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CHÁNH VĂN PHÒNG UBND TỈNH BÌNH THUẬN

UBND TỈNH BÌNH THUẬN
VĂN PHÒNG

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

Số: 106/QĐ-VP

Bình Thuận, ngày 30 tháng 10 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt danh sách các đối tượng được cấp phát miễn phí
Công báo do Văn phòng UBND tỉnh Bình Thuận xuất bản
CHÁNH VĂN PHÒNG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN
Căn cứ Nghị định số 100/2010/NĐ-CP ngày 28 tháng 9 năm 2010 của Chính
phủ về Công báo;
Căn cứ Thông tư số 03/2011/TT-VPCP ngày 25 tháng 4 năm 2011 của Văn
phòng Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số
100/2010/NĐ-CP ngày 28 tháng 9 năm 2010 của Chính phủ về Công báo;
Căn cứ Quyết định số 42/2013/QĐ-UBND ngày 10/9/2013 của Ủy ban nhân
dân tỉnh ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và mối
quan hệ công tác của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận;
Xét đề nghị của Giám đốc Trung tâm Thông tin tỉnh,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt danh sách các đối tượng được cấp, phát miễn phí Công báo
do Văn phòng UBND tỉnh Bình Thuận xuất bản từ năm 2015 ban hành kèm theo
Quyết định này.
Điều 2. Giám đốc Trung tâm Thông tin tỉnh có trách nhiệm:
1. Căn cứ các đối tượng được quy định tại Quyết định này lập thủ tục trình cấp
có thẩm quyền phê duyệt giá in, phát hành Công báo và tổ chức việc in ấn, cấp Công
báo đúng số lượng và đối tượng.
2. Hàng năm nếu các đối tượng được cấp Công báo miễn phí có thay đổi thì
trình Chánh Văn phòng UBND tỉnh quyết định điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp.

