
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT  NAM
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số : 24 /2012/QĐ-UBND               Đà Nẵng, ngày  08   tháng 6  năm 2012

QUYẾT ĐỊNH
Về việc bãi bỏ Quyết định số 43/2010/QĐ-UBND 

ngày 07 tháng 12 năm 2010 và Quyết định số 08/2011/QĐ-UBND 
ngày 21 tháng 02 năm 2011 của UBND thành phố Đà Nẵng

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy 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 ngày 03 tháng 12 năm 2004;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ và Giám đốc Sở Tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Bãi bỏ Quyết định số 43/2010/QĐ-UBND ngày 07 tháng 12 năm 2010 

của UBND thành phố Đà Nẵng ban hành Quy định về việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ 
theo cơ chế một cửa và một cửa liên thông tại UBND phường, xã thuộc thành phố Đà 
Nẵng và Quyết định số 08/2011/QĐ-UBND ngày 21 tháng 02 năm 2011 của UBND 
thành phố Đà Nẵng ban hành Quy định về trình tự, thủ tục tiếp nhận, giải quyết hồ sơ 
theo cơ chế một cửa tại UBND quận, huyện thuộc thành phố Đà Nẵng.

Điều 2. Giao Giám đốc Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên 
quan nghiên cứu, trình Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng ban hành văn bản hành 
chính quy định về việc tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, 
cơ chế một cửa liên thông tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký.
Điều 4. Chánh Văn phòng UBND thành phố, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc 

Sở Tư pháp, thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố Đà Nẵng, 
chủ tịch UBND các quận, huyện, phường, xã và các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu 
trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
       CHỦ TỊCH

     Văn Hữu Chiến


