
 

 

   ỦY BAN NHÂN DÂN 

 THÀNH PHỐ BÀ RỊA 

      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
 

Số:            /QĐ-UBND      Bà Rịa, ngày         tháng  10  năm 2022 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc công bố Danh mục thành phần hồ sơ thủ tục hành chính cần số hóa 

trong tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết 

của UBND thành phố Bà Rịa 

 

       CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và 

Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

 Căn cứ Nghị định số 107/2021/NĐ-CP ngày 06/12/2021 của Chính phủ sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của 

Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ 

tục hành chính; 

Căn cứ Quyết định số 468/QĐ-TTg ngày 27/3/2021 của Thủ tướng Chính 

phủ về Phê duyệt Đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông 

trong giải quyết TTHC; 

Căn cứ Kế hoạch số 141/KH-UBND ngày 15/9/2021 của UBND tỉnh triển 

khai thực hiện Quyết định số 468/QĐ-TTg ngày 27/3/2021 của Thủ tướng Chính 

phủ; đẩy mạnh việc giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử trên địa 

bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu; 

Căn cứ Kế hoạch số 70/KH-UBND ngày 04/5/2022 của Ủy ban nhân tỉnh 

thực hiện số hóa hồ sơ, giấy tờ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính trong quá 

trình tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh trong năm 2022; 

Theo đề nghị của Chánh văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục thành phần hồ sơ thủ 

tục hành chính cần số hóa trong tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm 

quyền giải quyết của UBND thành phố Bà Rịa. 

(Đính kèm Phụ lục Danh mục thành phần hồ sơ thủ tục hành chính cần số 

hóa). 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Quyết định và Danh mục kèm theo được đăng tải trên Cổng thông tin điện 

tử của thành phố Bà Rịa, địa chỉ: http://www.baria.baria-vungtau.gov.vn. 
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Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Thủ trưởng các 

phòng ban chuyên môn thành phố có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết 

định này./. 

 

Nơi nhận: 

- UBND tỉnh; 

- Sở Thông tin và Truyền thông; 

- TTr. TU, TTr. HĐND thành phố; 

- Chủ tịch, PCT.UBND thành phố; 

- Như Điều 3; 

- Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể thành phố; 

- UBND các xã, phường; 

- Lưu: VT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Đặng Huy Quang 
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