
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
QUẬN 10 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Sô: 01 /2017/QĐ-UBND Quận 10, ngàyiS tháng 5 năm 2017 

QƯYÉT ĐỊNH 
về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật 

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 10 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 nãm 

2015; ' 

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định 
chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp 
luật; 

Căn cứ Quyết định số 02/2017/QĐ-UBND ngày 10/01/2017 của ƯBND Thành , 
phô ban hành Quy chế về kiếm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm 
pháp luật và tổ chức, quản lý công tác viên kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản 
quy phạm pháp luật trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh; 

Theo đề nghị của Trưởng Phòng Tư pháp tại Tờ trình số: 242/TTr-TP ngày 11 
tháng 5 năm 2017, 

QUYÉT ĐỊNH: 

Điều 1. Nay bãi bỏ bỏ Quyết định số 02/2012/QĐ-ƯBND ngày 04 tháng 5 
năm 2012 của ủy ban nhân dân quận 10 ban hành quy định khu vực, đường phố, 
địa điểm sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng và nơi để phế thải xây dựng trên 
địa bàn quận 10 do không còn phù hợp với quy định pháp luật hiện hành 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 24 tháng 5 năm 2017. 
Điều 3ề Chánh văn phòng Hội đồng nhân dân và ủỵ ban nhân dân quận 10, 

Trưởng Phòng Tư pháp quận 10, Trưởng Phòng Kinh Te quận 10, Trưởng Phòng 
Quản Lý đô thị quận 10 và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi 
hành quyết định ĩìky.! 

Nơi nhận: 
- Sở Tư pháp.TP.HCM; 
- CT, các PCT UBND Quận; 
-Như Điều 3;  
- Trung tâm công báo Thành phố, website Quận; 
- Lưu: VT. 

Nguyễn Đửc Trọng 




