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Số:05/2008/QĐ-UBND      Đà Nẵng, ngày 15 tháng 01 năm 2008

QUYẾT ĐỊNH
Bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật liên quan về Hội đồng giám sát chứng 

kiến xổ số kiến thiết do UBND thành phố Đà Nẵng ban hành

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 

năm 2003;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Uỷ 

ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;
Căn cứ Nghị định số 135/2003/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2003 của Chính phủ 

về kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật;
Theo đề nghị của Chánh Văn phòng UBND thành phố Đà Nẵng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật liên quan về Hội đồng giám sát 
chứng kiến xổ số kiến thiết do UBND thành phố Đà Nẵng ban hành, gồm:

1. Quyết định số 10/2003/QĐ-UB ngày 21 tháng 01 năm 2003 của UBND thành 
phố Đà Nẵng về việc thành lập Hội đồng giám sát chứng kiến xổ số kiến thiết thành phố 
Đà Nẵng.

2. Quyết định số 68/2004/QĐ-UB ngày 13 tháng 4 năm 2004 của UBND thành 
phố Đà Nẵng ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng giám sát chứng 
kiến xổ số kiến thiết thành phố Đà Nẵng.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký.
Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Tài chính, 

Giám đốc Sở Tư pháp và Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố, 
Chủ tịch UBND các quận, huyện, các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi 
hành Quyết định này./.
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