
    ỦY BAN NHÂN DÂN                     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG                                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
   
   Số 04/ 2011/QĐ-UBND                               Đà Nẵng, ngày 26 tháng 01 năm 2011
       

                                                     
QUYẾT ĐỊNH

       Về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật và một số nội dung quy định tại 
Quyết định số 15/2003/QĐ-UB ngày 10 tháng 02 năm 2003 của Ủy ban nhân dân 
thành phố Đà Nẵng về việc đổi tên các trường phổ thông trung học và các trung 
tâm giáo dục thường xuyên thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

          Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 
năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và 
Ủy ban nhân dân năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 40/2010/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2010 của Chính 
phủ về kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng,
                                     QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật và một số nội dung quy định tại Quyết 
định số 15/2003/QĐ-UB ngày 10 tháng 02 năm 2003 của Ủy ban nhân dân thành phố 
Đà Nẵng về việc đổi tên các trường phổ thông trung học và các trung tâm giáo dục 
thường xuyên thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng, cụ thể như sau:

1. Bãi bỏ các khoản 12, 13, 15, 16 và 17 Điều 1 Quyết định số 15/2003/QĐ-
UB ngày 10 tháng 02 năm 2003 của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng về việc đổi 
tên các trường phổ thông trung học và các trung tâm giáo dục thường xuyên thuộc Sở 
Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng;

2. Bãi bỏ Quyết định số 27/2003/QĐ-UB ngày 06 tháng 3 năm 2003 của 
UBND thành phố Đà Nẵng về việc thành lập Trung tâm Giáo dục thường xuyên - 
Hướng nghiệp An Phước thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo;

3. Bãi bỏ Quyết định số 168/2005/QĐ-UB ngày 18 tháng 11 năm 2005 của 
UBND thành phố Đà Nẵng về việc đổi tên Trung tâm Giáo dục thường xuyên - 
Hướng nghiệp An Phước thành Trung tâm Giáo dục thường xuyên - Hướng nghiệp 
Hòa Vang;

4. Bãi bỏ Quyết định số 169/2005/QĐ-UB ngày 19 tháng 11 năm 2005 của 
UBND thành phố Đà Nẵng về việc đổi tên Trung tâm Giáo dục thường xuyên - 



Hướng nghiệp Hòa Vang thành Trung tâm Giáo dục thường xuyên - Hướng nghiệp 
Cẩm Lệ.      

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký ban hành.
Điều 3. Chánh Văn phòng UBND thành phố, Giám đốc các Sở: Nội vụ, Tư 

pháp, Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch UBND các quận, huyện, Giám đốc các Trung 
tâm Giáo dục thường xuyên - Hướng nghiệp quận, huyện, Thủ trưởng các cơ quan, 
đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

      TM . UỶ BAN NHÂN DÂN                                  
CHỦ TỊCH

   Trần Văn Minh


