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   Số: 03/2019/QĐ-UBND   Đà Nẵng, ngày  14 tháng 01 năm 2019                    

QUYẾT ĐỊNH
Về việc bãi bỏ Chỉ thị số 16/2006/CT -UBND ngày 25/5/2006

 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận 
động thực hiện nếp sống văn hóa- văn minh đô thị và tăng cường biện pháp xử 

lý các hành vi vi phạm  trên địa thành phố Đà Nẵng

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 phápluật ngày 22tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5năm 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 đề nghị của Giám đốc Sở văn hóa và Thể thao tại Tờ trình số 523/TTr-
SVHTT ngày 10 tháng10 năm 2018. 

QUYẾT ĐỊNH:

      Điều 1. Bãi bỏ Chỉ thị số 16/2006/CT -UBND ngày 25/5/2006 của UBND thành 
phố Đà Nẵng về việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động thực hiện nếp sống 
văn hóa- văn minh đô thị và tăng cường biện pháp xử lý các hành vi vi phạm  trên địa 
thành phố Đà Nẵng
   
      Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 24 tháng 01  năm 2019. 

      Điều 3. Chánh Văn phòng UBND thành phố; Giám đốc các sở, ban ngành; Chủ 
tịch UBND các quận, huyện và Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan 
chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
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