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CÔNG BÁO/Số 24+25/Ngày 14-8-2018

ỦY BA HÂ DÂ
TỈH BÌH DƯƠG
Số: 2009/QĐ-UBND

CỘG HÒA XÃ HỘI CHỦ GHĨA VIỆT AM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Bình Dương, ngày 23 tháng 7 năm 2018

QUYẾT ĐNH
Về việc đính chính Quyết định số 13/2018/QĐ-UBD ngày 18/05/2018
và Quyết định số 14/2018/QĐ-UBD ngày 18/05/2018 của
Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương
CHỦ TNCH ỦY BA HÂ DÂ TỈH
Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015;
Xét đề nghị của Sở Xây dựng tại Tờ trình số 2258/TTr-SXD ngày 10/07/2018,
QUYẾT ĐNH:
Điều 1. Đính chính Quyết định số 13/2018/QĐ-UBND ngày 18/5/2018 của Ủy
ban nhân dân tỉnh Quy định về cấp giấy phép xây dựng công trình và quản lý xây
dựng theo giấy phép trên địa bàn tỉnh Bình Dương và Quyết định số 14/2018/QĐUBND ngày 18/5/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ban hành Quy định phân cấp trách
nhiệm quản lý nhà nước về đầu tư xây dựng, chất lượng và bảo trì công trình xây dựng
trên địa bàn tỉnh Bình Dương như sau:
1. Đính chính Khoản 3 Điều 1 Quyết định số 13/2018/QĐ-UBND:
Trang 02 dòng thứ 2 từ trên xuống của Quyết định viết là: “Khoản 2, Điều 103
Luật Xây dựng số 50/2014/QH13…”
>ay xin sửa lại là: “Khoản 3, Điều 103 Luật Xây dựng số 50/2014/QH13…”.
2. Đính chính Điểm a và b Khoản 5 Điều 8 của Quy định Phân cấp trách nhiệm
quản lý nhà nước về đầu tư xây dựng, chất lượng và bảo trì công trình xây dựng trên
địa bàn tỉnh Bình Dương ban hành kèm theo Quyết định số 14/2018/QĐ-UBND:
Điểm a: Trang 09 dòng thứ 25 từ trên xuống của Quy định viết là: “Điểm b
Khoản 2 Điều 7 của quy định này…”.
>ay xin sửa lại là: “Điểm a Khoản 2 Điều 7 của Quy định này…”.
Điểm b: Trang 09 dòng thứ 30 từ trên xuống của Quy định viết là: “quy định tại
Điểm b Khoản 2 Điều 7 của quy định này…”.
>ay xin sửa lại là: “quy định tại Điểm a Khoản 2 Điều 7 của Quy định này…”.

