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ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHÓ HÒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: £T4 /2017/QĐ-ƯBND Thành phố Hồ Chí Minh, ngày M tháng 9 năm 2017 

QƯYÉT ĐỊNH 
về việc bãi bỏ văn bản 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÒ CHÍ MINH 

Căn cứ Luật Tổ chức chỉnh quyền địa phương ngày 19 thảng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 06 tháng 7 
năm 2015; 

Căn cứ Luật Tiếp công dân ngày 25 tháng 11 năm 2013; 

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

Căn cứ Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của 
Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật tiếp công dân; 

Căn cứ Thông tư số 06/2014/TT-TTCP ngày 31 tháng 10 năm 2014 của 
Thanh tra Chính phủ quy định quy trình tiếp công dân; 

Căn cứ Thông tư số 07/2014/TT-TTCP ngày 31 tháng 10 năm 2014 của 
Thanh tra Chính phủ quy định quy trình xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cảo, đơn 
kiến nghị, phản ánh; 

Theo đề nghị của Thanh tra thành phố tại Công văn số 2060/TTTP'VP 
ngày 19 thảng 12 năm 2016 và ỷ kiến của Sở Tư pháp tại Công văn số 
7645/STP-KTrVB ngày 09 tháng 8 năm 2017. 

QUYỂT ĐỊNH: 

Điều 1. Bãi bỏ Quyết định số 16/2012/QĐ-UBND ngày 18 tháng 4 năm 2012 
về tiếp công dân và xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, đơn phản ánh, kiến nghị liên quan 
đến khiếu nại, tố cáo trên địa bàn thành phố. 

Lý do: không còn phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 10 năm 2017. 
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Điều 3. Chánh Văn phòng ủy ban nhân dân thành phố, Thủ trưởng các Sở -
ngành thành phố, Chủ tịch ủy ban nhân dân quận - huyện, Chủ tịch ủy 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 3; 
- Văn phòng Chính phủ; 
- Cục Kiểm tra Văn bản - Bộ Tư pháp; 
- Đoàn ĐBQH thành phố; 
- Thường trực HĐND thành phố; 
- TTUB: CT, các PCT; 
- Các Ban HĐND TP; 
- VPUB: các PVP; 
- Ban Tiếp công dân thành phố; 
- Các Phòng CV; TTCB; City Web; 
-Lưu: VT, (PC/L) XPJịịỹ, 
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Huỳnh Cách Mạng 


