ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 11

Số: 53

/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Quận 11, ngày rS.2,

thảng 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 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;
Xét đề nghị của Trưởng phòng Tư pháp tại Tờ trình số 54
tháng Oi năm 2018,

/TTr-TP ngày i?

QUYỂT ĐỊNH:
Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục văn bản quy phạm pháp
luật của ủy ban nhân dân Quận 11 hết hiệu lực toàn bộ năm 2017.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Điều 3. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân quận,
Trưởng phòng Tư pháp, Thủ trưởng các phòng, ban chuyên môn thuộc quận, Chủ tịch
ủy ban nhân dân 16 phường và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách
nhiệm thi hành Quyết định này./, (phNơi nhận:
-NhưĐiều 3;
- ủy ban nhân dân TpHCM;
- Sở Tư pháp TpHCM;
- Trung tâm Công báo Thành phô;
- Thường trực Quận ủy;
- Thường trực HĐND quận;
- UBND quận: CT và các PCT;
- Các phòng, ban chuyên môn;
- UBND 16 phường;
- Trang thông tin điện tử quận;
- Lưu: VT, TP.Olr^-

ỦY BAN NHÂN

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

DANH MỤC
Kháp luật của ủy ban nhân dân Quận 11
liệu lực toàn bộ năm 2017
(Ban hành kèm theo Quyết định sổ: 5Ỏ /QĐ-UBND ngày ã2 /01 /2018
của Chủ tịch Úy ban nhân dân Quận 11)

STT

1.

Tên loại
văn bản

Quyết định

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

Số 02/2012/QĐUBND ngày
10/9/2012

Tên goi của văn bản

Lý do hết
hiệu lực

Ngày hết
hiệu lực

Được bãi bỏ
Ban hành Quy chế về
tại Quyết
kiếm tra, xử lý và rà
định số
soát, hệ thống hóa văn
02/10/2017
03/2017/QĐbản quy phạm pháp luật
UBND ngày
trên địa bàn quận 11
25/9/2017

