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UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
UỶ BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ðÀ NẴNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

ðộc lập - Tư do - Hạnh phúc

Số : 68/2006/Qð-UBND
ðà Nẵng, ngày 19 tháng 7 năm 2006
QUYẾT ðỊNH
Sửa ñổi, bổ sung khoản 4 ðiều 32 Quy ñịnh về quản lý quy hoạch xây dựng trên
ñịa bàn thành phố ðà Nẵng ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 19/2006/QðUBND ngày 10 tháng 3 năm 2006 của UBND thành phố ðà Nẵng.
UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ðÀ NẴNG
Căn cứ Luật tổ chức Hội ñồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11
năm 2003;
Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội ñồng nhân dân, Ủy
ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;
Theo ñề nghị của Giám ñốc Sở Xây dựng,
QUYẾT ðỊNH:
ðiều 1. Sửa ñổi, bổ sung khoản 4 ðiều 3 của Quy ñịnh về quản lý quy hoạch
xây dựng trên ñịa bàn thành phố ðà Nẵng ban hành kèm theo Quyết ñịnh số
19/2006/Qð-UBND ngày 10 tháng 3 năm 2006 của UBND thành phố ðà Nẵng như
sau:
Khoản 4 ðiều 32 ñược sửa ñổi, bổ sung như sau:
‘‘4. Giấy phép xây dựng ñược cấp trong thời hạn không quá 20 ngày làm việc,
kể từ ngày nhận ñủ hồ sơ hợp lệ. ðối với nhà ở riêng lẻ thì thời hạn cấp Giấy phép
xây dựng không quá 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận ñủ hồ sơ hợp lệ. Trường hợp
nhà ở riêng lẻ trong diện giải tỏa và diện có nguy cơ sập ñổ không quá 12 ngày làm
việc, kể từ ngày nhận ñủ hồ sơ hợp lệ.
ðối với quận, huyện thời hạn cấp Giấy phép xây dựng thực hiện theo Quyết
ñịnh số 06/2006/Qð-UBND ngày 06 tháng 02 năm 2006 của UBND thành phố về
việc ban hành Quy ñịnh việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ theo cơ chế một cửa tại
UBND các quận, huyện’’
ðiều 2. Quyết ñịnh này có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày ký.
ðiều 3. Chánh Văn phòng UBND Thành phố; Giám ñốc Sở Xây dựng; Thủ
trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố; Chủ tịch UBND các quận,
huyện, phường, xã; các chủ ñầu tư; Thủ trưởng các cơ quan, ñơn vị và cá nhân có liên
quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết ñịnh này./.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Văn Minh

