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CÔNG BÁO/Số 71+72/Ngày 15-7-2017

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND
CẤP HUYỆN TRÊN ðỊA BÀN TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU
(Ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 1197/Qð-UBND ngày 08 tháng 5 năm 2017 của
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu)
PHẦN I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
1. Danh mục thủ tục hành chính ñã ñược chuẩn hóa thuộc thẩm quyền
giải quyết của UBND cấp huyện
Stt

Tên thủ tục hành chính

I

Lĩnh vực tài nguyên nước

1

Lấy ý kiến Ủy ban nhân dân cấp xã, cấp huyện ñối với các dự án ñầu tư có
chuyển nước từ nguồn nước nội tỉnh

II

Lĩnh vực môi trường

1

Xác nhận ñăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường

2

Xác nhận ñề án bảo vệ môi trường ñơn giản

III Lĩnh vực ñất ñai
1

Giải quyết tranh chấp ñất ñai thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân
cấp huyện

2

Thu hồi ñất ở trong khu vực bị ô nhiễm môi trường có nguy cơ ñe dọa tính
mạng con người; ñất ở có nguy cơ sạt lở, sụt lún, bị ảnh hưởng bởi hiện
tượng thiên tai khác ñe dọa tính mạng con người ñối với trường hợp thu hồi
ñất ở của hộ gia ñình, cá nhân, người Việt Nam ñịnh cư ở nước ngoài ñược
sở hữu nhà ở tại Việt Nam

3

Thu hồi ñất do chấm dứt việc sử dụng ñất theo pháp luật, tự nguyện trả lại
ñất ñối với trường hợp thu hồi ñất của hộ gia ñình, cá nhân, cộng ñồng
dân cư, thu hồi ñất ở của người Việt Nam ñịnh cư ở nước ngoài ñược sở
hữu nhà ở tại Việt Nam

4

Chuyển mục ñích sử dụng ñất phải ñược phép của cơ quan nhà nước có
thẩm quyền ñối với hộ gia ñình, cá nhân

5

Thẩm ñịnh nhu cầu sử dụng ñất ñể xem xét giao ñất, cho thuê ñất không
thông qua hình thức ñấu giá quyền sử dụng ñất ñối với hộ gia ñình, cá
nhân, cộng ñồng dân cư

6

Giao ñất, cho thuê ñất cho hộ gia ñình, cá nhân; giao ñất cho cộng ñồng
dân cư ñối với trường hợp giao ñất, cho thuê ñất không thông qua hình
thức ñấu giá quyền sử dụng ñất

