
ỦY BAN NHÂN DÂN 
HUYỆN CẦN Gĩờ 

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

Số: HỌr /QĐ-UBND cần Giờ, ngày tháng 5 năm 20ỉ4 

^ QUYẾT ĐỊNH • 
Về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật không còn phù họp 

với quy định của pháp luật hiện hành 

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CẦN GIỜ 
Căn cứ Luật Tố chức Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân ngày 26 

tháng 11 năm 2003; . 
^ Căn cứ Nghị quyết số 26/2008/QH12 ngày 15 tháng 11 năm 2008 của 

Quốc hội khóa XII về thực hiện thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân clân 
huyện, quận, phường; 

Căn cứ Nghị quyết số 724/2009/1.181"VQỈ-112 ngày 16 tháng 01 năm 2009 
của ủy ban Thường vụ Quốc hội về danh sách huyện, quận, phường của các 
tỉnh, thành phố trực thuộc Trang ương thực hiện thí điểm không tổ chức Hội 
đồng nhãn dân huyện, quận, phường; 

^ Căn cứ Nghị quyết số 725/2009/ƯBTVQH12 ngày 16 tháng 01 năm 2009 
của ủy ban Thường vụ Quốc hội về điều chỉnh nhiệm vụ, quyền hạn của Hội 
đồng nhân dân, ủy ban nhân dãn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và quy 
định nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của ủy ban nhân dân huyện, quận, 
phường noi không tổ chức Hội đồng nhân dân huyện, quận, phường; ' 

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

Xét đề nghị của Trường Phòng Tư pháp tại Tờ trình số 121/TTr-TP 
ngày 08 tháng 5 năm 2014, 

QUYẾT ĐỊNH: 
Điều 1. Nay bãi bỏ Quyết định số 02/2006/QĐ-ƯBND ngày 09 tháng 02 

năm 2006 của ủy ban nhân dân huyện cần Giờ về ban hành Quy cliế quản lý 
.môi trường vùng nuôi tôm tập trung trên địa bàn huyện cần Giò'. 

Lý do: Không còn phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành. 
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 
Điền 3. Chánh Văn phòng ủy ban nhân dân huyện, Trưởng Phòng 

Tư pháp, Thủ trưởng các phòng ban, Chủ tịch úy ban nhân dân xã, thị trấn và 
các tố chức, cá nhãn có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: 
-Như Điều 3; 
- Sở TIV pháp thành phố; 
- Trung tâm Công báo thành phổ; 
- Thường trực Huyện ủy; • 
- Thường trực úy ban nhân dân huyện; 
- Đài Truyền thanh huyện; 
- Hội đồng nhân dân các xã, thị trấn; 
- LĐVP-TH-TNHTHS; ' 
- Lưu: VT, Huy. 
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