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PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN
ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH THUẬN
Số: 08/2019/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Bình Thuận, ngày 09 tháng 04 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH
Bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN
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 ngày 22 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 năm 2015;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 79/TTr-STP ngày
11/3/2019,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật
Bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận
ban hành sau đây:
1. Quyết định số 58/2007/QĐ-UBND ngày 01/10/2007 ban hành quy định về
việc cho vay vốn đối với người có công với cách mạng thuộc hộ nghèo tỉnh Bình Thuận.
2. Quyết định số 61/2007/QĐ-UBND ngày 02/10/2007 về việc thành lập Quỹ
hỗ trợ việc làm ngoài nước tỉnh Bình Thuận.
3. Quyết định số 62/2007/QĐ-UBND ngày 02/10/2007 về việc ban hành quy
định về tổ chức và hoạt động của Quỹ hỗ trợ việc làm ngoài nước tỉnh Bình Thuận.
4. Quyết định số 70/2007/QĐ-UBND ngày 05/11/2007 về việc quy định khung
mức thu, quản lý và sử dụng Phí qua đò trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.
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5. Quyết định số 15/2008/QĐ-UBND ngày 25/01/2008 về việc sửa đổi khoản 2
Điều 5 quy định về tổ chức và hoạt động của Quỹ hỗ trợ việc làm ngoài nước tỉnh Bình
Thuận ban hành kèm theo Quyết định số 62/2007/QĐUBND ngày 02/10/2007 của
UBND tỉnh.
6. Quyết định số 39/2010/QĐ-UBND ngày 09/9/2010 ban hành quy chế phối
hợp quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.
7. Quyết định số 23/2011/QĐ-UBND ngày 09/6/2011 về việc ban hành quy chế
xử lý biến động bất thường trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.
8. Quyết định số 36/2012/QĐ-UBND ngày 17/9/2012 quy định mức hỗ trợ cho
cộng tác viên trẻ em thôn, khu phố trên địa bàn tỉnh.
9. Quyết định số 04/2012/QĐ-UBND ngày 30/01/2012 về việc quy định chế độ
thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký giao dịch bảo đảm, phí cung cấp thông tin
về giao dịch bảo đảm trên địa bàn tỉnh.
10. Quyết định số 55/2016/QĐ-UBND ngày 28/12/2016 về việc ban hành Quy
chế phối hợp thực hiện cơ chế một cửa liên thông thủ tục hành chính về đăng ký khai
tử, xóa đăng ký thường trú của người chết trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.
Lý do bãi bỏ: Các văn bản trên không còn phù hợp với các quy định hiện hành.
Điều 2. Hiệu lực thi hành
Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 5 năm 2019.
Điều 3. Tổ chức thực hiện
Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành tỉnh, UBND các
huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, tổ chức có liên quan căn cứ Quyết định thi
hành./.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Ngọc Hai

