ỦY BAN NHÂN DÂN
T THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Số:1718/QĐ-UBND

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

Đà Nẵng, ngày 19 tháng 4 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH
Sửa đổi, bổ sung một số danh mục ban hành kèm theo Quyết định số 931/QĐUBND ngày 28 tháng 02 năm 2019 của Chủ tịch UBND thành phố về việc
công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật do HĐND và UBND
thành phố ban hành kỳ 2014-2018
CHỦ TỊCH 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 đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số danh mục ban hành kèm theo Quyết định số
931/QĐ-UBND ngày 28 tháng 02 năm 2019 của Chủ tịch UBND thành phố về việc
công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật do HĐND và UBND thành
phố ban hành kỳ 2014-2018:
1. Bãi bỏ Tiểu mục số 35 Lĩnh vực Tài nguyên và Môi trườngMục I Phần A Văn
bản hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ kỳ hệ thống 2014-2018 thuộc Danh mục văn
bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ thuộc lĩnh vực quản lý
nhà nước của HĐND, UBND thành phố Đà Nẵng trong kỳ hệ thống hóa 2014-2018.
2. Bổ sung Tiểu mục số 218a vào Lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường thuộc
Danh mục văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước
của HĐND, UBND thành phố Đà Nẵng trong kỳ hệ thống hóa 2014-2018 như sau:
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T

Tên
loại
văn
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Số, ký hiệu;
ngày, tháng,
năm ban
hành văn
bản

Tên gọi của văn
bản/Trích yếu nội
dung của văn bản

Thời điểm
có hiệu lực

Ghi chú

* Lĩnh vực: Tài nguyên và Môi trường
218
a

Quyết
định

18/2012/QĐ
-UBND
ngày
20/04/2012

Ban hành Bộ đơn giá
đăng ký quyền sử dụng
đất, cấp giấy chứng
nhận quyền sử dụng
đất, lập hồ sơ địa chính

30/4/2012

Hết hiệu
lực một
phần

3. Sửa đổi tổng số văn bản của Danh mục văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu
lực thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của HĐND, UBND thành phố Đà Nẵng trong kỳ
hệ thống hóa 2014-2018 như sau:

STT

Tên
loại
văn
bản

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

Tên gọi của văn
bản/Trích yếu nội
dung của văn bản

Thời điểm
có hiệu lực

Ghi chú

Tổng số: 544 văn bản
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Điều 3. Chánh Văn phòng UBND thành phố, Giám đốc các sở, ban, ngành,
Chủ tịch UBND các quận, huyện và các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm
thi hành Quyết định này./.
CHỦ TỊCH
Huỳnh Đức Thơ

