
NGHỊ QUYẾT 
 Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật

 do HĐND thành phố Đà Nẵng ban hành hết hiệu lực thi hành

 THƯỜNG TRỰC HỘ ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Căn cứ Luật Tổ 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 số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ 

qui định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật  Ban hành văn bản quy phạm 
pháp luật ;

Xét  đề nghị của  Uỷ ban nhân dân thành phố Đà Nẵngtại Tờ trình số 7615/TTr-
STC ngày 27tháng 9 năm 2017,,

QUYẾT NGHỊ :

         Điều 1.  Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do HDND thành phố 
Đà Nẵng ban hành hết hiệu lực thi hành (Danh mục kèm theo)

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký .
Điều 3. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân thành phố, các Ban thuộc Hội 

đồng nhân dân thành phố; Uỷ ban nhân dân thành phố, Giám đốc các sở, ban, ngành, 
Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân các quận, huyện, xã, phường, các cơ 
quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết  này./.

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 115/NQ -HĐND Đà Nẵng, ngày 30  tháng 10 năm 2017

TM. THƯỜNG TRỰC HĐND
 KT.CHỦ TỊCH

   PHÓ CHỦ TỊCH
 Nguyễn Nho Trung



Phụ lục I 

DANH MỤC VĂN BẢN QPPL DO HĐND THÀNH PHỐ BAN HÀNH ĐÃ HẾT 
HIỆU LỰC MỘT PHẦN TRONG NĂM 2017

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 115/NQ-HDND ngày 30 tháng10  năm 2017 
của Thường trực HĐND thành phố Đà Nẵng

STT Tên loại 
văn bản

Số , ký 
hiệu; ngày, 
tháng, năm 
ban hành 
văn bản; 
tên gọi của 
văn bản

Tên gọi của văn bản Lý do hết hiệu lực, 
ngưng hiệu lực

Ngày hết 
hiệu lực, 
ngưng hiệu 
lực

1 Nghị 
quyết 

35/2012/NQ
-HĐND 
ngày 
06/12/2012          

     Về nhiệm vụ năm 2013     
( Tờ trình số 8100/TTr-

UBND ngày 05/10/2012 về 
mức trích từ các khoản thu 
hồi phát hiện qua công tác 
thanh tra đã nộp vào ngân 

sách nhà nước và Tờ trình số 
9773/Ttr-UBND ngày 

21/11/2012 về giá các dịch 
vụ khám bệnh, chữa bệnh 
trong các cơ sở công lập 

thuộc thành phố Đà Nẵng)

 

Nghị quyết 
94/2017/NQ-HDND 
ngày 07/7/2017 đã 
bãi bỏ nội dung mức 
trích từ các khoản thu 
hồi phát hiện qua 
công tác thanh tra đã 
nộp vào ngân sách 
nhà nước và Nghị 
quyết 99/NQ-HĐND 
ngày 07/7/2017 đã 
bãi bỏ nội dung giá 
các diịch vụ khám 
bệnh, chữa bệnh 
trong các cơ sở công 
lập thuộc thành phố 
Đà Nẵng) tại Điều 1, 
Mục IV, Nghị quyết 
35/2012/NQ-HĐND 

01/8/2017



Phụ lục II

DANH MỤC VĂN BẢN QPPL DO HĐND THÀNH PHỐ BAN HÀNH ĐÃ HẾT 
HIỆU LỰC TOÀN BỘ TRONG NĂM 2017

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 115/NQ-HDND ngày 30 tháng10  năm 2017 
của Thường trực HĐND thành phố Đà Nẵng

STT Tên 
loại 
văn 
bản

Số , ký hiệu; 
ngày, tháng, 
năm ban 
hành văn 
bản; tên gọi 
của văn bản

Tên gọi của văn bản

Lý do hết hiệu lực, 
ngưng hiệu lực

Ngày hết 
hiệu lực, 

ngưng hiệu 
lực

1 Nghị 
quyết

103/2015/NQ-
HDND ngày 
09/7/2015

Quy định mức thu, đối tượng 
thu, nộp, chế độ quản lý, sử 
dụng phí tham gia đấu giá 
quyền khai thác khoáng sản 
thuộc thẩm quyền cấp phép của 
UBND thành phố Đà Nẵng

Căn cứ pháp lý ban 
hành Nghị quyết 

này đã hết hiệu lực 
thi hành

01/7/2017

2 Nghị 
quyết

120/2015/NQ-
HĐND ngày 
11/12/2015

Quy định mức chi công tác phí, 
chi tổ chức các cuộc hội nghị 
đối với các cơ quan nhà nước và 
đơn vị sự nghiệp công lậptrên 
địa bàn thành phố Đà Nẵng

Nghị quyết số 
95/2017/NQ-
HĐND ngày 

07/7/2017 đã thay 
thế Nghị quyết này

01/8/2017

3 Nghị 
quyết

27/2016/NQ-
HĐND ngày 
11/8/2016

Quy định mức thu học phí, học 
phí học lại các cơ sở giáo dục 
nghề nghiệp công lập thuộc 
thành phố Đà Nẵng quản lý 
năm học 2016-2017

Thời gian thực hiện 
đã hết

01/8/2017

4 Nghị 
quyết

61/2016/NQ-
HĐND ngày 
08/12/2016

Phê duyệt tiêu chí phân công cơ 
quan Thuế trực tiếp quản lý 
thuế đối với các doanh nghiệp

Nghị quyết  
98/2017/NQ-
HĐND ngày 

07/7/2017 bãi bỏ  
Nghị quyết này

20/7/2017



5 Nghị 
quyết

33/2016/NQ-
HĐND ngày 
11/8/2016

Quy định mức chi bồi dưỡng 
đối với cán bộ, công chức làm 
công tác tiếp công dân, xử lý 
đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến 
nghị, phản ảnh trên thành phố 
Đà Nẵng

Nghị quyết  số 
93/2017/NQ-
HĐND ngày 

07/7/2017 đã thay 
thế  Nghị quyết này

01/8/2017


