ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN BÌNH CHÁNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Sô2 8 7 2 /QĐ-UBND

Bình Chánh, ngàyồẶthảng 5 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH
về việc bãi bỏ Quyết định số 05/2014/QĐ-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2014
của Úy ban nhân dân huyện Bình Chánh
ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN BÌNH CHÁNH
Căn cứ Luật Tố chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân,
ủy ban nhân dân năm 2004;
Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014;
Căn cứ Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng 02 năm 2013 của
Chính Phủ về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật;
Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2015 của Chính
phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng;
Xét Tờ trình số 3202/TTr-QLĐT-CPXD ngày 26 tháng 4 năm 2016 của
Phòng Quản lý đô thị huyện Bình Chánh và Báo cáo số 426/BC-TP ngày 11 tháng
4 năm 2016 của Phòng Tư pháp huyện Bình Chánh,

QƯYÉT ĐỊNH:
Điều 1. Nay bãi bỏ Quyết định số 05/2014/QĐ-UBND ngày 30 tháng 12
năm 2014 của Uy ban nhân dân huyện Bình Chánh vê việc quy định khu vực khi
xây dựng phải có giây phép xây dựng, quy mô công trình xây dựng có thời hạn^
công trình trên đât nông nghiệp khác và công trình phục vụ sinh hoạt văn hoá, thê
thao theo Quyết định 27/2014/QĐ-UBND ngày 04 tháng 8 năm 2014 của ủy ban
nhân dân Thành phô trên địa bàn huyện Bình Chánh.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Điều 3. Chánh Yăn phòng ủy ban nhân dân Huyện, Thủ trưởng các cơ
quan, đơn vị thuộc ủy ban nhân dân Huyện, Chủ tịch ủy ban nhân dân xã, thị trấn
và các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân hoạt động xây dựng trên địa bàn huyện
Bình Chánh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:
-NhưĐiều 3;
- UBND TP (để b/c);
- Sở XD; Sở TP;
- TTHU, TTUB;
- BCĐ cải cách Hành chỉnh huyện;
- UBMTTQ và các Đoàn thể;
- Viện KSND; Tòa án ND Huyện;
- Đài Truyền thanh Huyện;
J
- Trung tâm Công báo Thành pHo;
- Lưu: VT-TH (C).
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