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CÔNG BÁO/Số 32/Ngày 05-12-2017

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH THUẬN
Số: 3219/Qð-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc
Bình Thuận, ngày 13 tháng 11 năm 2017

QUYẾT ðỊNH
Ban hành Quy chế phối hợp trong công tác quản lý trật tự
xây dựng trên ñịa bàn tỉnh Bình Thuận
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền ñịa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Thanh tra ngày 15 tháng 11 năm 2010;
Căn cứ Luật Xử lý vi phạm hành chính ngày 20 tháng 6 năm 2012;
Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014;
Căn cứ Nghị ñịnh số 26/2013/Nð-CP ngày 29 tháng 3 năm 2013 của Chính
phủ về tổ chức và hoạt ñộng của Thanh tra ngành xây dựng;
Căn cứ Nghị ñịnh số 81/2013/Nð-CP ngày 19 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ
Quy ñịnh chi tiết một số ñiều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính;
Căn cứ Nghị ñịnh số 97/2017/Nð-CP ngày 18 tháng 8 năm 2017 của Chính
phủ sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Nghị ñịnh số 81/2013/Nð-CP ngày 19 tháng 7
năm 2013 của Chính phủ Quy ñịnh chi tiết một số ñiều và biện pháp thi hành Luật
Xử lý vi phạm hành chính;
Căn cứ Nghị ñịnh 121/2013/Nð-CP ngày 10 tháng 10 năm 2013 của Chính
phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt ñộng xây dựng; kinh doanh bất ñộng
sản; khai thác, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ
thuật; quản lý phát triển nhà và công sở;
Căn cứ Thông tư số 15/2016/TT-BXD ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ Xây
dựng hướng dẫn về cấp phép xây dựng;
Xét ñề nghị của Giám ñốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 2932/TTr-SXD ngày 01
tháng 9 năm 2017,

