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ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 6
ỦY BAN NHÂN DÂN
QUẬN 6

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

Số: 01/2019/QĐ-UBND

Quận 6, ngày 18 tháng 10 năm 2019

QUYÉT ĐỊNH

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 6
Căn cứ Luật To chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 nãm 20ỉ 5:
Cãn cứ Luật Ban hành vãn bàn quy phạm pháp luật ngày 22 thảng 6 năm
2015;
. . . . . .
- •
•
Căn cứ Nghị định sé 34/20ỉ6/NĐ-CP ngày ỉ4 tháng 5 năm 2016 của
Chính phủ vê qưy định chỉ tiêt một sô điêu vở biện pháp thi hành Luật Ban hành
vãn bản quy phạm pháp ỉuật;
Cãn cứ Quyết định sổ 475/QĐ-ƯBND ngă\<' 30 tháng Oì năm 20ỉ9 của ùỵ
ban nhân dân quận ó vê việc công bô két quả hệ thông hóa
2014- 20ỉ8 đôi
với vãn bản quy phạm pháp ỉ uột của Hội đồng nhân dân quận 6, ủy ban nhân
dãn quận 6;
Theo dề nghị của Trịrộrng,"phòng Tư pháp tạì Tờ trình 50 I224/TP ngày
14 thảng 10 nậm 201 Ệl
.
:

,

"•

Ịẳị

ĐỊNH:

Đ i ê u 1, Bãi b ỏ t o à n b ộ ữ7 ; {b'ảj) v ă n b ả n q u y p h ạ m p h á p ỉ u ậ t

Nay bãi bõ toàn bộ 07 (bảy) văn bản quy phạm pháp luật do ủy ban nhân
dân quận 6 ban hành sau đây:
1. Quyết định số 14/2009/QĐ-UBND ngày 10/7/2019 của UBND quận 6
ban hành Ke hoạch thực hiện Nghị quyết 22/NQ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2009
của Chính phủ.
2. Quyết định số 03/2010/QĐ-UBND ngàỵ 23/3/2010 của ủy ban nhân
dân quận 6 về ban hành Ke hoạch thực hiện chiến lược quốc gia phòng, chống
tham nhũng đen nãm 2020 trẽn địa bàn quận 6 .
3. Quyết định số 04/2011/QĐ-UBND ngày 22 tháng 3 nãm 2011 của Uy ban

nhân dân quận 6 ve baiì hàìih Quy chể tồ chức và hoạt động cùa Trung tâm dạy nghề
quận 6.
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4. Quyết định số 01/2013/QĐ-UBND rtíiày 30 tìiáne 5 nãm 2013 của ủy ban
nhân dân quận 6 về ban hành Quy che tô chức và hoạt động của Trung tâm vãn hỏa
quận 6.
5. Quyết định số 01/2015/QĐ-UBND ngảỵ 16 thảng 7 năm 2015 của ủy ban
''nhân dân quận 6 vẽ việc sửa đôi, bô sung một sổ điêu của Quy chê tô chúc vả hoạt
động của Trung tâm vãn hóa quận ó ban hành kèm theo Quyết định số 01/2013/QĐUBND ngày 30 tháng 5 nãm 2013 của Uy ban nhân dân quận 6,
6. Quyết định số 03/2015/QĐ-UBND ngay 25 tháng 11 năm 20!5 của ủy ban
nhãn dân quận 6 vè ban hành Quy che tổ chức và hoạt động cùa Bệnh viện quận 6.
7- Quyểt định sổ 09/2011/QĐ-UBND ngày 05/12/2011 của ủy ban nhân
dân quận 6 vẻ độ mật tài liệu của UBND quận 6 và các đơn vị trực thuộc Uv ban
nhân dân quận ố.
Điều 2. Hiệu lực thi hành
Quyet định này oó hiệu lực kê từ ngảv 26 tháng 10 năm 2019,
Điều 3- Tổ chúc Éhurc hièn

Chánh Vãn phòng Hội đồng nhản dân và ủy ban nhàn dân quận ó,
Trường phòng Nội vụ, Trưởng phòng Tài chính - Ke hoạch quận ó, Trương
phòng Tư pháp quận 6. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có li en quan và Chủ lịch
Uy ban nhân dân 14 phường chịu trách nhiệm thi hành Quyết định nảy./..
TM.ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Ngô Thành Luông

