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PHẦN VĂN BẢN KHÁC
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ NAM

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

Số: 576/Qð-UBND

Hà Nam, ngày 27 tháng 4 năm 2017

QUYẾT ðỊNH
Về việc thành lập Trung tâm Hành chính công thành phố Phủ Lý

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền ñịa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2011 của Chính phủ
ban hành chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai ñoạn 2011-2020;
Căn cứ Nghị ñịnh số 83/2006/Nð-CP ngày 17 tháng 8 năm 2006 của Chính
phủ Quy ñịnh trình tự, thủ tục thành lập, tổ chức lại, giải thể tổ chức hành chính, tổ
chức sự nghiệp nhà nước;
Căn cứ Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 22 tháng 5 năm 2013 của Thủ tướng Chính
phủ về ñẩy mạnh thực hiện chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai
ñoạn 2011-2020;
Căn cứ Quyết ñịnh số 09/2015/Qð-TTg ngày 25 tháng 3 năm 2015 của Thủ
tướng Chính phủ ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên
thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở ñịa phương;
Căn cứ Quyết ñịnh số 225/Qð-TTg ngày 04 tháng 02 năm 2016 của Thủ tướng
Chính phủ phê duyệt Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước giai ñoạn 2016-2020;
Căn cứ Nghị quyết 08-NQ/TU của Tỉnh ủy Hà Nam về ñẩy mạnh cải cách
hành chính, trọng tâm là thủ tục hành chính và nâng cao chất lượng cán bộ, công
chức, viên chức, người ñứng ñầu cơ quan, ñơn vị giai ñoạn 2016-2020;
Căn cứ Quyết ñịnh số 46/2014/Qð-UBND ngày 16 tháng 10 năm 2014 của Ủy
ban nhân dân tỉnh về việc ban hành quy ñịnh về phân công, phân cấp quản lý tổ chức
bộ máy, cán bộ, công chức, viên chức và người lao ñộng;
Theo ñề nghị của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Phủ Lý và Giám ñốc Sở
Nội vụ,
QUYẾT ðỊNH:
ðiều 1. Thành lập Trung tâm Hành chính công thành phố Phủ Lý trực thuộc
Văn phòng Hội ñồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố Phủ Lý (sau ñây gọi
tắt là Trung tâm).

