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ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ NAM

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 09/2021/Qð-UBND

Hà Nam, ngày 27 tháng 4 năm 2021

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc

QUYẾT ðỊNH
Về việc sửa ñổi ñiểm a, khoản 2, ðiều 3 Quyết ñịnh số 17/2016/Qð-UBND
ngày 24 tháng 6 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc
quy ñịnh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của
Sở Giao thông vận tải tỉnh Hà Nam

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền ñịa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015
và Luật sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ
chức chính quyền ñịa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Nghị ñịnh số 107/2020/Nð-CP ngày 14 tháng 9 năm 2020 của Chính
phủ sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Nghị ñịnh số 24/2014/Nð-CP ngày 04 tháng
4 năm 2014 của Chính phủ quy ñịnh tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy
ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
Căn cứ Nghị ñịnh số 158/2018/Nð-CP ngày 22 tháng 11 năm 2018 của
Chính phủ Quy ñịnh về thành lập, tổ chức lại, giải thể tổ chức hành chính;
Theo ñề nghị của Giám ñốc Sở Giao thông vận tải và Giám ñốc Sở Nội vụ.
QUYẾT ðỊNH:
ðiều 1. Sửa ñổi ñiểm a, khoản 2, ðiều 3 Quyết ñịnh số 17/2016/QðUBND ngày 24 tháng 6 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc
quy ñịnh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Sở Giao thông
vận tải tỉnh Hà Nam.
a) Các cơ quan tham mưu, chuyên môn nghiệp vụ thuộc Sở:
- Văn phòng;
- Thanh tra;
- Phòng Kế hoạch - Tài chính;
- Phòng Quản lý Kết cấu hạ tầng giao thông;
- Phòng Quản lý Vận tải, phương tiện và người lái;
- Phòng Quản lý Chất lượng công trình giao thông.

