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' V ỉ ì 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyển địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật Ban hành yăn baÀ quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 
năm 2015; • """ 

Căn cứ Luật Đầu tư ngày 26 thảng 11 năm 2014; 

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 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; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Báo cáo sổ 8605/BC-STP-
KTrVB ngày 24 tháng 10 năm 2016 bảo cáo kết quả rà soát, xác định và công bo 
các văn bản hết hiệu lực theo quy định của Luật Đầu tư năm 2014. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Bãi bỏ 02 văn bản do ủy ban nhân dân thành phổ ban hành có 
nội dung không còn phù hợp với Khoản 3 Điều 7 Luật Đầu tư năm 2014, cụ thế: 

- Quyết định số 141/2005/QĐ-ƯBND ngày 11 tháng 8 năm 2005 của ủy 
ban nhân dân thành phố về ban hành quy chế xã hội hóa dịch vụ cấp nước sạch 
trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh; 

- Quyết định số 15/2010/QĐ-UBND ngày 18 tháng 3 năm 2010 của ủy ban 
nhân dân thành phố ban hành quy định về khuyến khích đầu tư bến bãi vận tải 
đường bộ trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. 

Điều 2. Bãi bỏ Điểm b, Khoản 1, đoạn "Đối với các bảng quảng cáo tấm 
lớn còn lại được xem xét gia hạn với thời hạn không quá 06 tháng cho đen khi 
ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt và công bố quy hoạch quảng cáo ngoài trời 
trên địa bàn thành phố" của Chỉ thị số 25/2014/CT-ƯBND ngày 16 tháng 9 
năm 2014 về tăng cường công tác quản lý về hoạt động quảng cáo trên địa bàn 
Thành phố Hồ Chí Minh vì không còn phù hợp với Khoản 3 Điều 7 Luật Đầu tư 
năm 2014. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 04 tháng 12 năm 2016. 
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Điều 4ệ Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Thủ trưởng các 
Sở, ban - ngành thành phố, Chủ tịch ủy ban nhân dân quận - huyện, Chủ tịch 
Úy ban nhân dân phường, xã - thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu 
trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 4; 
-Văn phòng Chính phủ; 
- Cục Kiểm tra Văn bản BTP; 
- Đoàn ĐBQH thành phố; 
- Thường trực HĐNĐ thành phố; 
- TTUB: cf, các PCT; 
- Văn phòng ĐĐBQH TP; 
- Văn phòng HĐNDỂTP; 
- Các Ban HĐND.TP; 
- VPƯB: Các PVP; / 
- Trung tâm Công báolT; 
- Các Phòng Chuyên viên; City Web; 
- LưurVT, (DA-HN) An. ks 
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