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

 do HDND 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 ;

Theo đề nghị của  Uỷ ban nhân dân thành phố Đà Nẵng,

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: 114/NQ -HĐND Đà Nẵng, ngày 31 tháng 7 năm 2017

TM. THƯỜNG TRỰC HĐND
 CHỦ TỊCH

Nguyễn Xuân Anh 



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 114/NQ-HDND ngày 31 tháng 7 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 

104/2010/NQ-
HĐND ngày 
03/12/2010          

Về phân cấp nguồn thu, 
nhiệm vụ chi, tỉ lệ phần trăm 
(%) phân chia các khoản thu 
phân chia giữa các cấp ngân 
sách địa phương và định mức 
phân bổ dự toán chi ngân 
sách địa phương năm 2011, 
năm đầu thời kỳ ổn định 
ngân sách mới theo Luật 
Ngân sách nhà nước

Hết hiệu lực 
do thời gian 
thực hiện đã 
hết

01/1/2017

2

Nghị 
quyết

25/2012/NQ-
HĐND ngày 
04/7/2012 

Qui định điều chỉnh một số 
loại phí, lệ phí trên địa bàn 
thành phố Đà Nẵng theo 
pháp lệnh phí, lệ phí (Phí đấu 
giá, phí tham gia đấu giá tài 
sản, phí tham gia đấu giá 
quyền sử dụng đất)

Căn cứ pháp 
lý làm cơ sở 
ban hành 
Nghị quyết 
đã hết hiệu 
lực thi hành

01/7/2017

3 Nghị 
quyết

105/2015/NQ-
HĐND ngày 
09/7/2015 

Điều chỉnh tỉ lệ nộp ngân 
sách và trích để lại đối với 
nguồn thu phí đấu giá, phí 
tham gia đấu giá tài sản, phí 
tham gia đấu giá quyền sử 
dụng đất trên địa bàn thành 
phố Đà Nẵng

Căn cứ pháp 
lý làm cơ sở 
ban hành 
Nghị quyết 
đã hết hiệu 
lực thi hành 

01/7/2017


