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CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU
Số: 1017/Qð-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ðộc lập – Tự do – Hạnh phúc
Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày 24 tháng 4 năm 2018

QUYẾT ðỊNH
Về việc công bố thủ tục hành chính sửa ñổi, bổ sung; thủ tục hành chính bị bãi
bỏ lĩnh vực ñấu giá tài sản 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 chính quyền ñịa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật ðấu giá tài sản ngày 17 tháng 11 năm 2016;
Căn cứ Nghị ñịnh số 63/2010/Nð-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính
phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị ñịnh số 48/2013/Nð-CP ngày 14 tháng 5
năm 2013 của Chính phủ sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của các Nghị ñịnh liên quan
ñến kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị ñịnh số 92/2017/Nð-CP ngày 07 tháng 8 năm
2017 của Chính phủ sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của các Nghị ñịnh liên quan ñến
kiểm soát thủ tục hành chính;
Căn cứ Nghị ñịnh số 62/2017/Nð-CP ngày 16/5/2017 của Chính phủ quy ñịnh
chi tiết thi hành một số ñiều và biên pháp thi hành Luật ðấu giá tài sản;
Căn cứ Thông tư 06/2017/TT-BTP ngày 16/5/2017 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp
quy ñịnh về chương trình khung của khóa ñào tạo nghề ñấu giá, cơ sở ñào tạo nghề
ñấu giá, việc tập sự và kiểm tra kết quả tập sự hành nghề ñấu giá và biểu mẫu trong
lĩnh vực ñấu giá tài sản;
Căn cứ Thông tư 106/2017/TT-BTC ngày 06/10/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài
chính quy ñịnh mức thu, chế ñộ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm ñịnh tiêu
chuẩn hành nghề ñấu giá tài sản, phí thẩm ñịnh ñiều kiện ñăng ký hoạt ñộng của
doanh nghiệp ñấu giá tài sản;
Căn cứ Thông tư 02/2017/TT-VPCC ngày 31/10/2017 của Bộ trưởng, Chủ
nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính;
Căn cứ Quyết ñịnh số 2571/Qð-BTP ngày 14/12/2017 của Bộ Trưởng Bộ Tư
pháp về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực ñấu giá tài sản
thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp;

