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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc
Bà Rịa, ngày 18 tháng 12 năm 2012

QUYẾT ðỊNH
Về việc sửa ñổi bổ sung một số ñiều của ''Quy ñịnh phối hợp thực hiện 02 thủ tục
hành chính kết hợp liên thông tại bộ phận một cửa cấp xã về ñăng ký khai sinh, nhập
hộ khẩu, ñăng ký và cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi; ñăng ký khai tử,
xóa hộ khẩu'' ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 05/2012/Qð-UBND ngày 23 tháng
7 năm 2012 của Ủy ban nhân dân
thị xã Bà Rịa (nay là 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 Luật Cư trú ngày 29 tháng 11 năm 2006;
Căn cứ Luật Bảo hiểm y tế ngày 14 tháng 11 năm 2008;
Căn cư Nghị ñịnh số 158/2005/Nð-CP của Chính phủ ngày 27 tháng 12 năm
2005 về ñăng ký và quản lý hộ tịch;
Căn cứ Nghị ñịnh số 06/2012/Nð-CP ngày 02 tháng 02 năm 2012 của Chính
phủ về sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của các Nghị ñịnh về hộ tịch, hôn nhân và gia
ñình và chứng thực;
Căn cứ Nghị ñịnh 107/2007/Nð-CP ngày 25 tháng 6 năm 2007 của Chính
phủ, quy ñịnh chi tiết và hướng dẫn thi hành một số ñiều của Luật Cư trú;
Căn cứ Nghị ñịnh 56/2010/Nð-CP ngày 24 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ,
sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Nghị ñịnh số 107/2007/Nð-CP;
Căn cứ Quyết ñịnh số 93/2007/Qð-TTg ngày 27 tháng 6 năm 2007 của Thủ
tướng Chính phủ về việc ban hành quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một
cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở ñịa phương;
Căn cứ Quyết ñịnh số 2621/2011/Qð-UBND ngày 15 tháng 11 năm 2011 của
Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc công bố bộ thủ tục hành chính
ñược ban hành mới, sửa ñổi, bổ sung và bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy
ban nhân dân cấp xã trên ñịa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu;
Căn cứ Quyết ñịnh số 2171/Qð-UBND ngày 15 tháng 10 năm 2012 của Ủy
ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc công bố thủ tục hành chính ñược sửa

