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QUYẾT ðỊNH
Về việc sửa ñổi nội dung ðiều 23, mục 3, chương III của quy ñịnh trình tự giải
quyết thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa” (ban hành kèm theo Quyết
ñịnh số 10/2009/Qð-UBND ngày 09/12/2009 của UBND thị xã Thủ Dầu Một)
ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ THỦ DẦU MỘT
Căn cứ Luật Tổ chức HðND-UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Quyết ñịnh số 88/2009/Qð-UBND ngày 21/12/2009 của UBND tỉnh
Bình Dương quy ñịnh trình tự, thủ tục giao ñất, cho thuê ñất, chuyển mục ñích sử
dụng ñất trên ñịa bàn tỉnh Bình Dương;
Xét ñề nghị của Phòng Tài nguyên Môi trường thị xã tại Tờ trình số 89/TrTNMT ngày 18/3/2010,
QUYẾT ðỊNH:
ðiều 1. Sửa ñổi nội dung ðiều 23, mục 3, chương III của quy ñịnh trình tự
giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa” (ban hành kèm theo Quyết ñịnh
số 10/2009/Qð-UBND ngày 09/12/2009 của UBND thị xã Thủ Dầu Một), cụ thể
như sau:
“ðiều 23. Chuyển mục ñích sử dụng ñất sang ñất sản xuất kinh doanh ñối

với hồ sơ thuê ñất: 30 ngày.
- Văn phòng HðND-UBND thị xã nhận hồ sơ, chuyển Phòng Tài nguyên Môi
trường thị xã : 01 ngày (sáng nhận, chiều chuyển giao)
- Phòng Tài nguyên Môi trường thị xã xác minh thực ñịa; xem xét tính phù
hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng ñất chi tiết (nếu có) hoặc quy hoạch, kế hoạch
sử dụng ñất, thẩm ñịnh tác ñộng về vệ sinh, môi trường, chuyển Văn phòng ñăng ký
quyền sử dụng ñất (ðKQSDð) thị xã: 05 ngày.
- Văn phòng ðKQSDð thị xã lập phiếu thông tin chuyển Phòng Tài chính Kế hoạch thị xã: 02 ngày.
- Phòng Tài chính - Kế hoạch thị xã xác ñịnh ñơn giá thuê ñất theo quy ñịnh
chuyển Chi cục thuế thị xã ra thông báo nộp tiền thuê ñất: 02 ngày.

