
  ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

    QUẬN CÁI RĂNG                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 Số:   1276  /QĐ-UBND                           Cái Răng, ngày   12 tháng 02 năm 2019 
 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật  

do Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân quận ban hành  

từ năm 2014 đến năm 2018 hết hiệu lực và còn hiệu lực thi hành 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN CÁI RĂNG 
 

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 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; 

Căn cứ Kế hoạch số 48/KH-UBND ngày 22 tháng 02 năm 2018 của Ủy ban 

nhân dân quận Cái Răng về hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật định kỳ 05 

năm (2014 - 2018); 

Xét đề nghị của Trưởng phòng Tư pháp quận tại Tờ trình số 68/TTr-PTP 

ngày 01 tháng 02 năm 2019, 

QUYẾT ĐỊNH: 

 Điều 1. Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân 

dân và Ủy ban nhân dân quận ban hành từ năm 2014 đến năm 2018 hết hiệu lực và 

còn hiệu lực thi hành, bao gồm: 

 - Danh mục hết hiệu lực: 13 (03 Nghị quyết, 10 Quyết định). 

 - Danh mục còn hiệu lực: 18 (04 Nghị quyết, 14 Quyết định). 

(Đình kèm 02 Danh mục) 

 Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

 Điều 3. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân quận, 

Trưởng phòng Tư pháp, Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành quận và Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân các phường chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận: 
- UBND thành phố; 

- Sở Tư pháp (Phòng XD và KTVB);  

- TT. Quận ủy, TT. HĐND quận; 

- Chủ tịch, PCT UBND quận; 

- UBMTTQ VN quận; 

- Các ban, ngành quận; 

- UBND các phường; 

- Trang thông tin điện tử quận; 

- Lưu: VT, LT, PTP. 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 Vương Công Khanh 
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  ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

    QUẬN CÁI RĂNG                                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

DANH MỤC 

Văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân 

quận ban hành từ năm 2014 đến năm 2018 hết hiệu lực thi hành 
(Ban hành kèm theo Quyết định số   1276  /QĐ-UBND ngày  12  tháng 02 năm 2019 

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Cái Răng 

  
             

          I. VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ 

Số 

TT 

Tên 

loại 

văn 

bản 

Số, ký hiệu; ngày, 

tháng, năm ban hành 

văn bản 

Tên gọi của 

văn bản 
Lý do hết hiệu lực 

Ngày hết 

hiệu lực 

1 
Nghị 

quyết 

06/2010/NQ-HĐND 

ngày 17/12/2010 

 

 

Kế hoạch phát 

triển kinh tế - xã 

hội 5 năm 2011 - 

2015 
 

Hết thời hạn có hiệu lực 01/01/2016 

2 
Nghị 

quyết 

 
03/2011/NQ-HĐND 

ngày 14/12/2011  

Về việc vận 

động xã hội hóa 

trong đầu tư 

phát triển giao 

thông đường bộ 

trên địa bàn 

quận Cái Răng, 

giai đoạn 2012-

2014 

 
Hết thời hạn có hiệu lực 01/01/2017 

3 

 
 

 
 

Nghị 

quyết 

04/2011/NQ-HĐND 

ngày 14/12/2011 

Về việc vận động 

xã hội hóa đối 

với công tác đào 

tạo nghề, giải 

quyết việc làm 

cho lao động 

thanh niên giai 

đoạn 2012-2016 

trên địa bàn quận 

Cái Răng 

Hết thời hạn có hiệu lực 01/01/2017 

Tổng số: 03 Nghị quyết 

1 
Quyết 

định 

11/2009/QĐ-UBND 

ngày 20/7/2009 

Về việc ban 

hành Quy chế 

làm việc của Ủy 

ban nhân dân 

Thay thế bởi Quyết 

định số 01/2017/QĐ-

UBND ngày 10 tháng 

4 năm 2017 về việc 

17/4/2017 
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quận Cái Răng Ban hành Quy chế 

làm việc của Ủy ban 

nhân dân quận Cái 

Răng 

2 
Quyết 

định 

02/2009/QĐ-UBND 

ngày 12/3/2009 

Về việc quy 

định chức năng, 

nhiệm vụ, 

quyền hạn và cơ 

cấu tổ chức của 

phòng Lao động 

- Thương binh 

và Xã hội quận 

Cái Răng 

Thay thế bởi Quyết 

định số 04/2018/QĐ-

UBND ngày 05/6/2018 
về quy định chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn và 

cơ cấu tổ chức của 

Phòng Lao động - 

Thương binh và Xã hội 

quận Cái Răng; 

11/6/2018 

3 
Quyết 

định 

03/2009/QĐ-UBND 

ngày 12/3/2009  

Về chức năng, 

nhiệm vụ, 

quyền hạn và cơ 

cấu tổ chức của 

Phòng Nội vụ 

quận Cái Răng 

Thay thế bởi Quyết 

định số 02/2016/QĐ-

UBND ngày 26 tháng 

02 năm 2016 về việc 

quy định chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn và 

cơ cấu tổ chức của 

Phòng Nội vụ quận Cái 

Răng 

07/3/2016 

4 
Quyết 

định 

04/2009/QĐ-UBND 

ngày 12/3/2009 

Về chức năng, 

nhiệm vụ, 

quyền hạn và cơ 

cấu tổ chức của 

Phòng Tài 

nguyên và Môi 

trường quận Cái 

Răng 

Thay thế bởi Quyết 

định số 04/2016/QĐ-

UBNDngày 22/04/2016 

về việc quy định chức 

năng, nhiệm vụ, quyền 

hạn và cơ cấu tổ chức 

của Phòng Tài Nguyên 

và Môi trường quận Cái 

Răng 

29/4/2016 

5 
Quyết 

định 

05/2009/QĐ-UBND 

ngày 12/3/2009 

Về chức năng, 

nhiệm vụ, 

quyền hạn và cơ 

cấu tổ chức của 

Phòng Văn hóa 

và Thông tin 

quận Cái Răng 

Thay thế bởi Quyết 

định số 02/2018/QĐ-

UBND ngày 05/6/2018 
về quy định chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn và 

cơ cấu tổ chức của 

Phòng Văn hóa và 

Thông tin quận Cái 

Răng 

11/6/2018 

6 

 

Quyết 

định 

07/2009/QĐ-UBND 

ngày 25/6/2009 

Về chức năng, 

nhiệm vụ, 

quyền hạn và cơ 

cấu tổ chức của 

Thay thế bởi Quyết 

định số 07/2016/QĐ-

UBND ngày 03 tháng 

11 năm 2016 về việc 

11/11/2016 
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Phòng Y tế 

quận Cái Răng 

quy định chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn và 

cơ cấu tổ chức của 

Phòng Y tế quận Cái 

Răng 

7 

 

 
Quyết 

định 
08/2009/QĐ-UBND 

ngày 25/6/2009 

Về chức năng, 

nhiệm vụ, 

quyền hạn và cơ 

cấu tổ chức của 

Phòng Kinh tế 

quận Cái Răng 

 Thay thế bởi Quyết 

định số 03/2018/QĐ-

UBND ngày 05/6/2018 

Về quy định chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn và 

cơ cấu tổ chức của 

phòng Kinh tế quận Cái 

Răng 

 

11/6/2018 

8 

 
 

Quyết 

định 
09/2009/QĐ-UBND 

ngày 25/6/2009 

Về chức năng, 

nhiệm vụ, 

quyền hạn và cơ 

cấu tổ chức của 

Phòng Giáo dục 

và Đào tạo quận 

Cái Răng 

Thay thế bởi Quyết 

định số 03/2016/QĐ-

UBND ngày 16/3/2016 

về chức năng, nhiệm 

vụ, quyền hạn và cơ 

cấu tổ chức của Phòng 

Giáo dục và Đào tạo 

quận Cái Răng 

23/3/2016 

9 

 
 

Quyết 

định 
02/2010/QĐ-UBND 

ngày 26/7/2010 

Về việc quy 

định chức năng, 

nhiệm vụ, 

quyền hạn và cơ 

cấu tổ chức của 

Thanh tra quận 

Cái Răng 

Thay thế bởi Quyết 

định số 06/2016/QĐ-

UBND ngày 03 tháng 

10 năm 2016 về việc 

quy định chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn và 

cơ cấu tổ chức của 

Thanh tra quận Cái 

Răng 

11/10/2016 

10 

 

 
 

 

 

Quyết 

định 

02/2012/QĐ-UBND 

ngày 08/11/2012 

Về quy định 

chức năng, 

nhiệm vụ, 

quyền hạn và cơ 

cấu tổ chức của 

Văn phòng Hội 

đồng nhân dân 

và Ủy ban nhân 

dân quận Cái 

Răng 

Thay thế bởi Quyết 

định số 05/2016/QĐ-

UBND ngày 26 tháng 

09 năm 2016 về việc 

quy định chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn và 

cơ cấu tổ chức của Văn 

phòng Hội đồng nhân 

dân và Ủy ban nhân dân 

quận Cái Răng 

04/10/2016 

Tổng số: 10 Quyết định 
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II. VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CÒN HIỆU LỰC  
            

STT 

Tên 

loại 

văn 

bản 

Số, ký hiệu; ngày, 

tháng, năm ban 

hành văn bản 

Tên gọi của văn bản 
Thời điểm có 

hiệu lực 

Ghi 

chú 

 

 

1 

 
 

 

Nghị 

quyết  

 

 

02/2011/NQ-HĐND 

ngày 13/7/2011 

Về việc chủ trương xây dựng nếp 

sống văn hóa - Văn minh đô thị trên 

địa bàn quận Cái Răng giai đoạn 

2011 - 2016 và định hướng đến năm 

2020 

 
 

 

20/7/2011 

 

 
2 

 
 

Nghị 

quyết  

 
01/2014/NQ-HĐND 

ngày 17/12/2014 

Về việc điều chỉnh quy hoạch tổng 

thể phát triển kinh tế - xã hội quận 

Cái Răng đến năm 2020 và tầm nhìn 

đến năm 2030 

 
 

24/12/2014 

 

 
3 

 

 

Nghị 

quyết  

 

02/2014/NQ-HĐND 

ngày 17/12/2014 

Về việc thông qua quy hoạch sử 

dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử 

dụng đất năm 2015 của quận Cái 

Răng 

 

 

24/12/2014 

 

 

4 

 

Nghị 

quyết  

 

 

01/2015/NQ-HĐND 

ngày 18/12/2015  

 

Về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã 

hội 05 năm, giai đoạn 2016 - 2020 

 

25/12/2015 
 

Tổng số: 04 Nghị quyết  

 

 

1 

 
Quyết 

định 

 
01/2010/QĐ-UBND 

ngày 26/7/2010 

Về việc quy định chức năng, nhiệm 

vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 

Phòng Tài chính - Kế hoạch quận 

Cái Răng 

 
02/8/2010 

 

 

 

 
 

 

2 

 

Quyết 

định 

 

01/2012/QĐ-UBND 

ngày 21/02/2012 

Về việc quy định chức năng, nhiệm 

vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 

Đài Truyền thanh quận Cái Răng 

 
28/02/2012 

 

 
 

3 

 

Quyết 

định 

 

01/2016/QĐ-UBND 

ngày 07/01/2016 

Về việc quy định chức năng, nhiệm 

vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 

Phòng Tư pháp quận Cái Răng 

 
14/01/2016 

 

 

 

4 

 

Quyết 

định 

 

02/2016/QĐ-UBND 

ngày 26/02/2016 

Về việc quy định chức năng, nhiệm 

vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 

Phòng Nội vụ quận Cái Răng 

 
07/3/2016 

 

 

 

5 

 
Quyết 

định 

 
03/2016/QĐ-UBND 

ngày 16/3/2016 

Về việc quy định chức năng, nhiệm 

vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 

Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Cái 

Răng 

 
23/3/2016 

 

 
Quyết 

định 

04/2016/QĐ-UBND 

ngày 22/04/2016 

Về việc quy định chức năng, nhiệm 

vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của   
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6 Phòng Tài Nguyên và Môi trường 

quận Cái Răng 
29/4/2016 

 

 

7 

 
Quyết 

định 

 
05/2016/QĐ-UBND 

ngày 26/09/2016 

Về việc quy định chức năng, nhiệm 

vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 

Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy 

ban nhân dân quận Cái Răng 

 
04/10/2016 

 

 
8 

 

Quyết 

định 

 

06/2016/QĐ-UBND 

ngày 03/10/2016 

Về việc quy định chức năng, nhiệm 

vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 

Thanh tra quận Cái Răng 

 
11/10/2016 

 

 
9 

 

Quyết 

định 

 

07/2016/QĐ-UBND 

ngày 03/11/2016 

Về việc quy định chức năng, nhiệm 

vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 

Phòng Y tế quận Cái Răng 

 
11/11/2016 

 

 

10 

 

 

Quyết 

định 

 

 

01/2017/QĐ-UBND 

ngày 10/4/2017 

Ban hành Quy chế làm việc của Ủy 

ban nhân dân quận Cái Răng 

 

 

17/4/2017 

 

 

11 

 

Quyết 

định 

 

01/2018/QĐ-UBND 

ngày 05/6/2018 

Về việc quy định chức năng, nhiệm 

vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 

Phòng Quản lý Đô thị quận Cái Răng 

 

11/6/2018 

 

 

 

12 

 
Quyết 

định 

 
02/2018/QĐ-UBND 

ngày 05/6/2018 

Về quy định chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 

Phòng Văn hóa và Thông tin quận 

Cái Răng; 

 
11/6/2018 

 

 
13 

 

Quyết 

định 

 
 

03/2018/QĐ-UBND 

ngày 05/6/2018 

Về quy định chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 

Phòng Kinh tế quận Cái Răng; 

 
11/6/2018 

 

 
14 

 
Quyết 

định 

 
04/2018/QĐ-UBND 

ngày 05/6/2018  

Về quy định chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 

Phòng Lao động - Thương binh và 

Xã hội quận Cái Răng; 

 
11/6/2018 

 

Tổng số: 14 Quyết định 
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