-UBND
nước ñối với các tổ chức hội trên ñịa 12/8/2020 của Ủy ban nhân dân
quận Bình Tân về bãi bỏ một số
bàn quận Bình Tân
văn bản quy phạm pháp luật

20/8/2020
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7

Quyết
ñịnh

ðược thay thế tại Quyết ñịnh số
04/2020/Qð-UBND
ngày
Về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt 06/4/2020 của Ủy ban nhân dân
ñộng của Phòng Tài chính - Kế hoạch quận Bình Tân về ban hành Quy
quận Bình Tân
chế tổ chức và hoạt ñộng của
Phòng Tài chính - Kế hoạch
quận Bình Tân
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Quyết
ñịnh

08/2012/Qð-UBND
ngày 26/11/2012

54

10

ðược bãi bỏ bởi Quyết ñịnh số
07/2020/Qð-UBND
ngày
Về ban hành công tác thi ñua, khen 31/12/2020 của Ủy ban nhân
thưởng trên ñịa bàn quận Bình Tân
dân quận Bình Tân về bãi bỏ
một số văn bản quy phạm pháp
luật

10/1/2021

II. VĂN BẢN NGƯNG HIỆU LỰC TOÀN BỘ:
B. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC, NGƯNG HIỆU LỰC TOÀN BỘ TRƯỚC NGÀY 01/01/2020:

STT

Tên loại
văn bản

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

Tên gọi của văn bản

Không có

Lý do hết hiệu lực,
ngưng hiệu lực

Ngày hết
hiệu lực,
ngưng hiệu
lực
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Không có

Mẫu số 04
(Ban hành kèm theo Nghị ñịnh số 34/2016/Nð-CP)

A. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC, NGƯNG HIỆU LỰC MỘT PHẦN NĂM 2020:

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
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DANH MỤC
Văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực một phần, ngưng hiệu lực một phần năm 2020
(Ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 363/Qð-UBND ngày 26 tháng 01 năm 2021
của Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Bình Tân)

55

56

1

Quyết
ñịnh

05/2019/Qð-UBND
ngày 08/11/2019

ðược bãi bỏ bởi Quyết
ñịnh số 02/2020/QðUBND ngày 06/4/2020
của Ủy ban nhân dân 14/4/2020
quận Bình Tân về bãi bỏ
văn bản quy phạm pháp
luật

B. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC, NGƯNG HIỆU LỰC MỘT PHẦN TRƯỚC NGÀY 01/01/2020:

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
Không có

Lý do hết hiệu lực,
ngưng hiệu lực

Ngày hết
hiệu lực,
ngưng hiệu
lực
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Bãi bỏ một phần văn bản tại
ðiểm c Khoản 18 ðiều 2 của
Quy chế tổ chức và hoạt ñộng
của Phòng Tư pháp thuộc Ủy
ban nhân dân quận Bình Tân
ñược ban hành kèm theo Quyết
ñịnh số 05/2019/Qð-UBND
ngày 08/11/2019 của Ủy ban
nhân dân quận Bình Tân

Ký bởi: Trung tâm Công báo
Email: ttcb.ubnd@tphcm.gov.vn
Cơ quan: Thành phố Hồ Chí Minh
Thời gian ký: 12.04.2021 15:04:09 +07:00
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ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN BÌNH THẠNH
ỦY BAN NHÂN DÂN
QUẬN BÌNH THẠNH

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

Số: 28/Qð-UBND

Bình Thạnh, ngày 05 tháng 01 năm 2021

QUYẾT ðỊNH
Công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực năm 2020

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN BÌNH THẠNH
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền ñịa phương năm 2015 và Luật sửa ñổi, bổ
sung một số ñiều của Luật tổ chức Chính phủ và Luật tổ chức chính quyền ñịa
phương năm 2019;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 và Luật sửa ñổi,
bổ sung một số ñiều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2020;
Căn cứ Nghị ñịnh số 34/2016/Nð-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ
quy ñịnh chi tiết một số ðiều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm
pháp luật;
Xét ñề nghị của Trưởng Phòng Tư pháp tại Tờ trình số 154/TTr-TP ngày 31
tháng 12 năm 2020.
QUYẾT ðỊNH:
ðiều 1. Nay công bố 03 (ba) văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân
quận ban hành hết hiệu lực pháp luật (Danh mục kèm theo).
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, các phòng, ban, ñơn vị thuộc quận và Chủ tịch UBND các
phường có trách nhiệm thi hành Quyết ñịnh này./.
CHỦ TỊCH

ðinh Khắc Huy

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

01

Quyết ñịnh

Số 4157/2006/QðUBND ngày
10/8/2006 của
UBND quận Bình
Thạnh

Quyết ñịnh

Số 8529/2009/QðUBND ngày
24/12/2009 của
UBND quận Bình
Thạnh

Quyết ñịnh

Số 03/2017/QðUBND ngày
28/6/2017 của
UBND quận Bình
Thạnh

TỔNG SỐ

03 văn bản

02

03

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

Lý do hết hiệu lực

Về ban hành Quy chế
Bị bãi bỏ bởi Quyết ñịnh số
tổ chức và hoạt ñộng
01/2020/Qð-UBND ngày 25/3/2020
của Trung tâm Văn hóa
của UBND quận Bình Thạnh về bãi bỏ
- Thông tin quận Bình
văn bản quy phạm pháp luật
Thạnh
Về ban hành Quy chế tổ
chức và hoạt ñộng của
Phòng Văn hoá và
Thông tin quận Bình
Thạnh

Bị thay thế bởi Quyết ñịnh số
02/2020/Qð-UBND ngày 10/6/2020
của UBND quận Bình Thạnh về ban
hành quy chế tổ chức và hoạt ñộng của
Phòng Văn hóa và Thông tin quận
Bình Thạnh

Ngày hết
hiệu lực

02/4/2020

19/6/2020

Bị thay thế bởi Quyết ñịnh số
Về ban hành quy chế
03/2020/Qð-UBND ngày 17/12/2020
tổ chức và hoạt ñộng
của UBND quận Bình Thạnh về ban 28/12/2020
của Phòng Tư pháp
hành quy chế tổ chức và hoạt ñộng của
quận Bình Thạnh
Phòng Tư pháp quận Bình Thạnh
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ST Tên loại văn
T
bản
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DANH MỤC
VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA
HỘI ðỒNG NHÂN DÂN VÀ ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN BÌNH THẠNH HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ NĂM 2020

DANH MỤC
Văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước
của Hội ñồng nhân dân và Ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh trong kỳ hệ thống hóa năm 2020

Số, ký hiệu; ngày,
tháng, năm

Tên gọi của văn bản

ban hành văn bản

Thời ñiểm có hiệu
lực

Văn bản của Ủy ban nhân dân:

Ngày 16/8/2008

2.

Về sáp nhập Ban Tôn giáo và chuyển Bộ phận
Thi ñua - Khen thưởng vào Phòng Nội vụ và bổ
số 5843/2008/Qðsung chức năng nhiệm vụ giúp Ủy ban nhân
Quyết ñịnh
UBND ngày 08/8/2008
dân quận tổ chức quản lý về văn thư lưu trữ
Nhà nước cho Phòng Nội Vụ.

3.

Quyết ñịnh

Ngày 16/8/2008

4.

Về thành lập Phòng Tài chính và Kế hoạch
số 5845/2008/Qðquận Bình Thạnh.
Quyết ñịnh
UBND ngày 08/8/2008

5.

Quyết ñịnh

số 5846/2008/QðVề thành lập Phòng Tài nguyên và Môi trường
UBND ngày 08/8/2008 quận Bình Thạnh.

Ngày 16/8/2008

Về thành lập Phòng Tư pháp quận Bình Thạnh.
số 5844/2008/QðUBND ngày 08/8/2008

Ngày 16/8/2008

59

Ngày 16/8/2008

1.

Về giải thể Ủy ban dân số - Gia ñình và Trẻ em
số 5842/2008/Qðquận Bình Thạnh, chuyển các chức năng nhiệm
Quyết ñịnh
UBND ngày 08/8/2008 vụ của Ủy ban Dân số Gia ñình và Trẻ em quận
Bình Thạnh sang các phòng, ban có liên quan.

Ghi chú3
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STT

Tên loại
văn bản

Số, ký hiệu; ngày,
tháng, năm

60

STT

Tên loại
văn bản

Tên gọi của văn bản

Thời ñiểm có hiệu
lực

ban hành văn bản

Quyết ñịnh

số 5847/2008/QðUBND 08/8/2008

Về thành lập Phòng Lao ñộng, Thương binh và
Xã hội quận Bình Thạnh.

Ngày 16/8/2008

7.

Quyết ñịnh

số 5848/2008/QðUBND 08/8/2008

Về thành lập Phòng Văn hóa và Thông tin quận
Bình Thạnh.

Ngày 16/8/2008

8.

Quyết ñịnh

số 5849/2008/QðUBND 08/8/2008

Về thành lập Phòng Giáo dục và ðào tạo quận
Bình Thạnh.

Ngày 16/8/2008

9.

Quyết ñịnh

số 5850/2008/QðUBND 08/8/2008

Về thành lập Phòng Y tế quận Bình Thạnh.

10.

Quyết ñịnh

số 5851/2008/QðUBND ngày
08/8/2008

Về thành lập Thanh tra quận Bình Thạnh.

11.

Quyết ñịnh

số 5853/2008/QðVề thành lập Phòng Kinh tế quận Bình Thạnh.
UBND ngày 08/8/2008

Ngày 16/8/2008

12.

Quyết ñịnh

số 5854/2008/QðVề thành lập Phòng Quản lý ñô thị quận Bình
UBND ngày 08/8/2008 Thạnh.

Ngày 15/8/2008

13

Quyết ñịnh

số 06/2010/Qð-UBND Về việc bãi bỏ văn bản QPPL không còn phù
ngày 11/6/2010
hợp.

Ngày 18/6/2010

14.

Quyết ñịnh

số 07/2010/Qð-UBND Về việc công bố văn bản QPPL hết hiệu lực thi
ngày 11/6/2010
hành.

Ngày 18/6/2010
Ngày 01/4/2011

15.

Về ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt ñộng
số 05/2011/Qð-UBND
Quyết ñịnh
của Phòng Tài chính và Kế hoạch quận Bình
ngày 24/3/2011
Thạnh.

Ngày 16/8/2008
Ngày 16/8/2008

CÔNG BÁO/Số 21+22/Ngày 01-3-2021

6.

Ghi chú3

STT

Tên loại
văn bản

Số, ký hiệu; ngày,
tháng, năm

Tên gọi của văn bản

ban hành văn bản

Thời ñiểm có hiệu
lực

Quyết ñịnh

số 06/2011/Qð-UBND Về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt ñộng của
ngày 25/3/2011
Phòng Kinh tế quận Bình Thạnh.

Ngày 02/4/2011

17.

Quyết ñịnh

số 08/2011/Qð-UBND Về ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt ñộng
ngày 20/7/2011
của Phòng Quản lý ñô thị quận Bình Thạnh

Ngày 28/7/2011

18.

Quyết ñịnh

số 10/2011/Qð-UBND Về công bố văn bản quy phạm pháp luật hết
ngày 12/10/2011
hiệu lực thi hành.

Ngày 19/10/2011

19.

Quyết ñịnh

số 05/2012/Qð-UBND Về việc công bố văn bản quy phạm pháp luật
ngày 17/7/2012
hết hiệu lực thi hành

Ngày 24/7/2012

20.

Quyết ñịnh

số 01/2017/Qð-UBND Ban hành quy chế tổ chức và hoạt ñộng của
ngày 17/5/2017
Thanh tra quận Bình Thạnh

Ngày 29/5/2017

21.

Quyết ñịnh

số 04/2017/Qð-UBND
Về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật
ngày 10/7/2017

Ngày 25/7/2017

22.

Quyết ñịnh

số 05/2017/Qð-UBND Ban hành quy chế tổ chức và hoạt ñộng của
ngày 28/8/2017
Phòng Nội vụ quận Bình Thạnh

Ngày 06/9/2017
Ngày 06/02/2018

23.

Ban hành quy chế tổ chức và hoạt ñộng của
số 01/2018/Qð-UBND
Quyết ñịnh
Phòng Tài nguyên và Môi trường quận Bình
ngày 29/01/2018
Thạnh

Ngày 23/3/2018

24.

Ban hành quy chế tổ chức và hoạt ñộng của
số 02/2018/Qð-UBND
Quyết ñịnh
Văn phòng Hội ñồng nhân dân và Ủy ban nhân
ngày 14/3/2018
dân quận Bình Thạnh

25.

Quyết ñịnh

số 03/2018/Qð-UBND Ban hành quy chế tổ chức và hoạt ñộng của
ngày 23/3/2018
Phòng Giáo dục và ðào tạo quận Bình Thạnh

Ngày 02/4/2018

CÔNG BÁO/Số 21+22/Ngày 01-3-2021

16.

Ghi chú3

61

Số, ký hiệu; ngày,
tháng, năm

Tên gọi của văn bản

ban hành văn bản

27.

Quyết ñịnh

số 05/2018/Qð-UBND
Bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật
ngày 27/8/2018
Số 01/2019/QðUBND ngày
17/01/2019

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

Thời ñiểm có hiệu
lực

Ngày
23/7/2018
Ngày
07/9/2018
Ngày 25/01/2019

28.

Quyết ñịnh

29.

Quyết ñịnh

Số 01/2020/QðVề bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật
UBND ngày 25/3/2020

Ngày 02/4/2020

30.

Quyết ñịnh

Số 02/2020/QðVề ban hành quy chế tổ chức và hoạt ñộng của
UBND ngày 10/6/2020 Phòng Văn hóa và Thông tin quận Bình Thạnh

Ngày 19/6/2020

31.

Quyết ñịnh

Số 03/2020/QðUBND ngày
17/12/2020

Về ban hành quy chế tổ chức và hoạt ñộng của
Phòng Tư pháp quận Bình Thạnh

Ngày 28/12/2020

Văn bản của Hội ñồng nhân dân:
32.

33.

Nghị quyết

số 24/2007/NQHðND ngày
21/12/2007

Về phê duyệt tờ trình ðề án quy hoạch chi tiết
ñịa ñiểm trường học ngành giáo dục – ñào tạo
trên ñịa bàn quận Bình Thạnh ñến năm 2020

Nghị quyết

số 06/2008/NQHðND ngày
11/7/2008

Về phê duyệt ñồ án quy hoạch chung tỷ lệ
1/5000 trên ñịa bàn quận Bình Thạnh

Ghi chú3

Ngày 28/12/2007

Ngày 18/7/2008

CÔNG BÁO/Số 21+22/Ngày 01-3-2021

26.

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt ñộng của
số 04/2018/Qð-UBND
Quyết ñịnh
Phòng Lao ñộng, Thương binh và Xã hội quận
ngày 13/7/2018
Bình Thạnh
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STT

Tên loại
văn bản

STT

34.

Tên loại
văn bản

Số, ký hiệu; ngày,
tháng, năm

Tên gọi của văn bản

ban hành văn bản

Nghị quyết

Ghi chú3

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

CÔNG BÁO/Số 21+22/Ngày 01-3-2021

Tổng số: 34 văn bản

số 21/2017/NQHðND ngày
15/12/2017

Thời ñiểm có hiệu
lực

63
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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 thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh trong kỳ hệ thống hóa năm 2020

Kiến nghị

Stt

1.

văn bản

Quyết
ñịnh

Số 05/2011/QðUBND ngày
24/03/2011

Tên gọi của
văn bản

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

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

Cơ quan/
Nội dung kiến nghị/ Lý do
kiến nghị

ñơn vị
chủ trì
soạn thảo

- Hầu hết văn bản quy
phạm pháp luật làm căn cứ
ban hành Quy chế ñã bị thay
thế hoặc không còn phù hợp
pháp luật hiện hành
Thay thế

- Nhiều nội dung của quy
chế không còn phù hợp quy
ñịnh pháp luật hiện hành:
+ Chồng chéo, trùng lắp
với chức năng, nhiệm vụ về
ñăng ký kinh doanh của
Phòng Kinh tế hiện nay;
+ Quy ñịnh về vị trí, vai

P.TC-KH

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

Khi Thành phố ban
hành quy chế mẫu
về tổ chức và hoạt
ñộng của Phòng
Tài chính - kế
hoạch

CÔNG BÁO/Số 21+22/Ngày 01-3-2021

Tên loại

Số, ký hiệu;
ngày, tháng,
năm ban hành
văn bản1

Kiến nghị

Tên loại
Stt

văn bản

Số, ký hiệu;
ngày, tháng,
năm ban hành
văn bản1

Tên gọi của
văn bản

Cơ quan/
Nội dung kiến nghị/ Lý do
kiến nghị

ñơn vị
chủ trì
soạn thảo

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

CÔNG BÁO/Số 21+22/Ngày 01-3-2021

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

trò của Trưởng phòng; số
lượng phó trưởng phòng;…
+ Chưa quy ñịnh về
nhiệm vụ chủ trì, phối hợp
trong công tác rà soát văn
bản quy phạm pháp luật do
Hội ñồng nhân dân và Ủy
ban nhân dân quận ban
hành;
+ Khi Nghị quyết số
131/2020/QH14 có hiệu lực
(01/01/2021) và triển khai
thực hiện chính quyền ñô thị
tại Thành phố Hồ Chí Minh
(01/7/2021), trên ñịa bàn
quận không còn Hội ñồng
nhân dân, do ñó sửa ñổi
những nội dung có liên quan
ñến Hội ñồng nhân dân.
2.

Số 06/2011/QðUBND ngày

Về ban hành
Quy chế tổ
chức và hoạt

Thay thế

- Hầu hết văn bản quy
phạm pháp luật làm căn cứ
ban hành Quy chế ñã bị thay

P.Kinh tế

Khi Thành phố ban
hành quy chế mẫu
về tổ chức và hoạt
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Quyết
ñịnh

66

Kiến nghị

Tên loại
Stt

văn bản

Số, ký hiệu;
ngày, tháng,
năm ban hành
văn bản1

ñộng
của
Phòng Kinh
tế quận Bình
Thạnh.

Cơ quan/
Nội dung kiến nghị/ Lý do
kiến nghị

thế hoặc không còn phù hợp
pháp luật hiện hành;
- Nhiều nội dung của quy
chế chưa phù hợp quy ñịnh
pháp luật hiện hành:
+ Chồng chéo, trùng lắp
với chức năng, nhiệm vụ về
ñăng ký kinh doanh của
Phòng Tài chính – Kế
hoạch;
+ Bổ sung chức năng
tham mưu, giúp Ủy ban
nhân dân quận thực hiện
quản lý nhà nước về phòng,
chống thiên tai (nhận
chuyển giao từ Phòng Quản
lý ñô thị)
+ Quy ñịnh về vị trí, vai
trò của Trưởng phòng; số
lượng phó trưởng phòng;…
+ Chưa quy ñịnh về

ñơn vị
chủ trì
soạn thảo

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

ñộng của Phòng
Kinh tế

CÔNG BÁO/Số 21+22/Ngày 01-3-2021

25/03/2011

Tên gọi của
văn bản

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

Kiến nghị

Tên loại
Stt

văn bản

Số, ký hiệu;
ngày, tháng,
năm ban hành
văn bản1

Tên gọi của
văn bản

Cơ quan/
Nội dung kiến nghị/ Lý do
kiến nghị

ñơn vị
chủ trì
soạn thảo

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

CÔNG BÁO/Số 21+22/Ngày 01-3-2021

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

nhiệm vụ chủ trì, phối hợp
trong công tác rà soát văn
bản quy phạm pháp luật do
Hội ñồng nhân dân và Ủy
ban nhân dân quận ban
hành;
+ Khi Nghị quyết số
131/2020/QH14 có hiệu lực
(01/01/2021) và triển khai
thực hiện chính quyền ñô thị
tại Thành phố Hồ Chí Minh
(01/7/2021), trên ñịa bàn
quận không còn Hội ñồng
nhân dân, do ñó sửa ñổi
những nội dung có liên quan
ñến Hội ñồng nhân dân.

3.

Quyết
ñịnh

Số 08/2011/QðUBND ngày
20/07/2011

Thay thế

- Hầu hết văn bản quy
phạm pháp luật làm căn cứ
ban hành Quyết ñịnh số
08/2011/Qð-UBND ñã bị
thay thế hoặc không còn phù
hợp pháp luật hiện hành

P.QLðT

Khi Thành phố ban
hành quy chế mẫu
về tổ chức và hoạt
ñộng của Phòng
Quản lý ñô thị
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Về ban hành
Quy chế về
tổ chức và
hoạt
ñộng
của Phòng
Quản lý ñô

68

Kiến nghị

Tên loại
Stt

văn bản

Số, ký hiệu;
ngày, tháng,
năm ban hành
văn bản1

Tên gọi của
văn bản

Cơ quan/
Nội dung kiến nghị/ Lý do
kiến nghị

- Nhiều nội dung của quy
chế chưa phù hợp quy ñịnh
pháp luật hiện hành:
+ Không còn chức năng,
nhiệm vụ về phòng, chống
thiên tai (chuyển giao cho
Phòng Kinh tế);
+ Bổ sung thêm các quy
ñịnh về tổ chức và hoạt
ñộng của ðội Quản lý trật tự
ñô thị trực thuộc Phòng
Quản lý ñô thị;
+ Quy ñịnh về vị trí, vai trò
của Trưởng phòng; số lượng
phó trưởng phòng;…
+ Chưa quy ñịnh về nhiệm
vụ chủ trì, phối hợp trong
công tác rà soát văn bản quy
phạm pháp luật do Hội ñồng
nhân dân và Ủy ban nhân
dân quận ban hành;

ñơn vị
chủ trì
soạn thảo

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

CÔNG BÁO/Số 21+22/Ngày 01-3-2021

thị
quận
Bình Thạnh

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

Kiến nghị

Tên loại
Stt

văn bản

Số, ký hiệu;
ngày, tháng,
năm ban hành
văn bản1

Tên gọi của
văn bản

Cơ quan/
Nội dung kiến nghị/ Lý do
kiến nghị

ñơn vị
chủ trì
soạn thảo

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

+ Khi Nghị quyết số
131/2020/QH14 có hiệu lực
(01/01/2021) và triển khai
thực hiện chính quyền ñô thị
tại Thành phố Hồ Chí Minh
(01/7/2021), trên ñịa bàn
quận không còn Hội ñồng
nhân dân, do ñó sửa ñổi
những nội dung có liên quan
ñến Hội ñồng nhân dân.

4.

Quyết
ñịnh

số 01/2017/QðUBND ngày
17/5/2017

Về ban hành
quy chế tổ
chức và hoạt
ñộng
của
Thanh
tra
quận Bình
Thạnh

- Một số văn bản quy
phạm pháp luật làm căn cứ
ñể ban hành Quy chế ñã bị
sửa ñổi, bổ sung;
Sửa ñổi, bổ
sung hoặc
thay thế

- Một số nội dung của quy
chế chưa phù hợp quy ñịnh
pháp luật hiện hành:
+ Quy ñịnh về vị trí, vai
trò của Trưởng phòng; số
lượng phó trưởng phòng;…
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+ Cần bổ sung chức năng

Thanh tra
quận

Khi Thành phố
ban hành Quyết
ñịnh sửa ñổi quy
chế mẫu về tổ chức
và hoạt ñộng của
Thanh tra

CÔNG BÁO/Số 21+22/Ngày 01-3-2021

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

70

Kiến nghị

Tên loại
Stt

văn bản

Số, ký hiệu;
ngày, tháng,
năm ban hành
văn bản1

Tên gọi của
văn bản

Cơ quan/
Nội dung kiến nghị/ Lý do
kiến nghị

ñơn vị
chủ trì
soạn thảo

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

CÔNG BÁO/Số 21+22/Ngày 01-3-2021

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

về công tác tiếp công dân;
+ Chưa quy ñịnh về
nhiệm vụ chủ trì, phối hợp
trong công tác rà soát văn
bản quy phạm pháp luật do
Hội ñồng nhân dân và Ủy
ban nhân dân quận ban
hành;
+ Khi Nghị quyết số
131/2020/QH14 có hiệu lực
(01/01/2021) và triển khai
thực hiện chính quyền ñô thị
tại Thành phố Hồ Chí Minh
(01/7/2021), trên ñịa bàn
quận không còn Hội ñồng
nhân dân, do ñó sửa ñổi
những nội dung có liên quan
ñến Hội ñồng nhân dân.
5.

Quyết
ñịnh

Số 05/2017/QðUBND ngày
28/8/2017

Về ban hành
quy chế tổ
chức và hoạt
ñộng
của

Sửa ñổi, bổ
sung hoặc
thay thế

- Một số văn bản quy phạm
pháp luật làm căn cứ ñể ban
hành Quy chế ñã bị sửa ñổi,

P.Nội vụ

Khi Thành phố ban
hành Quyết ñịnh
sửa ñổi quy chế
mẫu về tổ chức và

Kiến nghị

Tên loại
Stt

văn bản

Số, ký hiệu;
ngày, tháng,
năm ban hành
văn bản1

Tên gọi của
văn bản

Cơ quan/
Nội dung kiến nghị/ Lý do
kiến nghị

bổ sung;
- Một số nội dung của quy
chế chưa phù hợp quy ñịnh
pháp luật hiện hành:
+ Cần bổ sung chức năng
chức năng tham mưu, giúp
Ủy ban nhân dân cấp huyện
quản lý nhà nước về: tín
ngưỡng.
+ Tại ðiều 2 của Quyết
ñịnh: cần bổ sung quy ñịnh
về nhiệm vụ, quyền hạn của
Phòng Nội vụ trong lĩnh vực
tín ngưỡng. (hiện nay do
Phòng Văn hóa và Thông tin
phụ trách)

ñơn vị
chủ trì
soạn thảo

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

hoạt ñộng của
Phòng Nội vụ

CÔNG BÁO/Số 21+22/Ngày 01-3-2021

Phòng Nội
vụ
quận
Bình Thạnh

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

+ Quy ñịnh về vị trí, vai trò
của Trưởng phòng; số lượng
phó trưởng phòng;…
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+ Chưa quy ñịnh về nhiệm
vụ chủ trì, phối hợp trong
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Kiến nghị

Tên loại
Stt

văn bản

Số, ký hiệu;
ngày, tháng,
năm ban hành
văn bản1

Tên gọi của
văn bản

Cơ quan/
ñơn vị
chủ trì
soạn thảo

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

- Một số văn bản quy
phạm pháp luật làm căn cứ
P. Tài
ñể ban hành Quy chế ñã bị
nguyên và
sửa ñổi, bổ sung;
Môi
- Một số nội dung của quy
trường
chế chưa phù hợp quy ñịnh
pháp luật hiện hành:

Khi Thành phố ban
hành Quyết ñịnh
sửa ñổi quy chế
mẫu về tổ chức và
hoạt ñộng của
Phòng Tài nguyên
và Môi trường

Nội dung kiến nghị/ Lý do
kiến nghị

CÔNG BÁO/Số 21+22/Ngày 01-3-2021

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

công tác rà soát văn bản quy
phạm pháp luật do Hội ñồng
nhân dân và Ủy ban nhân
dân quận ban hành;
+ Khi Nghị quyết số
131/2020/QH14 có hiệu lực
(01/01/2021) và triển khai
thực hiện chính quyền ñô thị
tại Thành phố Hồ Chí Minh
(01/7/2021), trên ñịa bàn
quận không còn Hội ñồng
nhân dân, do ñó sửa ñổi
những nội dung có liên quan
ñến Hội ñồng nhân dân.

6.

Quyết
ñịnh

Số 01/2018/QðUBND ngày
29/01/2018

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

Sửa ñổi, bổ
sung hoặc
thay thế

Kiến nghị

Tên loại
Stt

văn bản

Số, ký hiệu;
ngày, tháng,
năm ban hành
văn bản1

Tên gọi của
văn bản

Cơ quan/
Nội dung kiến nghị/ Lý do
kiến nghị

+ Cần bổ sung chức năng
tham mưu, giúp Ủy ban
nhân dân quận thực hiện
chức năng quản lý nhà nước
về: ño ñạc và bản ñồ.
+ Quy ñịnh về vị trí, vai
trò của Trưởng phòng; số
lượng phó trưởng phòng;…
+ Chưa quy ñịnh về
nhiệm vụ chủ trì, phối hợp
trong công tác rà soát văn
bản quy phạm pháp luật do
Hội ñồng nhân dân và Ủy
ban nhân dân quận ban
hành;
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+ Khi Nghị quyết số
131/2020/QH14 có hiệu lực
(01/01/2021) và triển khai
thực hiện chính quyền ñô thị
tại Thành phố Hồ Chí Minh
(01/7/2021), trên ñịa bàn

ñơn vị
chủ trì
soạn thảo

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

CÔNG BÁO/Số 21+22/Ngày 01-3-2021

Thạnh

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

Tên loại
Stt

văn bản

Số, ký hiệu;
ngày, tháng,
năm ban hành
văn bản1

Tên gọi của
văn bản

Cơ quan/
Nội dung kiến nghị/ Lý do
kiến nghị

ñơn vị
chủ trì
soạn thảo

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

quận không còn Hội ñồng
nhân dân, do ñó sửa ñổi
những nội dung có liên quan
ñến Hội ñồng nhân dân.
- Một số văn bản quy
phạm pháp luật làm căn cứ
ñể ban hành Quy chế ñã bị
sửa ñổi, bổ sung;

7.

Quyết
ñịnh

Số 02/2018/QðUBND ngày
14/3/2018

Về ban hành
Quy chế tổ
chức và hoạt
ñộng
của
Văn phòng
Hội
ñồng
nhân dân và
Ủy ban nhân
dân
quận
Bình Thạnh

- Một số nội dung của quy
chế chưa phù hợp quy ñịnh
pháp luật hiện hành:

Thay thế

Khi Thành phố ban
+ Quy ñịnh về vị trí, vai VP HðND hành quy chế mẫu
trò của Trưởng phòng; số và UBND về tổ chức và hoạt
ñộng của Văn
quận
lượng phó trưởng phòng;…
phòng UBND quận
+ Chưa quy ñịnh về
nhiệm vụ chủ trì, phối hợp
trong công tác rà soát văn
bản quy phạm pháp luật do
Hội ñồng nhân dân và Ủy
ban nhân dân quận ban
hành;

CÔNG BÁO/Số 21+22/Ngày 01-3-2021

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

Kiến nghị

Tên loại
Stt

văn bản

Số, ký hiệu;
ngày, tháng,
năm ban hành
văn bản1

Tên gọi của
văn bản

Cơ quan/
Nội dung kiến nghị/ Lý do
kiến nghị

ñơn vị
chủ trì
soạn thảo

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

+ Khi Nghị quyết số
131/2020/QH14 có hiệu lực
(01/01/2021) và triển khai
thực hiện chính quyền ñô thị
tại Thành phố Hồ Chí Minh
(01/7/2021), quận Bình
Thạnh sẽ không còn tổ chức
Hội ñồng nhân dân quận và
có thể sắp xếp lại phòng
chuyên môn thuộc UBND
quận nên tên gọi, chức năng,
nhiệm vụ của Văn phòng
cũng sẽ thay ñổi rất nhiều.

8.

Quyết
ñịnh

Quyết ñịnh số
03/2018/QðUBND ngày
23/3/2018

Về ban hành
Quy chế tổ
chức và hoạt
ñộng
của
phòng Giáo
dục và ðào
tạo
quận
Bình Thạnh

Sửa ñổi, bổ
sung hoặc
thay thế

- Nhiều văn bản quy
phạm pháp luật làm căn cứ
ñể ban hành Quy chế ñã bị
sửa ñổi, bổ sung hoặc thay
thế;
- Một số nội dung của quy
chế chưa phù hợp quy ñịnh
pháp luật hiện hành:

P. Giáo
dục và
ðào tạo

Khi Thành phố ban
hành Quyết ñịnh
sửa ñổi quy chế
mẫu về tổ chức và
hoạt ñộng của
Phòng Giáo dục và
ðào tạo.

CÔNG BÁO/Số 21+22/Ngày 01-3-2021

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

Tên loại
Stt

văn bản

Số, ký hiệu;
ngày, tháng,
năm ban hành
văn bản1

Tên gọi của
văn bản

Cơ quan/
Nội dung kiến nghị/ Lý do
kiến nghị

ñơn vị
chủ trì
soạn thảo

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

P. Lao

Khi Luật sửa ñổi,

CÔNG BÁO/Số 21+22/Ngày 01-3-2021

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

+ Quy ñịnh về vị trí, vai
trò của Trưởng phòng; số
lượng phó trưởng phòng;…
+ Chưa quy ñịnh về
nhiệm vụ chủ trì, phối hợp
trong công tác rà soát văn
bản quy phạm pháp luật do
Hội ñồng nhân dân và Ủy
ban nhân dân quận ban
hành;
+ Khi Nghị quyết số
131/2020/QH14 có hiệu lực
(01/01/2021) và triển khai
thực hiện chính quyền ñô thị
tại Thành phố Hồ Chí Minh
(01/7/2021), trên ñịa bàn
quận không còn Hội ñồng
nhân dân, do ñó cần sửa ñổi
những nội dung có liên quan
ñến Hội ñồng nhân dân.
9.

Quyết

Quyết ñịnh số

Về ban hành

Sửa ñổi, bổ

- Một số văn bản quy

Kiến nghị

Tên loại
Stt

văn bản

04/2018/QðUBND ngày
13/7/2018

(ñình chỉ thi
Cơ quan/
Thời hạn xử lý
hành, ngưng
hoặc kiến nghị xử
Tên gọi của hiệu lực, sửa Nội dung kiến nghị/ Lý do
ñơn vị
văn bản
kiến
nghị
lý/tình hình xây
ñổi, bổ sung,
chủ trì
dựng
thay thế, bãi
soạn thảo
bỏ hoặc ban
hành mới)
ñộng,
bổ sung một số
Quy chế tổ
sung hoặc
phạm pháp luật làm căn cứ
ñiều của Luật Xử
chức và hoạt
thay thế
ñể ban hành Quy chế ñã bị Thương
binh và Xã
lý vi phạm hành
ñộng
của
sửa ñổi, bổ sung;
hội
chính có hiệu lực,
phòng Lao
- Một số nội dung của quy
quy ñịnh về tổ chức
ñộng,
chế chưa phù hợp quy ñịnh
chính quyền ñô thị
Thương binh
pháp luật hiện hành:
tại Thành phố Hồ
và Xã hội
+
Quy
ñịnh
về
vị
trí,
vai
Chí Minh triển khai
quận Bình
trò
của
Trưởng
phòng;
số
thực hiện hoặc
Thạnh
lượng phó trưởng phòng;…
Thành phố ban
hành Quyết ñịnh
+ Chưa quy ñịnh về
sửa ñổi quy chế
nhiệm vụ chủ trì, phối hợp
mẫu về tổ chức và
trong công tác rà soát văn
hoạt ñộng của
bản quy phạm pháp luật do
Phòng Lao ñộng,
Hội ñồng nhân dân và Ủy
Thương binh và Xã
ban nhân dân quận ban
hội
hành.
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+ Khi Luật sửa ñổi, bổ
sung một số ñiều của Luật
Xử lý vi phạm hành chính
năm 2020 có hiệu lực
(01/01/2022), Trưởng phòng

CÔNG BÁO/Số 21+22/Ngày 01-3-2021

ñịnh

Số, ký hiệu;
ngày, tháng,
năm ban hành
văn bản1

78

Kiến nghị

Tên loại
Stt

văn bản

Số, ký hiệu;
ngày, tháng,
năm ban hành
văn bản1

Tên gọi của
văn bản

Cơ quan/
Nội dung kiến nghị/ Lý do
kiến nghị

ñơn vị
chủ trì
soạn thảo

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

CÔNG BÁO/Số 21+22/Ngày 01-3-2021

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

lao ñộng, Thương binh và
Xã hội có trách nhiệm kiểm
tra tính pháp lý của hồ sơ ñề
nghị Tòa án áp dụng biện
pháp ñưa vào cơ sở cai
nghiện bắt buộc ñối với
người nghiện ma túy (hiện
nay do Trưởng phòng Tư
pháp thực hiện)
+ Khi Nghị quyết số
131/2020/QH14 có hiệu lực
(01/01/2021) và triển khai
thực hiện chính quyền ñô thị
tại Thành phố Hồ Chí Minh
(01/7/2021), trên ñịa bàn
quận không còn Hội ñồng
nhân dân, do ñó sửa ñổi
những nội dung có liên quan
ñến Hội ñồng nhân dân.
10.

Quyết
ñịnh

Quyết ñịnh số
01/2019/QðUBND ngày

Về ban hành
Quy chế tổ
chức và hoạt

Sửa ñổi, bổ
sung hoặc
thay thế hoặc

- Một số văn bản quy
phạm pháp luật làm căn cứ
ñể ban hành Quy chế ñã bị

P. Y tế

Khi có văn bản về
tổ chức chính
quyền ñô thị tại

Kiến nghị

Tên loại
Stt

văn bản

Số, ký hiệu;
ngày, tháng,
năm ban hành
văn bản1

+ Cần bỏ chức năng chức
năng tham mưu, giúp Ủy
ban nhân dân cấp huyện
quản lý nhà nước về kế
hoạch hóa gia ñình.
+ Quy ñịnh về vị trí, vai
trò của Trưởng phòng; số
lượng phó trưởng phòng;…
+ Chưa quy ñịnh về
nhiệm vụ chủ trì, phối hợp
trong công tác rà soát văn
bản quy phạm pháp luật do
Hội ñồng nhân dân và Ủy
ban nhân dân quận ban
hành;

ñơn vị
chủ trì
soạn thảo

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

Thành phố Hồ Chí
Minh hoặc văn bản
của UBND Thành
phố
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Nghị
quyết
số
131/2020/QH14 có hiệu lực

Cơ quan/

CÔNG BÁO/Số 21+22/Ngày 01-3-2021

17/01/2019

(ñình chỉ thi
hành, ngưng
Tên gọi của hiệu lực, sửa Nội dung kiến nghị/ Lý do
văn bản
kiến nghị
ñổi, bổ sung,
thay thế, bãi
bỏ hoặc ban
hành mới)
ñộng
của
bãi bỏ
sửa ñổi, bổ sung;
phòng Y tế
- Một số nội dung của quy
quận Bình
chế chưa phù hợp quy ñịnh
Thạnh
pháp luật hiện hành:
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Kiến nghị

Tên loại
Stt

văn bản

Số, ký hiệu;
ngày, tháng,
năm ban hành
văn bản1

Tên gọi của
văn bản

Cơ quan/
Nội dung kiến nghị/ Lý do
kiến nghị

ñơn vị
chủ trì
soạn thảo

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

(01/01/2021) và triển khai
thực hiện chính quyền ñô thị
tại Thành phố Hồ Chí Minh
(01/7/2021), trên ñịa bàn
quận không còn Hội ñồng
nhân dân, do ñó sửa ñổi
những nội dung có liên quan
ñến Hội ñồng nhân dân hoặc
sẽ sắp xếp lại phòng chuyên
môn.

11.

Quyết
ñịnh

Quyết ñịnh số
02/2020/QðUBND ngày
10/6/2020

Về ban hành
Quy chế tổ
chức và hoạt
ñộng
của
phòng Văn
hóa - Thông
tin
quận
Bình Thạnh

- Một số văn bản quy
phạm pháp luật làm căn cứ
ñể ban hành Quy chế ñã bị
sửa ñổi, bổ sung;
Sửa ñổi, bổ
sung hoặc
thay thế

Khi Thành phố ban
hành Quyết ñịnh
sửa ñổi quy chế
- Một số nội dung của quy P. Văn hóa
mẫu về tổ chức và
chế chưa phù hợp quy ñịnh - Thông
tin
hoạt ñộng của
pháp luật hiện hành:
Phòng Văn hóa - Cần chuyển chức năng
Thông tin
chức năng tham mưu, giúp
Ủy ban nhân dân cấp huyện
quản lý nhà nước về tín

CÔNG BÁO/Số 21+22/Ngày 01-3-2021

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

Kiến nghị

Tên loại
Stt

văn bản

Số, ký hiệu;
ngày, tháng,
năm ban hành
văn bản1

Tên gọi của
văn bản

Cơ quan/
Nội dung kiến nghị/ Lý do
kiến nghị

ngưỡng cho Phòng Nội vụ.
- Cần bổ sung chức năng
tham mưu, giúp Ủy ban
nhân dân cấp huyện thực
hiện quản lý nhà nước về:
thông tin ñiện tử.
- Quy ñịnh về vị trí, vai
trò của Trưởng phòng; số
lượng phó trưởng phòng;…
- Chưa quy ñịnh về nhiệm
vụ chủ trì, phối hợp trong
công tác rà soát văn bản quy
phạm pháp luật do Hội ñồng
nhân dân và Ủy ban nhân
dân quận ban hành;
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- Khi Nghị quyết số
131/2020/QH14 có hiệu lực
(01/01/2021) và triển khai
thực hiện chính quyền ñô thị
tại Thành phố Hồ Chí Minh
(01/7/2021), trên ñịa bàn

ñơn vị
chủ trì
soạn thảo

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

Tên loại
Stt

văn bản

Số, ký hiệu;
ngày, tháng,
năm ban hành
văn bản1

Tên gọi của
văn bản

Cơ quan/
Nội dung kiến nghị/ Lý do
kiến nghị

ñơn vị
chủ trì
soạn thảo

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

quận không còn Hội ñồng
nhân dân, do ñó sửa ñổi
những nội dung có liên quan
ñến Hội ñồng nhân dân.

12.

Quyết
ñịnh

Quyết ñịnh số
03/2020/QðUBND ngày
17/12/2020

Về ban hành
Quy chế tổ
chức và hoạt
ñộng
của
phòng
Tư
pháp quận
Bình Thạnh

- Khi Luật sửa ñổi, bổ sung
một số ñiều của Luật Xử lý
Khi Luật sửa ñổi,
vi phạm hành chính năm
bổ sung một số
2020
có
hiệu
lực
ñiều của Luật Xử
Sửa ñổi quy (01/01/2022), Trưởng phòng
lý vi phạm hành
chế (bãi bỏ lao ñộng, Thương binh và
chính
có hiệu lực,
ñiểm d khoản Xã hội có trách nhiệm kiểm
quy ñịnh về tổ chức
tra tính pháp lý của hồ sơ ñề
18 ðiều 2
chính quyền ñô thị
Quy chế; sửa nghị Tòa án áp dụng biện
P.
Tư
pháp
tại Thành phố Hồ
ñổi những nội pháp ñưa vào cơ sở cai
Chí Minh triển khai
dung có liên nghiện bắt buộc ñối với
thực hiện hoặc
quan ñến Hội người nghiện ma túy (hiện
Thành phố ban
nay do Trưởng phòng Tư
ñồng nhân
hành
quy chế mẫu
pháp thực hiện)
dân)
về tổ chức và hoạt
Nghị
quyết
số
ñộng của Phòng Tư
131/2020/QH14 có hiệu lực
pháp
(01/01/2021) và triển khai
thực hiện chính quyền ñô thị
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(ñình chỉ thi
hành, ngưng
hiệu lực, sửa
ñổi, bổ sung,
thay thế, bãi
bỏ hoặc ban
hành mới)

Kiến nghị

Tên loại
Stt

văn bản

Số, ký hiệu;
ngày, tháng,
năm ban hành
văn bản1

Tên gọi của
văn bản

Cơ quan/
Nội dung kiến nghị/ Lý do
kiến nghị

tại Thành phố Hồ Chí Minh
(01/7/2021), trên ñịa bàn
quận không còn Hội ñồng
nhân dân.
TỔNG SỐ

12 văn bản

ñơn vị
chủ trì
soạn thảo

Thời hạn xử lý
hoặc kiến nghị xử
lý/tình hình xây
dựng
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(ñình chỉ thi
hành, ngưng
hiệu lực, sửa
ñổi, bổ sung,
thay thế, bãi
bỏ hoặc ban
hành mới)
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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: 12.04.2021 15:04:30 +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: 72/Qð-UBND

Gò Vấp, ngày 18 tháng 01 năm 2021

QUYẾT ðỊNH
Về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật
hết hiệu lực, ngưng hiệu lực năm 2020

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN GÒ VẤP
Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền ñịa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật
sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức Chính
quyền ñịa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015; Luật sửa ñổi, bổ
sung một số ñiều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18 tháng 6
năm 2020;
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;
Căn cứ Nghị ñịnh số 154/2020/Nð-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính
phủ sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Nghị ñịnh số 34/2016/Nð-CP;
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;
Căn cứ Quyết ñịnh số 11/2017/Qð-UBND ngày 08 tháng 3 năm 2017 của Ủy
ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quy ñịnh về quy trình xây dựng văn
bản quy phạm pháp luật trên ñịa bàn Thành phố Hồ Chí Minh;
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Theo ñề nghị của Trưởng Phòng Tư pháp quận tại Tờ trình số 37/TTr-PTP ngày
13 tháng 01 năm 2021.
QUYẾT ðỊNH:
ðiều 1. Nay công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Hội ñồng nhân
dân, Ủy ban nhân dân quận Gò Vấp hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một
phần năm 2020 (ñính kèm Danh mục).
ðiều 2. Quyết ñịnh này có hiệu lực kể từ ngày ký.
ðiều 3. Tổ chức thực hiện:
Giao Chánh Văn phòng Hội ñồng nhân dân và Ủy ban nhân dân quận chịu trách
nhiệm tổ chức niêm yết công khai và ñăng Công báo ban hành theo ñúng quy ñịnh.
Gửi Ban pháp chế Hội ñồng 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

Nguyễn Thị Thanh Vân

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

A. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC, NGƯNG HIỆU LỰC TOÀN BỘ NĂM 2020
I. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ

STT

Tên loại văn
bản

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

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

Nghị Quyết

20/2008/NQ-HðND;
ngày 11/7/2008

1

2

Quyết ñịnh

01/2018/Qð-UBND
ngày 08/01/2018

Lý do hết hiệu lực

Ngày hết
hiệu lực

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

Hết thời hạn có hiệu lực ñã
ñược quy ñịnh trong văn bản

Ngày
31/12/2020

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

Bị thay thế bởi Quyết ñịnh số
01/2020/Qð-UBND ngày
23/6/2020 của UBND quận về
Ban hành Quy chế về tổ chức
và hoạt ñộng của Phòng Tài

Ngày
30/6/2020
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DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
CỦA HỘI ðỒNG NHÂN DÂN, ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN GÒ VẤP HẾT HIỆU LỰC,
NGƯNG HIỆU LỰC TOÀN BỘ NĂM 2020
(Ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 72/Qð-UBND ngày 18 tháng 01 năm 2021 của UBND quận Gò Vấp
về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luât của UBND quận hết hiệu lực, ngưng hiệu lực năm 2020)

STT

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

Tên loại văn
bản

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

Lý do hết hiệu lực

Ngày hết
hiệu lực

chính – Kế hoạch thuộc Ủy
ban nhân dân quận Gò Vấp
3

07/2018/Qð-UBND
ngày 15/6/2018

4

Quyết ñịnh

01/2019/Qð-UBND
ngày 20/5/2019

5

Quyết ñịnh

01/2010/Qð-UBND;
ngày 04/02/2010

Về sửa ñổi bổ sung ðiều 2 Quy
chế tổ chức và hoạt ñộng của
Phòng Văn hóa và Thông tin
quận Gò Vấp ban hành kèm theo
Quyết ñịnh 08/2018/Qð-UBND
ngày 25/6/2018 của UBND quận
Về việc phê duyệt Kế hoạch tổ
chức quán triệt và thực hiện
chiến lược phòng, chống tham
nhũng ñến năm 2020.

Bị thay thế bởi Quyết ñịnh số
02/2020/Qð-UBND ngày
23/6/2020 của UBND quận về
Ban hành Quy chế về tổ chức
và hoạt ñộng của Phòng Văn
hóa và Thông tin thuộc Ủy
ban nhân dân quận Gò Vấp

Hết thời hạn có hiệu lực ñã
ñược quy ñịnh trong văn bản

Ngày
30/6/2020

Ngày
31/12/2020
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Quyết ñịnh

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

II. VĂN BẢN NGƯNG HIỆU LỰC TOÀN BỘ
Không có
B. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC, NGƯNG HIỆU LỰC TOÀN BỘ TRƯỚC NGÀY 01/01/2020
Không có
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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

