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ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN THỦ ðỨC 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

QUẬN THỦ ðỨC 

 

Số: 01/2013/Qð-UBND 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Thủ ðức, ngày 22 tháng 01 năm 2013 

QUYẾT ðỊNH 
Về bãi bỏ văn bản  

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN THỦ ðỨC 

 

Căn cứ Luật Tổ chức Hội ñồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 

năm 2003; 

Căn cứ Nghị quyết số 725/2009/UBTVQH12 ngày 16 tháng 01 năm 2009 của 

Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XII về ñiều chỉnh nhiệm vụ, quyền hạn của Hội 

ñồng nhân dân, ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và quy ñịnh 

nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của Ủy ban nhân dân huyện, quận, phường nơi 

không tổ chức Hội ñồng nhân dân huyện, quận, phường; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội ñồng nhân dân và 

Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 40/2010/Nð-CP ngày 12 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ 

về kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật; 

Căn cứ Quyết ñịnh số 75/2011/Qð-UBND ngày 21 tháng 11 năm 2011 của Ủy 

ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quy chế về kiểm tra, xử lý và rà 

soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên ñịa bàn Thành phố Hồ Chí Minh; 

Căn cứ Quyết ñịnh số 04/2012/Qð-UBND ngày 27 tháng 6 năm 2012 của Ủy 

ban nhân dân quận Thủ ðức ban hành Quy chế về kiểm tra, xử lý và rà soát, hệ thống 

hóa văn bản quy phạm pháp luật trên ñịa bàn quận Thủ ðức; 

Theo ñề nghị của Trưởng Phòng Tư pháp quận Thủ ðức tại Tờ trình số 28/TTr-

TP ngày 15 tháng 01 năm 2013, 
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QUYẾT ðỊNH: 

 

ðiều 1. Bãi bỏ Quyết ñịnh số 1594/2007/Qð-UBND ngày 24 tháng 7 năm 2007 

của Ủy ban nhân dân quận Thủ ðức về việc phê duyệt quy hoạch một số ngành nghề 

kinh doanh dịch vụ văn hóa trên ñịa bàn quận Thủ ðức giai ñoạn 2007 - 2008 do 

không còn phù hợp với quy ñịnh pháp luật hiện hành. 

ðiều 2. Quyết ñịnh này có hiệu lực sau 07 (Bảy) ngày, kể từ ngày ký. 

ðiều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân quận, Trưởng Phòng Tư pháp, Thủ 

trưởng các phòng, ban, ñơn vị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân 12 phường và các tổ chức, 

cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết ñịnh này./. 

 
 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
 CHỦ TỊCH 

 Huỳnh Thanh Nhân 

 

 

 


