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ỦY BAN NHÂN DÂN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1134/UBND-VX

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 4 năm 2022

về việc đính chính quyết định
số
3079/QĐ-UBND
ngày
22/8/2020 của Ủy ban nhân dân
Thành phố
tCỉnh gửi:
- Giám đốc Sở Tư pháp;
- Giám đốc Sở Tài chính;
- Giám đốc Sơ Giảo dục vả Đào tạo;
- Giảm đốc Kho bạc nhả nước Thành phố;
- Thủ trướng các cơ quan, đơn vị có liên quan.

Xét đè nghị cùa Sờ Giáo dục và Đào tạo tại Tở trình số 535/TTr-SGDĐT
ngày 0] tháng 3 năm 2022 và ỷ kiến của Sở Tư phap tai Công vãn số 2546/STP-VB
ngày 17 tháng 6 năm 2021 về xử lý Quyết định sô 3079/QĐ-UBND naàv 22
tháng 8 năm 2020 cúa ủy ban nhân dân Thành phố;
ủy ban nhân dân Thành phô Hồ Chí Minh đính chính Quýét định so
3Ọ79/QĐ-URND ngày 22 tháng 8 năm 2020 của ủy ban nhân dân Thành phố
về ban hành Tiêu chuẩn, định mức sử dụng mảy móc thiết bị chuyên dùng
lĩnh vực giáo dục vả đào tạo trên địa bân Thánh phò Hô Chỉ Minh, gỏm các
nội dung sau:
1. Đính chính số, ký hiệu của Quỵết định:
**Sq : 3079/QĐ-UBND" thàiìh "S0. 2Ỉ/2020/QĐ-UBNtr
1, Bồ sung phần cán cử pháp lý ban hành văn bán:
- Căn cử Luật Ban hành văn bàn quv phạm pháp ì uột ngậỹ 22 tháng 6
năm 2015;
- Căn cứ Nghi định sổ 34/20Ỉ6/NỌ-CP ngày 26 tháng 12 năm 20 ỉ 7
của Chỉnh phủ quỵ định chỉ tiết một sổ điêu và biện pháp thì hành Luật
ban hành vãn bản quy phạm pháp ỉuật;
3. Đính chính ngày có hiệu lực của QuyẾt định:
"Qnỵet định này cỏ hiệu ỉ ực kể từ ngày kỷ" thành *' Quyết định này cỏ
hiệu ỉực kê từ ngày 01 thảng 9 năm 2020"./.
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