ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 1404/QĐ-UBND

Đà Nẵng, ngày 06 tháng 4 năm 2018

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

QUYẾT ĐỊNH
Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật
do UBND thành phố Đà Nẵng ban hành hết hiệu lực thi hành
ỦY BAN 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
quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm
pháp luật;
Theo Kế hoạch số 10598/KH-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2017 của UBND
thành phố Đà Nẵng về việc triển khai thực hiện công tác xây dựng, kiểm tra, rà soát,
hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật và công tác pháp chế năm 2018 của UBND
thành phố Đà Nẵng;
Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Công văn số 1066/STC-VP ngày 28 tháng 3
năm 2018 và ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp tại Công văn số 893/STP-XDKTVB ngày
19/4/2017, Công văn số 1466/STP-XDKTVB ngày 16/6/201,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do UBND thành phố
Đà Nẵng ban hành hết hiệu lực thi hành ( Danh mục kèm theo)
Điều 2 .Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ký
Điều 4.Chánh Văn phòng UBND thành phố; Giám đốc các Sở, ban, ngành, Chủ
tịch UBND các quận, huyện, các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi
hành Quyết định này./.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Văn Miên

DANH MỤC VĂN BẢN QPPL DO UBND THÀNH PHỐ BAN HÀNH
ĐÃ HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ
STT
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Quy định mức chi đón
tiếp, thăm hỏi, chúc
mừng đối với một số đối
tượng do Uỷ ban Mặt
trậnTổ quốc Việt nam các
cấp trên địa bàn thành
phố Đà Nẵng thực hiện
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làm cơ sở ban
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Tổng cộng 05 văn bản

Quy định mức thu, quản lý
và sử dụng phí xét tuyển và
Trường Cao đẳng Nghề Đà
Nẵng
Quy định phân cấp nguồn
thu, nhiệm vụ chi, định mức
phân bổ dự toán chi ngân
sách địa phương năm 2011,
năm đầu của thờii kỳ ổn định
ngân sách mới theo quy định
của Luật Nân sách nhà nước
và tỷ lệ phần trăm (%) phân
chia các khoản thu phân chia
giữa các cấp ngân sách địa
phương
Quy định mức thu, quản lý
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Quy định mức thu, quản lý
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địa bàn thành phố Đà Nẵng
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