
ỦY BAN NHẮN DÂN QUẬN 1 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do-Hạnh phúc 

Số: 'ỉiẨ/QĐ-UBND Quận 1, ngày4ôthángô2nãm 2014 

QUYÉTĐỊNH 
về công bố văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 1 

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 và 
ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004; 

Căn cứ Luật bạn hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 03 tháng 6 năra 
2008; 

Căn- cứ Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 về rà soát, hệ thống 
hóa văn bản quy pliạm pháp ỈLiậí; ' : ' 

,Găn: cứ-Xhểng te.số O9/2013/TT*BTP ngày 15/6/2013 eủa Bộ Tư pháp quy 
định chi tiết thi hành-Nghị: định sốI:16/2013/NĐ-GP' rigày 06/02^2013 eửà Ghính 
phủ yề rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp Itiật; ; . 

Găn cứ Quyết địrửỉ số |Ọ2/QỈ)-UBNĐ ngày 24/01/20.14 của ủy ban nMii đân 
QuậĩỊ 1 về bãi bồ Quyết -định 'Số 2Ọ71/2008/QĐ-UBND ngày 22/10/2008'òủấ ủy 
ban nhân đâĩi quận í; 

Căn cứ Quyết định số 103/QỊP-UBND ngày 24/01/2014 của ủỳ ban nhân dân 
Quận 1 về bãi bỏ một phần Quyết định số 494/2007/QĐ-ƯBNĐ ngằy Qố/06/2007 
của ủy ban. nhân dân quận 1; -.-ru •V'1 > 

Xét đề nghị của Trựởĩig, phÒỊỊg Tư pháp tại Tờ trình sể 12/TTr-TP ngày' 2JS 
tháng 1 nãm 2014, 

QUYẾT ĐỊNH; 
Điều 1. Nay công bố Quyết định số 2071/2008/QĐ-UBND ngày 22/10/2008 

của ủy ban nhân dân qụận 1 về việc ban hành quy định trình tự thủ tục tổ chức 
thực hiện quyết định hành.chính trên địa bàn quận 1; Chương II, Khoản 1 Điều 13 
và Khoản 1 Điều 15 Mục 2 Chương IV và Chương VIII của quy định ban hành 
kèm Quyết định số 494/2007/QĐ-UBND ngày 06/6/2007 của ủy ban nhân dân 
quận 1 về quy trình tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố 
cáotrongphạm vi quận hiệu lực thi hành kể từ ngày 24/01/2014. 
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Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 
Điều 3ễ Chánh Văn phòng ủy ban nhân dân quận 1, Thủ trưởng các phòng 

ban đơn vị, Chủ tịch ủy ban nhân dân 10 phường và các tổ chức, cá nhân có liên 
quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết 
Nơi nhận: ' 

-Như Điêu 3: 
- UBND thành phỗ Hồ Chí Minh; 
- Sở Tư pháp; 
- UBND: CT, PCT; 
- Văn phòng UBND Quận 1; 
- Trung tâm Công báo TPằ Hồ Chí Minh; 
- Lưu:VT(TH)ề 

Trương Hải Hiêu 
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