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

Số: /2018/QĐ-ƯBND Thành phó Hồ Chí Minh, ngày/ts thảng 3 năm 2018 

QUYÉT ĐỊNH 
về việc bãi bỏ văn bản 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỎ HÒ CHÍ MINH 

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

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015,ế 

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 để nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Báo cáo số 10641/BC-STP-KTrVB 
ngày 23 tháng 10 năm 2017 vê kết quả rà soát việc thực thi các văn bản quy phạm 
pháp luật liên quan đến Luật Trẻ em và Công văn số 1557/STP-KTrVB ngày 23 
tháng 02 năm 2018. 

QUYÉT ĐỊNH: 

Điều 1. Bãi bỏ Quyết định số 76/2004/QĐ-ƯB ngày 31 tháng 3 năm 2004 của 
ưỵ ban nhân dân thành phố về cho phép ủy ban Dân số, Gia đình và Trẻ em thành phố 
tiêp nhận bàn giao dự án do Tô chức Marrie Stopes International (MSI) tài trợ có 
đôi tượng điêu chỉnh không còn phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành. 

Điều 2. Bãi bỏ Quyết định số 6433/QĐ-ƯBND ngày 13 tháng 12 năm 2017 
của Uy ban nhân dân thành phố về việc bãi bỏ văn bản do không phù hợp với 
Khoản 1 Điêu 12 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 25 tháng 3 năm 2018. 

Điều 4. Chánh Văn phòng ủy ban nhân dân thành phố, Thủ trưởng các Sở, 
ban, ngành thành phô, Chủ tịch Uy ban nhân dân quận - huyện, Chủ tịch ủy ban 
nhân dân phường, xã, thị trân và các tô chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm 
thi hành Quyết định nàyệ/. 

Noi nhận: 
- Như Điều 4; 
- Văn phòng Chính phủ; 
- Cục Kiểm tra Văn bản BTP; 
- Đoàn ĐBQH thành phố; 
- Thường trực HĐND.TP; 
- TTƯB: CT, các PCT; 
- VP và các Ban HĐND.TP; 
- VPUB: PVP/VX; 
- Ban Tiếp công dân TP; 
- Các Phòng CV; City Web; 
- Trung tâm Công báo; 
- Lưu:VT, (VX/Th2) An.(ịli. 
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