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Số: xx\ ̂  /QĐ-UBND Bình Thạnh, ngày Àậ tháng 4 năm 2014 

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

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN BÌNH THẠNH 

Căn cứ Luât Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003; 

^ Cặn cứ Nghị quyết số 26/2008/NQ-QH12 ngày 15 tháng 11 năm 2008 của 
Quốc hội về thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân huyện, quận, phường; 

Căn cứ Nghị quyết số 725/2009/UBTVQH12 ngày 16 tháng 01 năm 2009 
của Úy ban thường vụ Quốc hội về việc điều chỉnh nhiệm vụ, quyền hạn của 
HĐND tỉnh, thành phố trực thuộc trnng ương và quy định nhiệm vụ, quyền hạn, 
tổ chức bộ máy của UBND huyện, quận, phường nơi không tổ chức HĐND 
huyện, quận, phường; 

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 số 91/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 9 năm 2006 của 
Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ban hành văn bản quy 
phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân; 

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

Căn cứ Quyết định số 75/2011/NĐ-CP ngày 22 thảng 11 năm 2011 của 
Úy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về ban hành Quy chế kiểm tra, xử lý 
và rà soát văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh; 

Căn cứ Quyết đinh số 07/2012/QĐ-UBND ngày 24/9/2012 của UBND 
quận Bình Thạnh về ban hành Quy chế kiểm tra, xử lý và rà soát, hệ thống hóa 
văn bản quy phạm pháp luật trcn địa bàn quận Bình Thạnh; 

Xét đề nghị của Trưởng Phòng Tư pháp tại Tờ trình số 06/TTr-TP ngày 
10 tháng 4 năm 2014* 

QUYỂT ĐỊNH: 

Điều 1 <Ịay V "ng bố 08 Nghị quyết của Hội đồng nhân ááij à 01 Chỉ thị 
của ủy V I ìinL-n dân quận Bình Thạnh ban hành hết hiệu lực ÍLI h (theo 
dảnh nục đính kèm). ' 



Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. . 

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND quận, Trưởng Phòng Tư pháp quận, các 
phòng, ban, đơn vị quận và các Chủ tịch UBND phường có trách nhiệm thi hành ; 
Quyết định này./. 

Nơi nhận: 
Như Điều 3; .. • 
UBND Thành phố; . 
Sở Tư pháp; : 
Trung tâm công báo Thành phố; 
Bí thư và các Phó Bí thư Quận ủy; 
Chủ tịch và các Phó CT. UBND quận; 
Lưu: VT, TP. 

NHÂN DÂN 
3CH 



/^^ỮI^^HẲN ĐẲN . CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
//cYMQtoSpOTHi^BLàNH ••, Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

.1 ầrẳWwt&n.'ĩâ$lmì I 'lì ' • . I —-1.— • ' — 
ị°}ỳ̂ %ff0ỊỉygĩỂ 

DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT 
DO HỘI ĐÒNG NHÂN DÂN VÀ ỦY BAN NHẨN DÂN QUẬN BÌNH THẠNH 

BAN HÀNH HẾT HIỆU Lực NĂM 2014 

STT SỐ, ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu nội dung Ghi chú 

NGHỊQUYẾT 

NĂM 1992 

1 25/NQ-Khóa VI 24/10/1992 về việc lập lại trật tự trong XD và giạo thông trên địa bàn quận Hêt hiệu ỉực thòi gian 

NĂM 1993 

¥-ị- 29/NQ-KhóaVI 05/5/1993 về công tác bảo vệ chăm sóc giáo dục trẻ em và hoạt động y tế ở cơ sở Hết hiệu lực thài gian 

3 30/NQ-KhóaVI : 05/5/1993 về việc tiếp tục lập lại ừật tự giao thông trên địa bàn quận Hết hiệu lực thời gian 

NĂM 1994 

4 38/NQ-KhóaVI 22/01/Ị 994 về việc kiểm điểm hoạt động năm 1993 và nhiệm vụ, kinh phí hoạt động 
nắm 1994 của HĐND quận Bình Thạnh Hết hiệu lực thời^gian 

NẰM 1997 

5 07/NQ-Khóa ỴII 22/02/1997 về nội dung và kinh phí hoạt động HĐND quận Bình Thạnh Hết hiệu lực thời gian 



09/NQ-Khóa VII 22/02/1997 về ngăn chặn và bài trừ tệ nạn xã hội Hêt hiệu lực thòi gian 

7 12/NQ-Khóa VII 09/8/1997 về cải thiện điều kiệri vệ sinh, môi trường trên địa bàn quận Hết hiệu lực thời gian 

NẤM 2001 

8 06/2001/NQ-KVIII 23/3/2001 về việc đẩy mạnh thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở Hết hiệu lực thời gian 

NĂM 2013 

CHỈ THỊ 

9 15/2013/CT-ƯBND-M Chỉ thị về việc thục hiện công tác quốc phòng địa phưang năm 2013 Còn hiệu lực 


