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CÔNG BÁO/Số 07/Ngày 05-02-2019

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU
Số: 247/Qð-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc
Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày 31 tháng 01 năm 2019

QUYẾT ðỊNH
Phê duyệt danh mục văn bản ñăng trên Công báo tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu
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 Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Nghị ñịnh số 24/2014/Nð-CP ngày 04 tháng 4 năm 2014 của Chính
phủ về quy ñịnh tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành
phố trực thuộc trung ương;
Căn cứ Nghị ñịnh số 34/2016/Nð-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính
phủ về quy ñịnh chi tiết một số ñiều và biện pháp thi hành luật ban hành văn bản quy
phạm pháp luật;
Căn cứ Thông tư số 01/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 3 năm 2017 của Văn
phòng Chính phủ hướng dẫn thực hiện quy ñịnh về Công báo tại Nghị ñịnh số
34/2016/Nð-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy ñịnh chi tiết một số
ñiều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;
Căn cứ Quyết ñịnh 2480/Qð-UBND ngày 19 tháng 10 năm 2015 của Chủ tịch
Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy ñịnh vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ
cấu tổ chức của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu;
Xét ñề nghị của Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tại
Tờ trình số 37/TTr-VP ngày 23 tháng 01 năm 2019,
QUYẾT ðỊNH:
ðiều 1. Phê duyệt danh mục văn bản ñăng trên Công báo tỉnh Bà Rịa - Vũng
Tàu (gọi tắt là văn bản ñăng Công báo) bao gồm:
1. Các văn bản theo quy ñịnh tại khoản 1, 2, 3, 4, ðiều 86, Nghị ñịnh số
34/2016 ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ, cụ thể bao gồm:
a) Văn bản quy phạm pháp luật do Hội ñồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh
Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành.
b) Văn bản do cơ quan, người có thẩm quyền ở cấp tỉnh xử lý văn bản quy
phạm pháp luật trái pháp luật của các cơ quan có thẩm quyền ban hành trong tỉnh Bà
Rịa - Vũng Tàu.
c) Văn bản ñính chính văn bản quy phạm pháp luật do Hội ñồng nhân dân, Ủy
ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành.
d) Danh mục văn bản, quy ñịnh hết hiệu lực thi hành toàn bộ hoặc một phần do các cơ
quan nhà nước có thẩm quyền ở cấp tỉnh lập, gửi ñăng công báo.

