
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: Ẳ0Ẵ8 /QĐ-UBND Thành phổ HỒ Chí Minh, ngày JL5 tháng 4 năm 2016 

QUYẾT ĐỊNH 
về việc bãi bỏ văn bản 

m 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân 
và ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004; 

Căn cứ Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng 02 năm 2013 của 
Chính phủ về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật; 

Xét ý kiến của Giám đốc Sở Tư pháp tại Công văn số 1975/STP-KTrVB 
ngày 31 tháng 3 năm 2016 của Sở Tư pháp về kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm 
pháp luật; 

Theo đề nghi của Chánh Văn phòng ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Nay bãi bỏ 06 văn bản do ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh 
ban hành do không còn phù hợp với quy định pháp luật hiện hành, cụ thể gồm: 

- Chỉ thị số 20/CT-UB ngày 07 tháng 5 năm 1994 về việc cấm nhập, 
sản xuất, mua bán, lưu hành, sử dụng các loại đồ chơi của trẻ em có thể gây nguy 
hiểm cho tính mạng, sức khỏe con người và tài sản. 

- Chỉ thị số 45/CT-UB-KT ngày 17 tháng 12 năm 1997 về việc tăng 
cường công tác đấu tranh chống buôn lậu gian lận thương mại trên thị trường 
Thành phố. 

- Chỉ thị số 02/2002/CT-UB ngày 22 tháng 01 năm 2002 về việc tăng cường 
công tác bảo đảm chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm. 

- Chỉ thị số 16/2007/CT-ƯBND ngày 29 tháng 6 năm 2007 yề việc triển khai 
các biện pháp cấp bách bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn 
Thành phố Hồ Chí Minh. 

- Quyết định số 112/2007/QĐ-UBND ngày 09 tháng 8 năm 2007 về việc 
ban hành Quy chế về phân công, phối hợp liên ngành trong phòng, chống trộm 
cước viễn thông và buôn lậu hàng cấm qua mạng bưu chính trên địa bàn 
Thành phố Hồ Chí Minh. 



- Chỉ thị số 19/2009/CT-UBND ngày 05 tháng 11 năm 2009 về việc phân 
công trách nhiệm quản lý Nhà nước về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và chất 
lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn Thành phổ Hồ Chí Minh. 

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

Điều 3. Chánh Văn phòng ủy ban nhân dân Thành phố, Thủ trưởng các Sở -
ngành Thành phố, Chủ tịch ủy ban nhân dân quận - huyện, Chủ tịch ủy ban nhân 
dân phường - xã, thị trấn và các tố chức cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi 
hành Quyết định này ./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 
- Văn phòng Chính phủ; 
- Cục Kiểm tra Văn bản-BTP; 
- TTUB: CT, các PCT; 
- VPUB: Các PVP; 
- Các phòng Chuyên viên; 
- ỊyốB; city Web; 
- Lưu: VT, (PCNC/TNh) D.Krô 
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