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CÔNG BÁO/Số 44/Ngày 07-10-2013

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH THUẬN

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

Số: 2206/Qð-UBND

Bình Thuận, ngày 13 tháng 9 năm 2013
QUYẾT ðỊNH

Ban hành Quy chế về hoạt ñộng Kiểm soát thủ tục hành chính
trên ñịa bàn tỉnh Bình Thuận
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN
Căn cứ Luật Tổ chức HðND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Nghị ñịnh số 63/2010/Nð-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính
phủ về Kiểm soát thủ tục hành chính;
Căn cứ Nghị ñịnh số 48/2013/Nð-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính
phủ sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của các nghị ñịnh liên quan ñến Kiểm soát thủ tục
hành chính;
Theo ñề nghị của Giám ñốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 235/STP-TTr ngày 29
tháng 8 năm 2013,
QUYẾT ðỊNH:
ðiều 1. Ban hành kèm theo Quyết ñịnh này “Quy chế về hoạt ñộng Kiểm soát
thủ tục hành chính trên ñịa bàn tỉnh Bình Thuận”.
ðiều 2. Quyết ñịnh này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành và thay thế Quyết
ñịnh số 1601/Qð-UBND ngày 28/7/2011 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.
Giao Sở Tư pháp tổ chức triển khai, hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra và báo cáo
tình hình thực hiện các quy ñịnh tại Quy chế này.
ðiều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám ñốc Sở Tư pháp, thủ trưởng các
sở, ban, ngành chuyên môn thuộc UBND tỉnh, Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành
phố, Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan căn cứ
Quyết ñịnh thi hành./.
CHỦ TỊCH
Lê Tiến Phương

