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QUYẾT ðỊNH
Về việc bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật
do UBND tỉnh Quảng Ngãi ban hành
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền ñịa 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 ñịnh số 34/2016/Nð-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính
phủ quy ñịnh chi tiết một số ñiều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy
phạm pháp luật;
Theo ñề nghị của Giám ñốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 35/TTr-STP ngày 10
tháng 9 năm 2019 về việc bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân
dân tỉnh Quảng Ngãi ban hành.
QUYẾT ðỊNH:
ðiều 1. Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do UBND tỉnh Quảng Ngãi
ban hành sau ñây:
1. Quyết ñịnh số 48/2005/Qð-UBND ngày 30/3/2005 của UBND tỉnh về việc
phê duyệt ðề án áp dụng cơ chế “một cửa” trong quan hệ giải quyết công việc giữa
Sở Tư pháp với tổ chức và công dân.
2. Quyết ñịnh số 18/2009/Qð-UBND ngày 30/3/2009 của UBND tỉnh giao
thêm nhiệm vụ chứng thực cho Phòng Tư pháp cấp huyện.
3. Chỉ thị số 22/2003/CT-UBND ngày 31/7/2003 của UBND tỉnh về việc xây
dựng và thực hiện hương ước, quy ước của làng, bản, thôn, cụm dân cư trên ñịa bàn
tỉnh.
4. Chỉ thị số 23/2007/CT-UBND ngày 28/9/2007 của UBND tỉnh về việc củng
cố tổ chức, nâng cao hiệu quả hoạt ñộng của Phòng Tư pháp các huyện, thành phố và
Ban Tư pháp các xã, phường, thị trấn trên ñịa bàn tỉnh Quảng Ngãi.
5. Chỉ thị số 04/2011/CT-UBND ngày 28/01/2011 của UBND tỉnh về việc
triển khai thực hiện Nghị ñịnh số 83/2010/Nð-CP ngày 23/7/2010 của Chính phủ về
ñăng ký giao dịch bảo ñảm trên ñịa bàn tỉnh Quảng Ngãi.
6. Chỉ thị số 12/2012/CT-UBND ngày 19/6/2012 của UBND tỉnh xây dựng,
kiện toàn tổ chức pháp chế ở cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh và
doanh nghiệp nhà nước tỉnh Quảng Ngãi.

