UỶ BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ KON TUM
Số: 3 à /QĐ-CTUBND

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

TP. Kon Tum, ngàyZ Sĩháng ù 2-nãm 2016
QUYÊT ĐỊNH

về việc công

bố Danh mục Văn bản quy phạm pháp luật
hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ KON TUM
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;
Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân
dân, ủ y ban nhân dân ngày 03/12/2004;
Căn cứ Nghị định số 91/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 09 năm 2006 của
Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật ban
hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, ủ y ban nhân dân;
Căn cứ Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 6/2/2013 của Chính Phủ về rà
soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật;
Căn cứ Thông tư số 09/2013/TT-BTP ngày 15/6/2013 của Bộ Tư pháp
quy định chi tiết thi hành Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 6/02/2013 của
Chính phủ về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật;
Theo đề nghị của Trưởng phòng Tư pháp thành phố Kon Tum,
QUYẺT ĐỊNH:
Điều 1. Nay công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng
nhân dân, ủ y ban nhân dân thành phố Kon Tum ban hành hết hiệu lực toàn bộ
hoặc một phần (có Danh mục văn bản kèm theo).
Điều 2. Các ông (bà) Chánh Văn phòng HĐND-ƯBND thành phố Kon
Tum; Trưởng phòng Tư pháp thành phố; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên
quan và Chủ tịch HĐND, UBND các xã, phường chịu trách nhiệm thi hành
Quyết định này./
Nơi nhận:
- UBN D tỉnh (b/c)
- Sở Tư pháp;
- TT. Thành uỷ (b/c);
- TT. H ĐND thanh phố (b/c);
- Lãnh đạo ƯBND thành phố;
- Như Điều 2;
- Trang TTĐT thành phố;

- Lưu VT-UB.gpy'

ên loại
n bản

DANH MỤC
VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO HỘI ĐỎNG NHÂN DÂN, ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ KON TUM BAN HÀNH HÉT HIỆU L ự c TOÀN B ộ HOẶC MỘT PHẦN
(Ban hành kèm theo Quyết định sổ ỹ 3 /QĐ-CTUBND
ngàyJ}Tthảngtjljìăm 2016 của Chủ tịch UBND thành phổ Kon Tum)

Sỏ, ký hiệu;

ngày, tháng,
năm ban hành
văn bản

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

Lý do hết hiêu lưc

về việc Ban hành quy định cụ thể về Được bãi bỏ bởi Quyết định số
số 04/2009/QĐthuyên chuyển, luân chuyển cán bộ 02/2015/QĐ-UBND
ngày
UBND ngày
yết định
quản lý, giáo viên, nhân viên ngành 01/07/2015 của ủ y ban nhân dân
21/05/2009
giáo dục và đào tạo.
thành phố Kon Tum

hị quyết

82/2014/NQHĐND ngày
18/12/2014

Vê phương hướng, nhiệm vụ kinh tê xã hội, quốc phòng và an ninh năm
Hết hiệu lực theo thời gian
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