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QUYẾT ĐỊNH 

V/v ban hành Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2019 

GIÁM ĐỐC SỞ XÂY DỰNG TỈNH BẮC KẠN      

 

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về 

kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC); 

Căn cứ Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ sửa 

đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát TTHC; 

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-BTP ngày 24/02/2014 của Bộ Tư pháp 

hướng dẫn việc đánh giá tác động của TTHC và rà soát, đánh giá TTHC; 

Căn cứ Quyết định số 04/2016/QĐ-UBND ngày 01 tháng 4 năm 2016 của 

Uỷ ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền 

hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở Xây dựng; 

Căn cứ Quyết định số 2247/QĐ-UBND ngày 25/12/2018 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Bắc Kạn Về việc ban hành Kế hoạch rà soát, đánh giá TTHC năm 

2019;  

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Sở Xây dựng. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch rà soát, đánh giá 

TTHC năm 2019 của Sở Xây dựng tỉnh Bắc Kạn (có Kế hoạch và các Phụ lục 

biểu mẫu  chi tiết kèm theo). 



Điều 2. Giao Văn phòng Sở hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các đơn vị trực 

thuộc Sở thực hiện Kế hoạch này và tổng hợp kết quả báo cáo các cơ quan chức 

năng liên quan theo quy định. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. Chánh văn 

phòng Sở, Thủ trưởng các Phòng chuyên môn và Kế toán Sở chịu trách nhiệm 

thi hành Quyết định này./. 

  

Nơi nhận: 
Gửi bản giấy và bản điện tử: 

- Như Điều 3 (t/h); 

- UBND tỉnh (thay b/c); 

- Văn phòng UBND tỉnh; 

- Sở Tư pháp, Nội vụ, TT&TT; 

- Lãnh đạo Sở (b/c); 

- Trang TTĐT Sở Xây dựng. 

- Lưu VT,VP. 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Lèng Văn Chiến  
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