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ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 11
ỦY BAN NHÂN DÂN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

QUẬN 11

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 48/QĐ-UBND

Quận 11, ngày 27 tháng 01 năm 2015

QUYÉT ĐỊNH
Vê việc bãi bỏ Quyêt định số 1239/2006/QĐ-UBND ngày 28 tháng 11 năm 2006
của Uỷ ban nhân dân quận 11 vê ban hành Quy chê thành lập, tô chức hoạt động
của TÔ Cán sự xã hội tình nguyện tại 16 phường thuộc quận 11

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 11
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11
năm 2003;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy
ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;
Căn cứ Nghị định 40/2010/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về
kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật;
Căn cứ Nghị định 16/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ
về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật;
Căn cứ Thông tư liên tịch 24/2012/TTLT-BLĐTBXH-BNV-BTC ngày 22 tháng
10 năm 2012 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Bộ Nôi vụ, Bộ Tài chính quy
định về thành lập, giải thể, tổ chức hoạt động và chế độ, chính sách đối với Đội công
tác xã hội tình nguyện tại xã, phường, thị trấn;
Căn cứ Quyết định 24/2014/QĐ-UBND ngày 16 tháng 7 năm 2014 của Ủy ban
nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về thành lập Đội công tác xã hội tình nguyện
phường, xã, thị trấn trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh;
Theo đề nghị của Phòng Tư pháp tại Tờ trình số 44/TTr-TP ngày 26 tháng 01
năm 2015,
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QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Nay bãi bỏ Quyết định số 1239/2006/QĐ-UBND ngày 28 tháng 11 năm

2006 của Ủy ban nhân dân quận 11 về ban hành Quy chế thành lập, tổ chức hoạt
động của Tổ Cán sự xã hội tình nguyện tại 16 phường thuộc quận 11.
Lý do: Các căn cứ pháp lý ban hành Quyết định và nội dung Quy chế không còn
phù hợp với quy định pháp luật hiện hành.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân quận, Trưởng Phòng Lao động
Thương binh và Xã hội, Trưởng Phòng Nội vụ, Trưởng Phòng Tư pháp, Chủ tịch Ủy
ban nhân dân 16 phường và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan có trách
nhiệm thi hành Quyết định này./.
CHỦ TỊCH

Dương Công Khanh

