
ỦY BAN NHÂN DÂN 
QUẬN TÂN PHÚ 

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

Số: Ầ 50ị/QĐ-ƯBND Tân Phú, ngày 06 tháng 5 năm 2014 

QUYẾT ĐỊNH 
về việc bãi bỏ văn bản 

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN TÂN PHÚ 

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân năm 2003; 

Căn cứ Luật Khiếu nại năm 2011; 

Căn cứ Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2012; 

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

• Căn cứ Nghị định số 26/2013/NĐ-CP ngày 29 tháng 3 năm 2013 của 
Chính phủ về tố chức và hoạt động của thanh tra ngành xây dựng; 

Căn cứ Quyết định số 27/2013/QĐ-TTg ngày 19 tháng 5 năm 2013 của 
Thủ tướng Chính phủ quy định về thành phần và nhiệm vụ, quyền hạn của Hội 
đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật; 

Căn cứ Quyết định số 10/2010/QĐ-ƯBND ngày 04 tháng 02 năm 2010 
của ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quy định về phân cấp 
quản lý nhà nước đối với tài sản nhà nước tại cơ quan hành chính, đơn vị sự 
nghiệp công lập, tổ chức chính trị - xã hội được ngân sách nhà nước đảm bảo 
kinh phí hoạt động; 

Căn cứ Quyết định số 19/2013/QĐ-UBND ngày 10 tháng 6 năm 2013 của 
ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về bãi bỏ Quyết định số 
133/2007/QĐ-UBND ngày 23 tháng 11 năm 2007 của ủy ban nhân dân thành 
phố về thí điểm thành lập Thanh tra Xây dựng quận - huyện và Thanh tra Xây 
dựng phường - xã, thị trấn tại Thành phố Hồ Chí Minh; 

Căn cứ Quyết định số 07/2014/QĐ-UBND ngày 11 tháng 02 năm 2014 
của Úy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quy trình giải quyết 
khiếu nại trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh; 

Xét đề nghị của Trưởng phòng Tư pháp tại Tờ trình số 312/TTr-PTP ngày 
24 tháng 4 năm 2014, 

QUYÉT ĐỊNH: 

Điều 1. Bãi bỏ các quyết định của ủy ban nhân dân, Chủ tịch ủy ban 
nhân dân quận Tân Phú không còn phù hợp với quy định của pháp luật, như sau: 



1. Quyết định số 01/2008/QĐ-ƯBND ngày 15 tháng 02 năm 2008 của ủy 
ban nhân dân quận Tân Phú về việc ban hành Quy định về tiếp công dân; xử lý 
đơn; giải quyết khiếu nại, tố cáo, tranh chấp quyền sử dụng đất, quyền sử dụng 
nhà thuộc sở hữu Nhà nước trên địa bàn quận Tân Phú; 

2. Quyết định số 02/2008/QĐ-UBND ngày 14 tháng 3 năm 2008 của ủy 
ban nhân dân quận Tân Phú ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Thanh 
tra Xây dựng quận Tân Phú và Thanh trạ Xây dựng phường; 

3. Quyết định số 1444/QĐ-UBNĨ) ngày 20 tháng 6 năm 2008 của ủy ban 
nhân dân quận Tân Phú về việc ban hành Quy -chế quản lý tài sản nhà nước tại 
đơn vị sự nghiệp công lập; 

4. Quyết định số 871/QĐ-UBND ngày 30 tháng 3 năm 2012 của Chủ tịch 
ủy ban nhân dân quận Tân Phú ban hành Quy chế tố chức và hoạt động của Hội 
đồng phối hợp công tác phố biến, giáo dục pháp luật quận Tân Phú. 

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

Điều 3. Chánh Văn phòng ủy ban nhân dân quận, Thủ trưởng các cơ quan 
ban ngành quận, Chủ tịch ủy ban nhân dân 11 phường, thành viên Hội đồng 
phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật quận, thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp và 
các tố chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
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