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QUYẾT ðỊNH
Về việc ban hành Quy ñịnh về tổ chức thực hiện công tác tiếp nhận
và giải quyết thủ tục hành chính trên ñịa bàn tỉnh Hà Nam
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM

Căn cứ Luật Tổ chức Hội ñồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11
năm 2003;
Căn cứ Quyết ñịnh số 93/2007/Qð-TTg ngày 22 tháng 6 năm 2007 của Thủ
tướng Chính phủ ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại
các cơ quan hành chính nhà nước ở ñịa phương;
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 43/2011/Nð-CP ngày 13 tháng 6 năm 2011 của Chính
phủ về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên Trang thông tin ñiện
tử hoặc Cổng thông tin ñiện tử của cơ quan nhà nước;
Xét ñề nghị của Giám ñốc Sở Nội vụ,
QUYẾT ðỊNH:
ðiều 1. Ban hành kèm theo Quyết ñịnh này Quy ñịnh về tổ chức thực hiện
công tác tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính trên ñịa bàn tỉnh Hà Nam.
ðiều 2. Quyết ñịnh này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký. Các quy ñịnh
trước ñây trái với Quyết ñịnh này nay bãi bỏ.
ðiều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các Sở, ban,
ngành; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân
các xã, phường, thị trấn; Thủ trưởng các cơ quan, ñơn vị có liên quan chịu trách
nhiệm thi hành Quyết ñịnh này./.
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