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ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 11
ỦY BAN NHÂN DÂN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

QUẬN 11

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 162/Qð-UBND

Quận 11, ngày 21 tháng 02 năm 2019

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

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 11
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền ñịa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Nghị ñịnh số 34/2016/Nð-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ
quy ñịnh chi tiết một số ñiều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm
pháp luật;
Căn cứ Quyết ñịnh số 02/2017/Qð-UBND ngày 10 tháng 01 năm 2017 của Ủy
ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quy chế về kiểm tra, xử lý, rà soát,
hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật và tổ chức, quản lý cộng tác viên kiểm tra,
rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên ñịa bàn Thành phố Hồ Chí
Minh;
Xét ñề nghị của Trưởng phòng Tư pháp tại Tờ trình số 68/TTr-TP ngày 15 tháng
02 năm 2019,
QUYẾT ðỊNH:
ðiều 1. Nay công bố kèm theo Quyết ñịnh này kết quả hệ thống hóa văn bản
quy phạm pháp luật kỳ 2014 - 2018 của Hội ñồng nhân dân, Ủy ban nhân dân Quận
11 bao gồm:
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1. Tập hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật.
2. Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ.
3. Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực một
phần.
4. Danh mục văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực.
5. Danh mục văn bản quy phạm pháp luật cần ñình chỉ viêc thi hành, ngưng hiệu
lực, sửa ñổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới.
ðiều 2. Giao Văn phòng Hội ñồng nhân dân và Ủy ban nhân dân quận chịu
trách nhiệm niêm yết kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật tại trụ sở Ủy
ban nhân dân Quận 11 và ñăng tải trên trang thông tin ñiện tử của Ủy ban nhân dân
Quận 11.
ðiều 3. Quyết ñịnh này có hiệu lực kể từ ngày ký.
ðiều 4. Chánh Văn phòng Hội ñồng nhân dân và Ủy ban nhân dân quận, Trưởng
phòng Tư pháp, Thủ trưởng các cơ quan, ñơn vị có liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân
dân 16 phường và các tổ chức, cá nhân có liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết
ñịnh này./.
CHỦ TỊCH

Trần Thị Bích Liên

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 11

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

DANH MỤC

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

Tên gọi của văn bản

Lý do hết hiệu lực

Ngày hết hiệu
lực

1

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

27/01/2015

2

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

02/10/2017

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

Tổng số: 02 văn bản
19
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ỦY BAN NHÂN DÂN
QUẬN 11

DANH MỤC

STT

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

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

ỦY BAN NHÂN DÂN
QUẬN 11

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

DANH MỤC

STT

Tên loại
văn bản

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

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

Thời ñiểm có hiệu lực

Ghi chú

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

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

2

Quyết ñịnh

Số 01/2017/QðUBND ngày
08/9/2017

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

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

3

Quyết ñịnh

Số 02/2017/QðUBND ngày

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

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

1

Kiến nghị
sửa ñổi
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Quyết ñịnh

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

Quyết ñịnh

Số 04/2017/QðUBND ngày
27/9/2017

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

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

Quyết ñịnh

Số 05/2017/QðUBND ngày
02/10/2017

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

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

5

Quyết ñịnh

Số 01/2018/QðUBND ngày
27/8/2018

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

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

6

Số 02/2018/QðUBND ngày
19/11/2018

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

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

7

Quyết ñịnh

Thời ñiểm có hiệu lực

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

Quyết ñịnh

Số 03/2017/QðUBND ngày
25/9/2017

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

Ghi chú

CÔNG BÁO/Số 25+26/Ngày 01-4-2019

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

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

4

22

STT

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

Tên loại
văn bản

STT

Tên loại
văn bản

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

Thời ñiểm có hiệu lực

Ghi chú

này là ngày 02/10/2017

CÔNG BÁO/Số 25+26/Ngày 01-4-2019

Tổng số: 08 văn bản

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

23

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

QUẬN 11

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc

24

ỦY BAN NHÂN DÂN

DANH MỤC

STT

1

Tên
loại
văn
bản

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

Tên gọi của
văn bản

Quyết
ñịnh

Số
01/2015/QðUBND ngày
23/4/2015

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

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

Nội dung kiến nghị/ Lý
do kiến nghị

Cơ quan/
ñơn vị chủ
trì soạn thảo

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

Sửa ñổi, bổ
sung

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

Phòng Quản
lý ñô thị quận

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

STT

Tên
loại
văn
bản

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

Tên gọi của
văn bản

Nội dung kiến nghị/ Lý
do kiến nghị

25

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

Cơ quan/
ñơn vị chủ
trì soạn thảo

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

ñô thị Quận 11

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

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

Tên gọi của
văn bản
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STT

Tên
loại
văn
bản

Nội dung kiến nghị/ Lý
do kiến nghị

Cơ quan/
ñơn vị chủ
trì soạn thảo

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

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

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

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

2

Quyết
ñịnh

Số
01/2017/QðUBND ngày
08/9/2017

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

Sửa ñổi, bổ
sung

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

STT

Tên
loại
văn
bản

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

Tên gọi của
văn bản

Nội dung kiến nghị/ Lý
do kiến nghị

Cơ quan/
ñơn vị chủ
trì soạn thảo

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

Phòng Tư
pháp quận

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

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

3

Quyết
ñịnh

Số
02/2017/QðUBND ngày
25/9/2017

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

Sửa ñổi

27

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

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

Tên gọi của
văn bản
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STT

Tên
loại
văn
bản

Nội dung kiến nghị/ Lý
do kiến nghị

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

Cơ quan/
ñơn vị chủ
trì soạn thảo

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

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