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QUYÉT ĐỊNH 
về công bố văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực thi hành 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 4 

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân ngày 26 
tháng 11 năm 2003; 

Căn cứ Luật số 31/2004/QH11 ngàỵ 03/12/2004 của Quốc hội về ban 
hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, úy ban nhân dân; 

Căn cứ Nghị định số 40/2010/NĐ-CP ngày 12/4/2010 của Chính phủ về 
kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật; 

Căn cứ Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ về 
rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật; 

Căn cứ Quyết định số 75/2011/QĐ-UBND ngày 21/11/2011 của ủy ban 
nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quy chế về kiểm tra, xử lý và rà 
soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn thành phố Hồ Chí 
Minh; 

Xét Tờ trình số 01/TTr-TTr ngày 20/3/2014 của Chánh Thanh tra quận 4, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Nay, công bố Quyết định số 08/2007/QĐ-UBND ngày 12/6/2007 
của ủy ban nhân dân quận 4 về ban hành Quy định tiếp công dân, xử lý đơn, 
giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo trên địa bàn quận 4 hiện đã hết hiệu lực 
thi hành. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày kýề 

Điều 3. Chánh Văn phòng ủy ban nhân dân quận 4, Thủ trưởng các cơ 
quan, đơn vị thuộc quận, Chủ tịch Uy ban nhân dân 15 phường và các tô chức, 
cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyêt định này./. 

7VớĩỆ nhận: 
-Như điều 3; 
- TT.UBND thành phố; 
- Trung tâm Công báo thành phổ; 
- Phòng Kiểm tra văn bản - Sở Tư pháp; 
- TT.Quận ủy quận 4; 
- TT.ƯBND quận 4; 
- Liru: Vt.Th. 
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