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CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU
Số: 2353/Qð-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ðộc lập – Tự do – Hạnh phúc
Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày 30 tháng 10 năm 2012

QUYẾT ðỊNH
Về việc công bố thủ tục hành chính ñược sửa ñổi, bổ sung trong
lĩnh vực hành chính tư pháp thuộc thẩm quyền giải quyết
của Sở Tư pháp tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
Căn cứ Luật Tổ chức Hội ñồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11
năm 2003;
Căn cứ Luật Lý lịch tư pháp ngày 17 tháng 6 năm 2009;
Căn cứ Nghị ñịnh số 63/2010/Nð-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về
kiểm soát thủ tục hành chính;
Căn cứ Nghị ñịnh số 06/2012/Nð-CP ngày 02 tháng 02 năm 2012 của Chính
phủ sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của các Nghị ñịnh về hộ tịch, hôn nhân và gia ñình và
chứng thực;
Căn cứ Thông tư số 08.a/2010/TT-BTP ngày 25 tháng 3 năm 2010 của Bộ Tư
pháp về việc ban hành và hướng dẫn việc ghi chép, lưu trữ, sử dụng sổ, biểu mẫu hộ
tịch;
Căn cứ Thông tư số 05/2012/TT-BTP ngày 23/5/2012 của Bộ Tư pháp sửa ñổi,
bổ sung một số ñiều của Thông tư số 08.a/2010/TT-BTP ngày 25 tháng 3 năm 2010 của
Bộ Tư pháp về việc ban hành và hướng dẫn việc ghi chép, lưu trữ, sử dụng sổ, biểu mẫu
hộ tịch;
Căn cứ Quyết ñịnh số 1757/Qð-UBND ngày 29/8/2012 của Ủy ban nhân dân
tỉnh BR-VT về việc sửa ñổi ñịa danh trong phần ñịa chỉ nơi tiếp nhận hồ sơ và trả
kết quả của các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng
Tàu;
Theo ñề nghị của Giám ñốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 499/TTr-STP ngày 25
tháng 10 năm 2012,

