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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: 03/2020/QĐ-UBND

Bình Thạnh, ngày 29 tháng 6 năm 2020

QUYÉT ĐỊNH
về bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân quận 6

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 6
Càn cứ Luật Tù chức chính quyền địa phỉCơỉìg lĩiịàv ì 9 í háng 6 nănì 2015;

Cán cứ Luật Bơn hùi lĩ ì vãn bản quv phọm pháp ỉuật tỉgàỵ 22 tháng 6 năm
2015:

Côn cừ Nghị íĩịỉìh Ạữ 34/20ỉỔ/NĐ-CP ngày ỉ4 rỉĩảng 5 tỉâíỉĩ 20ỉ6 cua
Chính pỉìịi VÉ? quy địíỉỉ? cỉìi tiêt ìĩỉột sô đíêỉì Vi} biện pháp thi hành Luật Bún hành
xăn bản quy phạm pháp ỉiíậĩ;

Căn cử Quvồĩ định sổ 4 75/OĐ-UBND ngày 30 ĩ háng 01 ìĩâm 2019 cùa ủy
ban nhân dân quận 6 về việc công bo kếĩ quá hệ íỉĩồng hóa kỳ' 20Ỉ4- 2QỈ8 đoi
với vãn bân quỵ phạm pháp ỉuật cua Hội đủng nhãn dàn quận 6. Uv bon ììhản
ĩỉàĩì quận 6:

Cản cử Quyết ílịnỉĩ sổ 4228/QĐ-VBNDngày 20 Ỉỉỉâng 8 nãỉỉì 20J9 cứa ủy
ban nhãn dân quặn 6 về việc ỉô c.hẳc lợi "Ban Quản lý đầỉi íư xúy dựng công
trình LỊĩíùbì 6" thành "BữH Quan lý dự án đầu tư xúy dựng khu vực qitậỉĩ 6 ỉ rực
thuộc Uy ban nhâìì dân quận ũ:
"

Theo đe nghị của Trưởng phòng Tư pháp tại Tờ trình so 667/TP ngày 08
thảng 6 nàni 2020,
QUYÉT ĐỊNH:
Diều 1. Bãi bỏ toàn bộ vãn bản quy phạm pháp luật

Nav bài bỏ toán bộ Quvát dịnh số 04/20 lO/QD-ƯBNDnạàv 01 thán í! 4
nằm 2010 cua ủ \ ban nhân dân quận ó vè ban hành Quv che tô chức và hoạt
động cùa Ban Quản ly đầu tư xâv dựng còng trình quận 6.

Dièu 2. Hiệu lực thi hành

Quvet đĩnh iiảv có hiệu lục kẻ từ naàvOStháĩiíi ?• năm 2020.
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Điều 3, Tổ chức thục hiện
Chánh Vãn phỏníĩ Hội dôna nhàn dân và Uv han nhàn dàn quặn 6,
Trườn £ phònc, Nội vụ, Trướng phò nạ Tư pháp quận 6, 'Thu ivLrãrm các co quan,
đơn \'ẵị cỏ liẻỉi quan vả Chú tịch Uy ban nhan dân 14 phường chịu trách nhiệm
thĩ hành Quvết đinh nâ}

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Ngô Thành Luông

