HO! BONG NHAN DAN CONG HOA XA HQI CHU NGHiA VIT NAM
THANH PHO NINH BINH
BIc 1p - Tu' do - Hanh phtic
S: 01/2021/NQ.-HDND

TP. Ninh Blnh, ngày 12 tháng 8 nám 2021

NGHI QUYET
Bãi bô Nghj quyt s 01/2016/NQ-HBND ngãy 12/8/2016
cüa Hi dlng nhãn dan thänh ph
HO! BONG NHAN DAN THANH PHO NINH BNH
iuioA XXI, KY HQP TH 2
Can cii' Lut To' chiIc chInh quyn dja phu'ang ngày 19/6/2015, Lut tha
do'i, bo' sung mç3t so' diu cia Lut To' chtc ChInh phi và Luct To' chz'c chInh
quyn dfaphu'ang ngày 22/11/2019,
Cán cz' Luat Ban hành van bàn quyphgm pháp luçt ngày 22/6/2015, Lut tha
dái, bo' sung mt so' diu cia Luç2t Ban hành van bàn quyphqmpháp lut nàm 2020,
Can thNgh djnh so' 34/2016/ND-CP ngày 14/5/2016 cüa ChInhphi quy djnh
chi tjlt mç5t so' diu và bin pháp thi hành Lu4t ban hành van bàn quy phgm pháp
luát, Nghj d/nh so' 154/2020/ND-CP tha ddi, bo' sung mç5t so' diu cia Nghj d/nh
so' 34/2016/ND-CT ngày 14/5/2015 cia ChInh phi quy djnh chi tilt mç5t so diêu
và biçn pháp thi hành Lugt Ban hành van bàn quy phgm pháp luçt,
Theo d nghj cia Thu'ông trrc H(5i dng nhán dan thành pho' Ninh Blnh tçii
T& trInh so' 13/TTr-HDND ngày 02/8/2021 v vic d nghj bai ho Nghj quyt so'
01/2016/NQ-HDND cia H3i &ing nhân dan than/i pho' và •) kiê'n tháo luçn cüa
các dgi biu H5i do'ng nhán dan thanhpho'.
QUYET NGH:
Biu 1. Ni dung bãi bö
Bãi bô Nghj quyt s 01/2016/NQ-HDND ngày 12/8/20 16 cüa Hi dng
nhân dan thành ph Ninh BInh v vic Ban hânh Quy ch hoit dng cüa Hi
dng nhân dan thành ph6 Ninh BInh khóa XX, nhim 2016-2021, do không cèn
phü hp vâi các quy dijnh pháp 1ut hin hành.
Biu 2. To chfrc thu'c hiên
Thrning ti-crc Hi dông nhân dan thành phd, các Ban Hi dng i-than dan
thành ph& các T di biu, các di biu Hi dng nhân dan; 1iJy ban nhân dan
thành ph cac th chirc và cá nhân có lien quan chju trách nhim thrc hin Nghj
quyêt nay.
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Nghj quyt nay dugc Hi dông nhân dan thành ph Ninh BInh khóa XXI, kSi
h9p thir 2, thông qua ngày 09/8/2021 vã có hiu 1irc thi hành k t1r ngày 19/8/2021
No'! nhân:
- Thu?ng trirc HOi dng nhân dan tinh Ninh BInh;
- Uy ban nhân dan tinh Ninh BInh;
-SâluphápNithBInh;
- ThisGng truc Thanh uy Ninh Binh,
- Throng trirc Hi dông nhân dan thành phô;
- Uy ban nhân dan thànhphô;
- Uy ban Mit trtn To quôc Vit Nam thành pho;
- D?i biu HOi dcng nhân dan thành ph;
- Các phOng, ban, ngành, do'n vi thuc thành phô;
- Thuvng trirc HDND, UBND các phirng, xã;
- Trang thông tin din tir thành phô;
- Dài truyên thanh thành pho;
- Luu: VT.
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