
                    

QUYẾT ĐỊNH
Bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do 

UBND thành phố  Đà Nẵng ban hành thuộc lĩnh vực Nội vụ

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 Nội vụ tại Tờ trình số 512/TTr-SNV ngày 26 
tháng 02 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH:

      Điều 1. Bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do UBND thành phố ban hành 
thuộc lĩnh vực Nội vụ gồm:

        1.Quyết định số 570/1998/QĐ-UB ngày 23/01/1998 của UBND thành phố về việc 
ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Đội kiểm tra quy tắc đô thị 
quận, huyện.

       2.  Quyết định số 70/2000/QĐ-UB ngày 28/6/2000 của UBND thành phố về việc 
ban hành Kế hoạch thực hiện Quyết định số 11/2000/QĐ-TTg ngày 24/01/2000 của 
Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai Thông báo số 255/TB-TW về chủ trương đối 
với đạo Tin lành trong tình hình mới.

       3. Quyết định số 83/2006/QĐ-UBND ngày 20/9/2006 của UBND thành phố ban 
hành Quy định chế độ trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan chuyên môn thuộc Ủy 
ban nhân dân thành phố, quận, huyện trong hoạt động của các cơ quan nhà nước.

       4. Quyết định số 80/2006/QĐ-UBND ngày 07/9/2006 của UBND thành phố ban 
hành Quy định về chế độ hội họp trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước 
thuộc thành phố Đà Nẵng.
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       5. Quyết định số 60/2008/QĐ-UBND ngày 22/12/2008 của UBND thành phố ban 
hành Quy định về biển tên cơ quan hành chính nhà nước thuộc UBND thành phố Đà 
Nẵng quản lý.
       Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 30 tháng 3  năm 2020. 

      Điều 3. Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND thành phố ; Giám đốc 
Sở Nội vụ, Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố, Chủ tịch 
UBND các quận, huyện, phường, xã và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu 
trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
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