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CÔNG BÁO/Số 16/Ngày 15-6-2018

Căn cứ Quyết ñịnh số 495/Qð-BTP ngày 23/3/2018 của Bộ Trưởng Bộ Tư
pháp về việc sửa ñổi, bổ sung Quyết ñịnh số 2571/Qð-BTP ngày 14 tháng 5 năm
2017 của Bộ Tư pháp về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh
vực ñấu giá tài sản thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp;
Xét ñề nghị của Giám ñốc Sở Tư pháp tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tại Tờ trình số
708/TTr-STP ngày 11tháng 4 năm 2018,
QUYẾT ðỊNH:
ðiều 1. Công bố kèm theo Quyết ñịnh này 02 thủ tục hành chính ñược sửa ñổi,
bổ sung lĩnh vực ñấu giá tài sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Bà
Rịa - Vũng Tàu (chi tiết tại Phụ lục kèm theo).
Bãi bỏ thủ tục hành chính số 01 lĩnh vực ñấu giá tài sản tại Quyết ñịnh số
627/Qð-UBND ngày 20/3/2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố
thủ tục hành chính chuẩn hóa trong các lĩnh vực: quản tài viên và hành nghề quản lý,
thanh lý tài sản; giám ñịnh tư pháp; trọng tài thương mại; bán ñấu giá tài sản; tư vấn
pháp luật; công chứng; luật sư thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh
Bà Rịa - Vũng Tàu (chi tiết tại Phụ lục kèm theo).
Quyết ñịnh và phụ lục kèm theo ñược ñăng tải trên Cổng thông tin ñiện tử của
tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, chuyên mục “Công báo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu” ñịa chỉ
www.baria-vungtau.gov.vn.
ðiều 2. Quyết ñịnh này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
ðiều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám ñốc các Sở, Thủ trưởng
các ban, ngành cấp tỉnh và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi
hành Quyết ñịnh này./.
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