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ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ BÀ RỊA
ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ BÀ RỊA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 06/2014/Qð-UBND

Bà Rịa, ngày 25 tháng 9 năm 2014

QUYẾT ðỊNH
Ban hành quy trình cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ tại ñô thị qua mạng
Internet trên ñịa bàn thành phố Bà Rịa
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ BÀ RỊA
Căn cứ Luật Tổ chức Hội ñồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11
năm 2003;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội ñồng nhân dân, Ủy
ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;
Căn cứ Nghị ñịnh số 91/2006/Nð-CP ngày 6 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ
quy ñịnh chi tiết thi hành một số ñiều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật
của Hội ñồng nhân dân và Ủy ban nhân dân;
Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Nghị ñịnh số 64/2012/Nð-CP ngày 4 tháng 9 năm 2012 của Chính phủ
về cấp giấy phép xây dựng;
Căn cứ Thông tư số 10/2012/TT-BXD ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Bộ Xây
dựng hướng dẫn chi tiết một số nội dung của Nghị ñịnh số 64/2012/Nð-CP ngày 4
tháng 9 năm 2012 của Chính phủ về cấp giấy phép xây dựng;
Thực hiện Quyết ñịnh số 925/Qð-UBND ngày 22 tháng 4 năm 2013 của Ủy
ban nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu về việc công bố bộ thủ tục hành chính mới, thủ
tục bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện tỉnh Bà
Rịa-Vũng Tàu;
Theo ñề nghị của Trưởng phòng Văn hoá và Thông tin tại Tờ trình số 97/TTrVH&TT ngày 18 tháng 9 năm 2014 về việc ñề nghị ban hành quy trình cấp giấy phép
xây dựng nhà ở riêng lẻ tại ñô thị qua mạng Internet trên ñịa bàn thành phố Bà Rịa,
QUYẾT ðỊNH:
ðiều 1. Ban hành kèm theo Quyết ñịnh này Quy trình giải quyết cấp giấy phép
xây dựng nhà ở riêng lẻ tại ñô thị qua mạng Internet trên ñịa bàn thành phố Bà Rịa.
Quy trình gồm có 3 Chương và 6 ðiều (ðính kèm 02 bản phụ lục).

