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

    Số: 129 /NQ-HĐND                        Đà Nẵng, ngày  10  tháng 12  năm 2015       

NGHỊ QUYẾT
Về việc công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm 

pháp luật do Hội đồng nhân dân các cấp ban hành 
trong kỳ hệ thống hóa từ năm 1997-2015

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
KHOÁ VIII, NHIỆM KỲ 2011-2016, KỲ HỌP THỨ 15

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

Căn cứ Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng 02 năm 2013 của Chính 
phủ về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Thông tư số 09/2013/TT-BTP ngày 15 tháng 06 năm 2013 của Bộ Tư 
pháp về quy định chi tiết thi hành Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng 02 năm 
2013 của Chính phủ về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật;

Sau khi nghe Tờ trình số 9214/TTr-UBND ngày 20 tháng 11 năm 2015 của Ủy 
ban nhân dân thành phố về việc đề nghị ban hành Nghị quyết công bố kết quả hệ thống 
hóa văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân các cấp ban hành trong kỳ hệ 
thống hóa từ năm 1997-2015; Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân 
thành phố và ý kiến của các đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố, 

QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng 

nhân dân các cấp ban hành trong kỳ hệ thống hóa từ năm 1997-2015 
Điều 2. Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng khóa 

VIII, nhiệm kỳ 2011-2016, kỳ họp thứ 15 thông qua ngày 10 tháng 12   năm 2015 và 
có hiệu lực kể từ ngày thông qua./. 

 CHỦ TỊCH
         

                Trần Thọ


