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ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

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

Số: 24/2020/QĐ-UBND

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 9 năm 2020

QUYÉT ĐỊNH
về việc bãi bỏ văn bản

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa 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 định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ
quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm
pháp luật;
Căn cứ Nghị định số 100/2019/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2019 của Chính
phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và
đường sắt;
Căn cứ Thông tư số 65/2014/TT-BGTVT ngày 10 tháng 11 năm 2014 của Bộ
trưởng Bộ Giao thông vận tải về ban hành định mức khung kinh tế - kỹ thuật áp dụng
cho vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt;
Theo đề nghị của Sở Giao thông vận tải tại Tờ trình số 8134/TTr-SGTVT ngày
10 tháng 7 năm 2020 về bãi bỏ Quyết định số 76/2009/QĐ-UBND ngày 16 tháng 10
năm 2009 của Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành các định mức kinh tế kỹ thuật
đối với hoạt động vận chuyển hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn Thành
phố Hồ Chí Minh và Quyết định số 92/2010/QĐ-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2010
của Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quy chế phối hợp tổ chức kiểm tra xe vận
tải hàng hóa chở quá tải trọng cho phép trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh; ý kiến
thẩm định của Sở Tư pháp tại Công văn số 2991/STP-KTrVB ngày 24 tháng 6 năm
2020.
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QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Bãi bỏ văn bản
1. Bãi bỏ toàn bộ Quyết định số 76/2009/QĐ-UBND ngày 16 tháng 10 năm
2009 của Ủy ban nhân dân Thành phố về ban hành các định mức kinh tế kỹ thuật đối
với hoạt động vận chuyển hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn Thành
phố Hồ Chí Minh.
2. Bãi bỏ toàn bộ Quyết định số 92/2010/QĐ-UBND ngày 29 tháng 12 năm
2010 của Ủy ban nhân dân Thành phố về ban hành Quy chế phối hợp tổ chức kiểm
tra xe vận tải hàng hóa chở quá tải trọng cho phép trên địa bàn Thành phố Hồ Chí
Minh.
Điều 2. Hiệu lực thi hành
Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 18 tháng 9 năm 2020.
Điều 3. Tổ chức thực hiện
Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Giám đốc Sở Giao thông vận tải
và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định
này./.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Võ Văn Hoan

