
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNGHÒAXÃHỘICHỦNGHĨA VỆT NAM 
HUYỆN Củ CHI Độc lập - Tự do - Hạnh phuc 

Số: /2016/QĐ-UBND Củ Chi, ngày tháng 10 nẩm 2016 

QUYẾT ĐỊNH 
về việc bãi bỏ Quyết định số 08/2009/QĐ-UBND ngày 11/5/2009 của ủy ban 

nhân dân huyện Củ Chỉ 

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN củ CHI 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 06 năm 2015; 
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; 
Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ về 

Quy định chi tiêt một sô điêu và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy 
phạm pháp luật; 

Căn cứ Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015 của Chính phủ về 
đăng ký doanh nghiệp; 

^ Căn cứ Quyết định số 3570/QĐ-UBND ngày 11/7/2016 của UBND Thành 
phố Hồ Chí Minh về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng 
của Sở Kế hoạch và Đầu tư được chuẩn hóa tại Thành phố Hồ Chí Minh; -

Xét đề nghị của Phòng Kinh tế tại văn bản số 495/PKT ngày 08/7/2016 của 
Phòng Kinh tế huyện, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Nay bãi bỏ Quyết đinh số 08/2009/QĐ-UBND ngày 11/5/2009 của 
ủy ban nhân dân huyện Củ Chi về việc bãi bỏ Quyết định số 1137/2006/QĐ-
UBND ngày 17/8/2006 của UBND huyẹn Củ Chi. 

Lý do: Quyết định 08/2009/QĐ-ƯBND không phù hợp YỚi quy định của 
pháp luật. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 
Điều 3. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân 

huyện, Trưởng Phòng Tài chính - Ke hoạch huyện, Trưởng Phòng Kinh tê 
huyện, Trưởng phòng Văn hóa - Thông tin huyện, Trưởng phòng Tư pháp 
huyện, Chủ tịch ủy ban nhân dân 21 xã, thị trấn và Thủ tn/ởng các đơn vị có 
liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định nầy^ịc^ỵ 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 
- Sở Tư Pháp Thành phố; 
- Trung tâm Công báo Thành phố; 
- TT.UBND huyẹn (CT và các PCT); 
- Lưu: VT, PKT. 2. NTThảo. 35. 


