ỦY BAN NHÂN DÂN
QUẬN BÌNH THẠNH

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

Số: OHỊ /2017/QĐ-UBND

Bình Thạnh ngàyẠQtháng Ỷ năm 2017

"Ị,.; QUYẾT ĐỊNH

về việc fc)ãỉ t>ỏ văn bản quy phạm pháp luật
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ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN BÌNH THẠNH
Căn cứ Luật To chức chính quyền địa phương năm 2015;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015;
Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của
Chính phủ quy định chi tiết một số Điểu và. biện pháp thi hành Luật ban hành văn
bản quy phạm pháp luật;
Xét để nghị của Trưởng Phòng Tư pháp tại Tờ trình so
tháng § năm 2017.

/TTr-TP ngày JJ)

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Bãi bỏ 03 văn bản:
1. Quỵêt định sô 06/20fl8/O£)-TÍBND nơàv l^./fi2/"?Q0& nia Ĩ*ĨY Hati nhâti
dân quận Bình Thạnh về việc ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Trung
tâm Thể dục và Thể thao quận Bình Thạnh.
Lý do: Không còn phù hơp quy định pháp luật hiện hành.
2. Quyết định số 08/2008/QĐ-UBND ngày 02/10/2008 của ủy ban nhân
dân quận Bình Thạnh về việc ban hành quy chế bảo vệ bí mật nhà nước trên địa
bàn quận Bình Thạnh.
Lý do: Không còn phù họp quy định pháp luật hiện hành.
3. Quyết định số 10/2010/QĐ-UBND ngày 29/6/2010 của ủy ban nhân dân
quận Bình Thạnh về ban hành Quy chế làm việc của ủy ban nhân dân quận Bình
Thạnh thực hiện thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân.
Lý do: Không còn phù họp quy định pháp luật hiện hành.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày eẲ5. tháng 7í... năm 2017.

Điều 3. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân quận,
Trưởng phòng Tư pháp quận, các phòng, ban chuyên môn thuộc quận và các Chủ
tịch ủy ban nhân dân phường có trách nhiệm thi Ịp^|s|ịgt định này./. JỊi;
Noi nhận:
-Như Điều 3;
_
- ƯBND Thành phố;
- Sở Tư pháp;
- Phòng Tư pháp;
- Trung tâm Công báo;
- Chủ tịch và các Phó CT. UBND quận;
- Ban Biên tập cổng TTĐT quận Bình Thạnh;
- Lưu: VT, TP.
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