ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHÓ HỎ CHÍ MINH
Sổ:

5Dc2 /QĐ-UBND

về

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Thành phổ HÒ Chỉ Minh, ngày

tháng Oaỉnám 2018

QUYẾT ĐỊNH
việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật
hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHÓ HỒ CHÍ MINH
Căn cứ Luật Tố chức chính quyền 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;
'
'
'
Căn cứ Nghị định sổ 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
quv phạm pháp luật;
Xét ý kiến của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 167/TTr-STP-KTrVB
ngày 05 tháng 01 năm 2018;
Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Uy ban nhân dân thành phố,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều lề Công bố Danh mục (94) văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực,
ngưng hiệu lực toàn bộ (gồm 77 văn bản) và một phần (gồm 17 văn bản), thuộc
trách nhiệm rà soát của ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh trong kỳ rà
soát từ ngày 01/01 đến hết ngày 31/12/2017 (chi tiết xem phụ lục đính kèm).
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Điều 3. Chánh Văn phòng ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Tư
pháp, Thủ trưởng các Sở-ban, ngành thành phố, Chủ tịch Uy ban nhân dân quậnhuyện, Chủ tịch úy ban nhân dân phưừng-xã-thị trấn và các cá nhân, tố chức có
liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. (Kèm theo Phụ lục 1 và 2)
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Tư pháp, Cục KTVB;
- Đoàn Đại biếu Quốc hội TP;
- TT Hội đồng nhân dân TP;
- TT UB: CT, các PCT;
- VP và các Ban Thành ủy;
- VP và các Ban HĐND TP;
- VP UB: các PVP;
- Các phòng Chuvên viên;
- Trung tâm Công bá^yTP;
- Trung tâm tin học; City Web
- Lưu VT, (MCPC-TNh). /5Ê

KT. CHỦ TỊCH

Phụ lục I

DANH MỤC
;o-\
VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN,
ỹíHÂN DÂN THÀNH PHÓ HỒ CHÍ MINH HỂT HIỆU Lực, NGƯNG HIỆU Lực TOÀN BỘ
NĂM 2017
(Ban hành kèm theo Ouyết định sổ 5V&/QĐ-UBND ngàyO^thángũánăm 2018 của
'fĩủ tịch ủy ban nhân dân Thành phổ Hồ Chỉ Minh về việc công bổ Danh mục văn bản quy phạm pháp luật
hết hiệu lực, ngung hiệu lực toàn bộ hoặc một phân năm 2017)

A. VĂN BẢN HẾT HTỆU Lực TOÀN BỘ NĂM 2017
Tên loại
\an iuii

Vi.
1

. /
Quyết
định

1*

964/QĐ-UB
ngày 24/12/1991

•* %

*

Quyết
định

150/2004/QĐ-UB ngày
09/6/2004

3

Quyết
định

190/2004/QĐ-UB ngày
30/07/2004

4

Quyết
định

242/2004/QĐ-UB ngày

5

22/10/2004
•
69/2005/QĐ-ƯB
ngày 05/05/2005

.Jầị-

Vè việc dièu chinh giá biêu thu lệ phi khai
thác đất công, chợ, đường phố, bến bãi,
cảng...
-*N%004,
'•» "Sế 5 '

-5

2

1L
Quyêt
định

Ngày hếi
hiệu lực

LýdohetlnệuTpcp

Ban hành Quy định quản lý, sử dụng hành
lang trên bờ sông, kênh, rạch thuộc dịa bàn
thành phố Hồ Chí Minh.

i*.

*m...

í

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 64/2017/QĐUBND ngày 20/12/2017 về việc bãi bỏ văn bản
V.
'V
--5P.4
Dược thay thế bời Quyết (lịnh số 22/2017/QĐUBND ngày 18/4/2017 về Ban hành về Quy
dịnh vồ quản lý, sử dụng hành lang trên bờ
sòng, suối, kênh rạch, mương và hồ công cộng
thuộc địa bàn thành phổ Hồ Chí Minh

về thực hiện thu phí bảo vộ môi trường đối
Được bãi bỏ bởi Quyết định số 64/2017/QĐvới nước thải trên địa bàn thành phố Hồ Chí
UBND ngày 20/12/2017 về việc bãi bỏ văn bản
Minh
Được thay tliế bởi Quyết định số 07/2017/QĐBan hành Quy chế tổ chức và hoạt động của
UBND ngày 17/02/2017 về Ban hành Quy chế
Ban Quản lý Khu Công nghệ cao thành phố
tổ chức và hoạt động của Ban Quản [ý Khu
Hồ Chí Minh
Côna nghệ cao thành phố Hồ Chí Minh
-

Ni&HM*

:

-V

"

01/01/2018

......

28/4/2017

01/01/2018

27/02/2017

.

Ban hành Quy định về phân công, phàn cấp ị Dưực ihay thế bỏ'i Quyết định số 62/2017/QĐquản lý Nhà nước về giá tại thành phố Hồ Ị UBND ngàv 12/12/2017 về Ban hành Quy định

01/01/2018

m pH
< *
~ ! Tên loại
', ' văn bản

>
x
Tên ỊỊỌÌ cùa văn bân/ Trích }êu nội dung
cùa tăn bân

Số, ký hiệu; ngày,
tháng, năm ban hành
"r văn bản
,

Quyết
định

245/2005/QĐ- UBND
ngày 30/12/2005
m M

7

Quyết
định

ỳ ÍT

156/2006/QĐ-UBND
ngày 27/10/2006

* & • ' > ' ? • ' >

"'

'?

;

.

8

Nghị
quyết

09/2007/NQ-HĐND
ngày 05/7/2007

9

Nghị
quyết

19/2007/NQ-HĐND
ngày 07/12/2007

10

Quyết
định

05/2007/CT-UBND
ngày 05/02/2007

về ban hành mức thu phí trông giữ xe dạp,
xe máy, ô tô và phí tạm dừng, đỗ xe ô tô trên
địa bàn thành phố Hồ Chí Minh
•

••

•"

KÃM2006

về thành lập Quỹ hỗ trợ đào tạo và giải
quyết việc làm cho người có đất bị thu hồi
để thực hiện các dự án đầu tư trcn địa bàn
thành phố

.

NÃM2007 " . .

về việc ban hành mức thu lệ phí đăng ký hộ
tịch trên địa bàn Thành phố
về điều chỉnh mức thu phí bảo vệ môi
trường đối với nước thải sinh hoạt trcn địa
bàn thành phố Hồ Chí Minh
Vê quy định nguôn tài chính và quản lý, sử
dụng nguồn tài chính cho quản lý, bảo trì
đường thủy nội địa.

11

Quyết
định

71/2007/QĐ-UBND
ngày 10/05/2007

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của
ấp, tổ nhân dân

12

Quyết
định

72/2007/QĐ-ƯBND
ngày 10/05/2007

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của
tổ dân phố, khu phố

13

Quyết
định

76/2007/QĐ-UBND

Vê thành lập Quỹ Phát triên khoa học và
công nghệ thành phố Hồ Chí Minh.

ngày 16/05/2007

r ỉ'
'
.
'
Lý do hết hiệu lực

Ngày hct
hiệu lực

về cơ chế quản lý, điều hành về giá tại thành
phố 1 [ồ Chí Minh

Chí Minh
6

,•?,

2

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 64/2017/QĐUBND ngày 20/12/2017 về việc bãi bỏ văn bản
^
Được thay thê bưi Quyẻt dịnh sô 34/20 ỉ 7/QDUBND ngày 02/8/2017 về tổ chức lại "Quỹ hỗ
trợ đào tạo và giải quyết việc làm cho người có
đất bị thu hòi để thực hiện các dự án đầu tư trên
địa bàn thành phố" thành "Quỹ hỗ trợ giải
quyết việc làm cho người có đất bị thu hồi để
thực hiện các dự án đầu tư trên đia bàn thành
phổ".
Ệ T i %

ĩ

w

m

01/01/2018

ề '»>

12/8/2017

ề t k

Được bãi bỏ bởi Nghị quyết số 26/2017/NQHĐND ngày 07/12/2017 về việc bãi bỏ văn bản

01/01/2018

Được bãi bỏ bởi Nghị quyết số 26/2017/NQI1ĐND ngàv 07/12/2017 về việc bãi bỏ văn bản

01/01/2018

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 17/2017/QĐUBND ngày 21/3/2017 về việc bãi bỏ văn bản

01/4/2017

Được thay thê bởi Quyêt định sô 24/2017/QĐUBND ngày 25/04/2017 về Ban hành Quy chế
tổ chức và hoạt động của ấp, khu phố, tổ nhân
dân, tố dân phố
Được thay thê bởi Quyèt định sô 24/2017/QĐUBND ngày 25/04/2017 về Ban hành Quy chế
tổ chức và hoạt động của ấp, khu phố, tổ nhân
dân, tổ dân phố
Được thay thế bởi Quyết định số 55/2017/QĐUBND ngày 10/10/2017 về tổ chức và hoạt

05/5/2017

05/5/2017

25/10/2017

Stt

14

15

ẳ: .
16

17

18

Tên loại
vãn han

Quyết
định

Quyết
định

Nghị
quyết
Quyết
định

Quyết
định

' Sổ, ký hịặu; ngẩy, "
thảng, năm ban hanh
vàn bán

Tên gọi của văn haii' Trích yếu nội dung
cúa văn bần

77/2007/QD-UBND
ngày 22/05/2007

Vồ quy định giá tính thuế tài nguyên nước
trên địa bàn thành phố 1 lồ Chí Minh.

139/2007/QĐ- UBND
ngày 20/12/2007

Vẽ điêu chỉnh Quyêt định sô 190/2004/QĐUB ngày 30 tháng 7 năm 2004 của ủy ban
nhân dân thành phố về thực hiện thu phí bảo
vệ môi trường đối với nước thải trcn dịa bàn
Thành phố

ầ
? *
:
-.V.
năm20Ố8
t
10/2008/N Q-HĐN D
về phí và lệ phí trên địa bàn thành phố Hồ
05/12/2008
Chí Minh
Vê tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc trỏ
em, ngăn ngừa, giải quyết tình trạng trẻ em
05/2008/CT-UBND
lang thang, trẻ em bị xâm phạm tình dục và
ngày 27/3/2008
trỏ cm phải lao động nặng nhọc trong điều
kiện độc hại, nguv hiểm.

ỉ. V (1(1 húi hiệu lực
động Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
Thành phố ỉ lồ Chí Minh
Được thay thế bởi Quyết định số 56/2017/QĐUBND ngày 20/10/2017 về quv định giá tính
thuế lài nguyên nước trên địa bàn Thành phố
I ỉồ Chí Minh.
Được bãi bỏ bởi Quyết định số 64/2017/QĐUBND ngày 20/12/2017 về việc bãi bỏ văn bản

;
Được bãi bỏ bởi Nghị quyết số 26/2017/NQ1ỈĐND ngàv 07/12/2017 về việc bãi bỏ văn bản
Được bãi bỏ bời Quvct định số 16/2017/QĐUBND ngày 21/3/2017 về việc bãi bỏ văn bản

Ngày hểt
hiệu lực

01/11/2017

01/01/2018

01/01/2018

01/4/2017

15/2008/QĐ-UBND
ngày 12/03/2008

Ban hành Quy định về trách nhiệm quản iý
chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn
thành phố Hồ Chí Minh;

Được thay thế bởi Quyết định số 23/2017/QĐUBND ngày 24/04/2017 về Ban hành Quy định
trách nhiệm quản lý nhà nước về chất lượng và
bảo trì công trình xây dụng trcn địa bàn thành
phổ Hồ Chí Minh.

04/5/2017

28/8/2017

19

Quvết
định

87/2008/QĐ-UBND
ngày 19/12/2008

Được thay thế hởi Quvết định số 37/2017/QĐvề việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt
UBND ngày 18/8/2017 về Ban hành Quy chế
động cúa Sở Lao động - Thương binh và Xã
tô chức và hoạt động của Sở Lao động hội
Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh

20

Quyết
định

88/2008/QĐ- UBND
ngày 20/12/2008

về thu phí vệ sinh và phí bảo vệ môi trường
đối với chất thải rắn thông thường trcn địa
bàn thành phố Hồ Chí Minh
3

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 64/2017/QĐUBND ngày 20/12/2017 về việc bãi bỏ văn bản

01/01/2018

Sô, kỷ hiệu; ngày,
rên loỊii
Stt
tiuuig, (lãm ban hành
"MSi. \ iĩỉi han
văn bán
% ,r *
Vj"
*
*/
">
'

21

Nghị
quyết

08/2009/NQ-HĐN D
09/7/2009

22

Nghị
quyết

27/2009/NQ-HĐND
11/12/2009

23

Nghị
quyết

33/2009/NQ-HĐND
09/ í 2/2009

24

Nghị
quyết

35/2009/NQ-HĐND
09/12/2009

25

Nghị
quyết

37/2009/NQ-HDND
09/12/2009

26

Quyết
dịnh

05/2009/QĐ-UBND
ngày 20/01 /2009

27

Quyết
định

13/2009/QĐ-UBND
ngày 03/02/2009

28

Quyết
định

30/2009/QĐ-UBND
ngày 13/4/2009

29

Quyêt
định

34/2009/QĐ-UBND
ngày 06/5/2009

»«y*.
Tèn gọi của văn bản/Trích yếu nội dung
,
, của văn bản
í

*

'
*
NĂM 2009
'

'

*

Ngày hểt
hiệu lực

ỉjý du hếí hiệu lực

*í
'

-

"ÌỊEỊ

'

ậ

:

'

•'*»

...

Vè việc thu phí lưu giữ, bao quan tang vật,
phương tiện bị tạm giữ trên địa bàn Thành
phố
về thu lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử
dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản
khác gắn liền với dất trên dịa bàn thành phố
Hồ Chí Minh
Vê thu phí thâm định báo cáo đánh giá tác
động môi trường trcn địa bàn thành phố 1 lồ
Chí Minh
Vê việc thu phí tham quan Khu di tích lịch
sử Đia đao Củ Chi
Vê việc thu lệ phí chứng minh nhân dân và
lộ phí đăng ký cư trú trên địa bàn thành phố
Hồ Chí Minh

Được bãi bỏ bởi Nghị quyết số 26/2017/NQHĐND ngày 07/12/2017 về việc bãi bỏ văn bản

01/01/2018

Dược bãi bỏ bởi Nghị quyết số 26/2017/NQHĐND ngàv 07/12/2017 về việc bãi bỏ văn bản

01/01/2018

Được bãi bỏ bởi Nghị quyết số 26/2017/NQHĐND ngày 07/12/2017 về việc bãi bỏ văn bản

01/01/2018

Được bãi bỏ bởi Nghị quyết số 26/2017/NQHĐND ngày 07/12/2017 về việc bãi bỏ văn bản

01/01/2018

Được bãi bỏ bời Nghị quyết sổ 26/2017/NQHĐND ngày 07/12/2017 về việc bãi bỏ văn bản

01/01/2018

Dược thay thế bởi Quyết định số 6Ỉ/2017/QĐƯBND
ngày 05/12/2017 về Ban hành Quy chế
Ban hành Quy chế (mẫu) về tố chức và hoạt
động của Phòng Giáo dục và Đào tạo thuộc (mẫu) về lổ chức và hoạt động của Phòng Giáo
dục và Đào tạo thuộc ủy ban nhân dân quận ủy ban nhân dân quận - huyện
huvên
Dược thav thể bởi Quvễt định số 32/2017/QĐUBND ngàv 31/7/2017 về Ban hành Quv định
Ban hành Quv định về quán lv và sứ dụng
về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển
nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA)
chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của các
của thành phố Hồ Chí Minh.
nhà tài trợ nước ngoài của thành phố Hồ Chí
Minh.
Dược thay Ihế bởi Quyết định số 08/2017/ỌĐBan hành Quy chế tổ chức và hoại động của
UBND ngày 17/02/2017 về ban hành Quy chế
Ban Quản lý các Khu chế xuất và công
tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý các Khu
nghiệp thành phố Hồ Chí Minh.
chế xuất và công nghiộp Thành phố
Ban hành Quy chê tô chức và hoạt động của Được thay thế bởi Quyết định số 10/2017/QDSở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố UBiND ngày 07/3/2017 về Ban hành Quy chế
4

:'

15/12/2017

10/8/2017

27/02/2017

17/03/2017

ĩ
>
• í-

•

Tên loại

30

Quyết
định

31

Quyếl
định

32

Quvết
định

33

Quyết
định

34

Quyết
định

•

ti

Wi

\
Số, ký hiệu; ngày,
, Tên gọi của văn bản/ Trích yếu nội dung
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tô chức và hoạt dộng cua Sơ Văn hóa và Ihê
Ho Chí Minh
thao Thành phố I [ồ Chí Minh.
Vê điêu chỉnh Đicu lộ tô chức và hoạt động
Được thay thế bởi Quyết định số 55/2017/QĐcủa Quỹ Phát triến khoa học và công nghệ
UBND ngày 10/10/2017 về tổ chức và hoại
52/2009/QĐ-UBND
thành phổ Hồ Chí Minh ban hành kòm theo
ngày 10/7/2009
động Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
Quyết định số 76/2007/QĐ-UBND ngày
Thành phố Hồ Chí Minh
16/5/2007 của úy ban nhân dân thành phố.
Vê ban hành mức thu phí lưu giữ, bảo quản
Dược bãi bỏ bởi Quyết định số 64/2017/QĐ55/2009/ỌĐ- UBND
tang vật, phương tiện bị tạm giũ' trên địa bàn
UBND ngày 20/12/2017 về việc bãi bỏ văn băn
ngày 22/7/2009
thành phố
Ban hành Quv chế phối họp trong công tác Được thay thế bởi Quyết định số 27/2017/QĐbán đấu giá tài sản là tang vậl, phương tiện UBND ngày 27/6/2017 về Ban hành Quy chế
89/2009/QĐ-UBND
bị tịch thu do vi phạm hành chính lại Trung Đấu £Ìá tài sản là tang vật, phương tiện vi
ngày 10/11/2009
tâm Dịch vụ bán dấu giá tài sản thành phố phạm hành chính bị tịch thu suníĩ quỹ nhà nước
tại thành phố IIỒ Chí Minh.
Hồ Chí Minh.
Được thay thế bởi Quyết định số 12/2017/QĐ72/2009/QĐ-UBND
Ban hành Quy chế (mẫu) về tố chức và hoạt UBND ngày 11/3/2017 về Ban hành Quy chế
(mẫu) về tổ chức và hoạt động của Thanh tra
ngày 28/9/2009
động của Thanh tra quận - huyện
quận - huyện.
Được thay thế bởi Quyết định số 49/2017/QĐBan hành Quy chế (mẫu) tổ chức và hoạt ƯBND ngày 28/8/2017 về Ban hành Quy chế
7 3/2009/QĐ-UB N D
động của Phòng lai nguyên và Môi trường (mẫu) vồ tố chức và hoạt động của Phòng Tài
ngày 30/09/2009
nguyên và Môi trường thuộc ửy ban nhân dân
quận - huyện.
quân - huyên.
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Nghị
quyết
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Quyết
định

Ngày hét
hiệu lực

25/10/2017

01/01/2018

10/7/2017

21/3/2017

15/9/2017
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10/2010/NQ-HĐND
Vê thu phí thâm định câp quyên sử dụng dât Được bãi bỏ bởi Nghị quyết số 26/2017/NQ01/01/2018
HĐND ngày 07/12/2017 về việc bãi bỏ văn bản
ngày 08/10/2010
trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh
về điều chỉnh mức thu phí bảo vệ môi
Dược bãi bỏ bởi Nghị quyết số 26/2017/NQ21/2010/NQ-IỈDND
01/01/2018
trường đối với nước thải sinh hoạt trên dịa
HĐND ngày 07/12/2017 về việc bãi bỏ văn bản
ngày 08/12/2010
bàn thành phố Hồ Chí Minh
về sửa đổi, bổ sung Quy định về quản lý sử Dược thay thế bởi Quyẻt định số 32/2017/QĐ06/2010/QĐ-UBND
10/8/2017
đụng nguồn hỗ trự phát triển chính thức ƯBND ngày 31/7/2017 về Ban hành Quy định
ngày 23/01/2010
(ODA) của thành phố Hồ Chí Minh ban về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát trien
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Quyết
định

20/2010/QĐ-UBND
ngày 29/03/20 ỉ 0
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Quyết
định

21/2010/QĐ-UBND
ngày 29/03/2010

40

Quyết
định

69/2010/QĐ-UBND
ngày 22/05/2007

41

Quyết
định

73/2010/QĐ-UBND
ngàv 05/10/2010

42

Quyết
dịnh

76/2010/QĐ-UBND
ngày 08/10/2010
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hành kòm theo Quyêt định số 13/2009/QĐ- chinh thức (ODA) và vôn vay ưu đài của các
UBND ngày 03 tháng 02 năm 2009 của ủy nhà tài irợ nước ngoài của thành phố Hồ Chí
ban nhân dân thành phố.
Minh.
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết địrih
Được thay thể bởi Quyết định số 24/2017/QĐsố 71/2007/QĐ-UBND ngày 10 tháng 5 năm
UBND ngày 25/04/2017 về Ban hành Quy chế
2007 của Uv ban nhân dàn thành phố về ban
íổ chức và hoạt động của ấp, khu phố, lổ nhân
hành Quy chế tố chức và hoạt động của ấp,
dản, tổ dân phố
tổ nhân dân
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định
Được thay thế bởi Quyết định số 24/2017/QĐsố 72/2007/QĐ-UBND ngày 10 thang 5 năm
LỈBND ngày 25/04/2017 vồ Ban hành Quy chế
2007 của ủv ban nhân dân thành phố về ban
tố chức và hoạt động của ấp, khu phố, tổ nhân
hành Quy chế tổ chức và hoạt độnẹ của tổ
dân, tổ dân phố
dân phố, khu phố.
Được thay thế bởi Quyết định số 59/2017/QĐvề ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động
UBND ngày 20/11/2017 về Ban hành Quy chế
của Sở Ke hoạch và Đầu tư thành phố Ho
tổ chức và hoạt động của Sở Ke hoạch và Dầu
Chí Minh
tư thành phố Hồ Chí Minh
Được thay thế bởi Quyết định số 49/2017/QĐSửa đổi, bổ sung QU Y chế (mẫu) to chức và UBND ngày 28/8/2017 về Ban hành Quy chế
hoạt động của Phòng Tài nguyên và Môi (mẫu) về tổ chức và hoạt động của Phòng Tài
nguyên và Môi trường thuộc úy ban nhân dân
trường quận - huyện.
quận - huyện.
Ban hành Quy định vê quy trình thanh tra
Được bãi bỏ bởi Quyết dịnh số 01/2017/QĐquản lý, sử dụng đất đai lại thành pho Mồ
UBND ngày 06/01/2017 về viêc bãi bỏ văn bản
Chí Minh.

NĂM 2011
Ị
- Si; •'íỊsBK
32/2011/NQ-HĐND
về thu phí khai thác và sử dụng tài liệu đẩt Dưực bãi bỏ bới Nghị quyết số 26/2017/NQ07/12/2011
đai trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh
HĐND ngày 07/12/2017 về việc bãi bỏ văn bản
Được thay thế bởi Quyết định số 02/2017/QĐBan hành Quy chế tổ chức và quản lý cộng ƯBND ngày 10/01/2017 về Ban hành Quy chế
14/2011/QĐ-UBND
tác viên kiếm tra văn bản quy phạm pháp về kiểm tra, xừ lý, rà soát, hệ thống hóa văn
ngày 15/3/2011
luật trên địa bàn thành phố Hồ Chí Mỉnh
bản quy phạm pháp luật và tổ chức, quản lý
cộng tác vicn kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa
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^Ngày hết
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05/5/2017

05/5/2017

30/11/2017

15/9/2017

16/01/2017
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tháng, năm ban hành
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Ten gọi của vân hàn/ Trích yếu nội dung
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Ngày hết
hiệu lực

Lý do hết hiệu lực
văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn Thành
phố Hồ Chí Minh

45

Quyết
định

1914/QĐ-UBND ngày
15/4/2011

46

Quvết
định

67/2011/QĐ-UBND
ngày 24/10/2011

47

Quyết
định

75/2011/QĐ-UBND
ngày 21/11/2011

Vê việc phê duyệt đicu chỉnh Phương án đâu
Dược thay thế bởi Quyết định số 53/2017/QĐthầu, đặt hàng thực hiện và cung ứng sản
UBND ngày 05/10/2017 về Ban hành Quy chế
phẩm, dịch vụ công ích trong công tác quản
đấu thầu, đặt hàng cung ứng sản phẩm, dịch vụ
lý, bảo dưỡng thường xuyên, sửa chữa hệ
công ích thuộc lĩnh vực giao thông vận tải trên
thống hạ tầng thuộc lĩnh vực giao thông vận
địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
tải Thành phố Hồ Chí Minh
Ban hành quy dịnh vc trình tự, thù tục ban Được bãi bở bỏ'i Quyêt định sô 11/2017/QĐhành văn bản quy phạm pháp luật của ủy UBND ngày 08/3/2017 về Ban hành Quy định
ban nhân dân các cấp tại Thành phố nồ Chí về quv trình xây dựng văn ban quy phạm pháp
luật trên địa bàn Thành phố 1 lồ Chí Minh.
Minh;
Dược thay thể bởi Quyết định số 02/2017/QĐUBND ngày 10/01/2017 về Ban hành Quy chế
Ban hành Quy chế về kiểm tra, xử lý và rà về kiếm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn
soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp bản quy phạm pháp luật và tổ chức, quản lý
cộng tác vicn kiếm tra, rà soát, hệ thống hóa
luật trên địa bàn Thành phổ I lồ Chí Minh.
văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn Thành
phó HÒ Chí Minh
NẢM 2012
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Nghị
quyết

03/2012/NỌ-HĐND
01/03/2012

49

Quyết
dịnh

08/2012/QĐ- UBND

Quyết
định

16/2012/QĐ-UBND

Quyết
định

29/2012/QĐ-UBND
ngày 14/7/2012

50

51

ngày 06/3/2012

ngày 18/4/2012

Vê việc táng phí lưu giữ, hao quán tang vật,
phương tiện bị tạm giữ trên địa bàn thành
phố
Vê tăng mức phí lưu giữ, bảo quản tang vật,
phương tiộn bị tạm giũ' trên địa bàn thành
phố Hồ Chí Minh
ban hành Quy trình vc tiêp 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 Hồ Chí Minh.
Ban hành Quy chê tô chức và hoại dộng của
Ban Dân tộc thành phố trực thuộc ủy ban
nhân dân thành phố.
7
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Được bãi bò bởi Nghị quyết số 26/2017/NQHĐND ngàv 07/12/2017 về việc bãi bỏ văn bản
Được bãi bỏ bởi Quvết định số 64/2017/QĐUBND ngày 20/12/2017 về việc bãi bò văn bản
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15/10/2017

1/4/2017

20/01/2017

i >v

.

01/01/2018

01/01/2018

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 51/2017/QĐƯBND ngày 21/9/2017 về việc bãi bỏ văn bản

15/10/2017

Dược thay thế bởi Quyết dinh sô 03/2017/QĐUBND ngày 16/01/2017 Ban hành Quy chế tổ
chức và hoạt động của Ban Dân tộc thành phố.

26/01/2017

