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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc
Bà Rịa, ngày 13 tháng 9 năm 2013

QUYẾT ðỊNH
Về việc sửa ñổi, bổ sung Quyết ñịnh số 42/2011/Qð-UBND ngày 23 tháng 8 năm
2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu ban hành
quy chế phối hợp công bố, công khai thủ tục hành chính
trên ñịa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
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 63/2010/Nð-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính
phủ quy ñịnh về kiểm soát thủ tục hành chính;
Căn cứ Nghị ñịnh số 20/2008/Nð-CP ngày 14 tháng 02 năm 2008 của Chính
phủ về tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy ñịnh hành
chính;
Căn cứ 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;
Căn cứ Quyết ñịnh số 42/2011/Qð-UBND ngàỵ 23 tháng 8 năm 2011 của Ủy
ban nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu ban hành quy chế phối hợp công bố, công khai
thủ tục hành chính trên ñịa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu;
Thực hiện Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 05 tháng 7 năm 2013 của Thủ tướng
Chính phủ về việc tổ chức thực hiện 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;
Theo ñề nghị của Giám ñốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 1523/TTr-STP ngày 09
tháng 9 năm 2013,
QUYẾT ðỊNH:

