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ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 6
ỦY BAN NHÂN DÂN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

QUẬN 6

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 03/2018/QĐ-UBND

Quận 6, ngày 18 tháng 10 năm 2018

QUYÉT ĐỊNH
về bãi bỏ Quyết định số 12/2009/Q Đ-UBND ngày 20/5/2009
của Ủy ban nhân dân quận 6 ban hành Quy định về phân cấp quản lý nhà nước
đối với tài sản nhà nước tại cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập,
tổ chức chính trị xã hội được nhà nước đảm bảo kinh phí hoạt động

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 6
Căn cứ Luật Tô chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2ỠỈ5;
Căn cứ Luật Ban hành văn bàn quy phạm pháp luật ngày 22 tháng ố năm
: '
1
2015;
Căn cứ Nghị định sổ 34/2Oỉ6/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 20ì 6 của
Chỉnh phủ vê quy định chi tiét mật sô điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành
vãn bản quy phạm pháp ỉuật;
Cân cứ Nghị định số ỉ5Ỉ/20Ỉ 7/ND-CP ngày 26 thảng ỉ2 nãm 20ỉ 7 của
Chỉnh phủ quy định chì tiết một sổ điểu của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;
Căn củ Quyết định sổ 27/20Ỉ8/QĐ-UBNĐ ngày 3ĩ tháng 7 nãm 2018 của
ủy ban nhãn dân thành phổ Ho Chí Minh ban hành Quy định về phân cấp quản
ỉỷ nhà nước đôi với tài sản công tại cơ quan nhà nước, đơn Ví sự nghiệp công
ỉập, tô chức chính trị - xã hội, tó chức chính trị xă hội — nghê nghiệp, tó chức xã
hộ ỉ, to chức xã hội - nghê nghiệp và tô chức khác được thành ỉập theo quy định
pháp luật vê Hội được ngân sách nhà nước đảm báo kinh phí hoạt động trên địa
bàn thành phổ Hồ Chỉ Minh;
Theo ãề nghị của Trưởng phòng Tư pháp tại Tờ trình Aẵỡ 94Ọ/TP ngày 03
tháng ĩ Ồ năm 2018.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luậí
Bâi bỏ Quyết định sổ 12/2009/QĐ-UBND ngày 20/5/2009 của ủy ban
nhân dân quận 6 ban hành Quy định về phân cấp quản lý nhà nước đổì với tải
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sản nhà nước tại cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp cóng lập, tồ chức chính
trị xã hội được nhà nước đảm bào kinh phí hoạt động.
LÝ do: Quvếi định nảy không còn phù hợp với quỵ định pháp luật hiện
hành,
ĐiẾti 2. Hiệu lực thí hành
Quyết định này có hiệu lực kể từ ngảv 26 tháng 10 nàm 201 8.
Điều 3. Trách nhiệm thi hành
Chánh Vãn phòng Hội đồng nhân dân vả ủy ban nhân dân quận ó,
Trưởng phòng Tài chính - Kể hoạch quận 6, Trưởng phòng Tư pháp quận 6,
Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và Chù tịch Uy ban nhân dân 14
phường chịu trách nhiệm thì hành Quyết định nky.ỉ.^
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