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V vic phê duyt vic sfra d$i rnt s diu
cua Then lç H9i Ngiroi Khuyet tt thanh pho Ba Nang
CHU T!CH
1àn

UY BAN NHAN DAN THANH PHO BA NANG

ci Lut Td chic chInh quyn dja phwong ngày 19 tháng 6 nám 2015;

C'än ci Luát tha do21, ho2 sung mt sô diu cza Luat T chj'c ChInh phi và
Lut To chic chInh quyn djaphucmg ngày 22 tháng 11 nám 2019;
Can thNghj djnh so1 45/2010/ND-CF ngày 21 tháng 4 näm 2010 ca ChInh
phz quy djnh v tá chic, hoit dç5ng và qudn hi,
Can th Nghj djnh sO' 33/2012/ND-GF ngày 13 tháng 4 näm 2012 cia ChInh
phz tha dOi, ho2 sung mt so' diu ca Nghj djnh sO' 45/2010/ND-CF ngày 21 tháng
04 nám 2010 cia ChInhphi quy djnh v to' chic, hogt dç$ng và quán l hç51;
Can th Thông tu' so1 03/2013/TT-BNV ngày 16 tháng 4 nám 2013 cza Bó
trtthng BQ N3i vy quy djnh chi tié't thi hành Nghj djnh sO' 45/2010/ND-CF ngày 21
tháng 4 nám 2010 cia ChInhphi quy dinh ye' to chu'c, hogt d3ng và quOn l hi và
Nghf djnh sO' 33/2012/ND-CF ngày 13 tháng 4 näm 2012 cia ChInh phz tha do2i,
sung mç5t sO die'u cia Nghj djnh so' 45/2010/ND-cP,
Can th Quylt djnh 08/2016/QD-UBND ngày 16 tháng 02 näm 2016 cza
Uy ban nhân dan thành pM Dà N8ng ban hành Quy djnh ye' quán l nhà nithc dOi
vol các to chic h5i trên dja bàn thành pM Dà Náng,
Theo de' nghj cia Hçi Ngthi Kh1t tt thành pM Dà Nng tqi COng van so'
66/7Tr-I-INKT ngày 07 tháng 12 nám 2020 và de' nghj cza SO NQi vy tqi TO trInh 56
3nt /TTr-SNVngàyA9-tháng4?._nám 2020.
QUYET DTNH:
Biu 1. Phê duyt vic si'ra di mt sé diu cüa Diu 1 Hi Ngui Khuyt tt
thành phô Dà Nng &rçic phê duyt kern theo Quyt djnh s6 3146/QD-UBND
ngày 01 tháng 6 nàrn 2015 cUa Chü tjch Uy ban nhân dan thành phô Dà Nng:
1.Khoân 2 Diu 3 ducc si'ra dèd nhu sau:
"2. Tru s& cüa Hi dt ti s 66 Din Biên Phü, ph.thng ChInh Gián, qun
Thanh Khô, thành ph IDa Nkg".
2. Khoãn 1 Diu 18 diroc si'ra di nhu sau:
"1. Car quan Thi.r?ng trrc gm: Chü tjch, các Phó Chü tjch và Chánh Vn phông".
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Diu 2. Hiu bye thi hành
Quy& djnh nay có hiu 1c thi hành k tü ngày k.
Diu 3. Trách nhim t chü'c thiyc hin
Chánh Van phông Doàn dai biu Qu& hi, Hi dng nhân dan và Uy ban
nhân dan thành ph6 Dà Nang; Giám d& các Sâ: Ni via, Lao dng - Thucmg binh
vâ X hi; ChU tjch Uy ban nhân dan qun Thanh Khê; Hi Ngui Khuyêt tt
thành ph Dà Nng; thu tru&ng các Co quan, th chirc và don vj lien quan có trách
nhim thrc hin Quyt djnh nay.!.
Noi nhin:
-NhuDieu3;
- Cong thông tin din tr thành pho;
-Liru:VT,SNV.
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