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PHẦN VĂN BẢN KHÁC
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: 53/QĐ-UBND

Quận 11, ngày 22 tháng 01 năm 2018

QUYÉT ĐỊNH
về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật
của Ủy ban nhân dân Quận 11 hết hiệu lực năm 2017

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 11
Căn cú Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 thảng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Ban hành vãn bán quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Nghị dỉnh số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 nàm 2016 của Chính phủ
quy định chi tiết một so điêu và biệri pháp thỉ hãnh Luật Ban hành văn bản quy phạm
pháp luật;
Xét dề nghị của Trường phòng Tư pháp tại Tờ trình số H
tháng 01 năm 2018,

ìTTr-TP ngày p

QUYẾT ĐỊNH:
ĐiẺu 1. Công bố kcm theo Quyết định này Danh mục văn bản quy phạm pháp
luật của ủy ban nhân dân Quận 11 hết hiệu lựctõần bộ năm 2017.
ĐSỄu 2. Quyết định này có hiệu tực thi hành kê từ ngày ký.
ĐiẺu 3. Chánh Vãn phỏng Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân quận,
Trưởng phòng Tư pháp. Thù trưởng các phòng, ban chuyên mõn thuộc quận. Chù tịch
ủy ban nhân dân 16 phường và Thủ trưởng các cơ quan, đưn vị có liên quan chịu trách
nhiệm thí hành Quyết dinh này./.
CHỦ TỊCH

Trần Thị Bích Liên
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DANH MỤC
Văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân Quận 11
hết hiệu lực toàn bộ năm 2017
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 50 '/ỌĐ-UBND ngày 22 /01 /2018
của Chủ tịch ủy ban nhẩn dân Quận 11)

STT

1.

Tên loại
văn hản

Quyết đính

Số, ký hiệu; ngày,
thảng, năm ban
hành văn bản
SỐ 02/2012/QĐUBND ngày
10/9/2012

TỄn goi của vãn bản

Lỷ do hết
hiệu lực

Ngày hết
hiệu lực

Được bai bò
Ban hành Quy chề về
tại Quyết
kiêm tra, xử lý và tà
định số
soái, hệ thống hóa văn
02/10/2017
03/2017/QĐbàn quy phạm pháp luật
UBND ngày
trên đia bản quận ) 1
25/9/2017

