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PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH THUẬN
Số: 46/2013/Qð-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc
Bình Thuận, ngày 09 tháng 10 năm 2013

QUYẾT ðỊNH
Sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Quyết ñịnh số 50/2010/Qð-UBND ngày
10/12/2010 của UBND tỉnh Quy ñịnh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức
bộ máy, biên chế và mối quan hệ công tác của Sở Tư pháp Bình Thuận
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN
Căn cứ Luật Tổ chức Hội ñồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;
Căn cứ Nghị ñịnh số 13/2008/Nð-CP ngày 04 tháng 02 năm 2008 của Chính
phủ quy ñịnh tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành phố trực
thuộc Trung ương và Nghị ñịnh số 16/2009/Nð-CP ngày 16 tháng 02 năm 2009 của
Chính phủ về sửa ñổi, bổ sung Khoản 2, ðiều 8 Nghị ñịnh số 13/2008/Nð-CP ngày
04 tháng 02 năm 2008 của Chính phủ quy ñịnh tổ chức các cơ quan chuyên môn
thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
Căn cứ Luật Xử lý vi phạm hành chính ngày 20 tháng 6 năm 2012;
Căn cứ Nghị ñịnh số 63/2010/Nð-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính
phủ về Kiểm soát thủ tục 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 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;

