CÔNG BÁO/Số 08/Ngày 07-5-2019

19

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 656 /Qð-UBND

Hà Nam, ngày 22 tháng 4 năm 2019

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc

QUYẾT ðỊNH
Ban hành Quy trình thực hiện cơ chế một cửa liên thông giữa
Cơ quan nhà nước và các ðơn vị kinh doanh, quản lý vận hành lưới ñiện
trung áp trong việc giải quyết các thủ tục cấp ñiện qua lưới trung áp
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền ñịa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật ðiện lực ngày 03/12/2004 và Luật sửa ñổi, bổ sung một số
ñiều của Luật ðiện lực ngày 20/11/2012; Luật Giao thông ñường bộ ngày
13/11/2008; Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật Bảo vệ môi trường ngày
23/6 2014; Luật ðê ñiều ngày 29/11 2006; Luật Thủy lợi ngày 19/6 2017;
Căn cứ các Nghị ñịnh Chính phủ: Số 11/2010/Nð-CP ngày 24/02/2010
quy ñịnh về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông ñường bộ; số
100/2013/Nð-CP ngày 03/9 2013 sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Nghị ñịnh
số 11/2010/Nð-CP; số 59/2015/Nð-CP ngày 18/6/2015 về quản lý dự án ñầu
tư xây dựng; số 42/2017/Nð-CP ngày 05/4/2017 về sửa ñổi, bổ sung một số
ñiều Nghị ñịnh 59/2015/Nð-CP ngày 18/6/2015 về quản lý dự án ñầu tư xây
dựng; Nghị ñịnh số 61/2018/Nð-CP ngày 23/4 2018 về thực hiện cơ chế một
cửa, cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;
Căn cứ Quyết ñịnh số 09/2015/Qð-TTg ngày 25 tháng 3 năm 2015 của
Thủ tướng Chính phủ về việc 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 Thông tư số 24/2016/TT-BCT ngày 30 tháng 11 năm 2016 của Bộ
Công thương về một số nội dung trong việc rút ngắn thời gian tiếp cận ñiện năng;
Căn cứ Thông tư số 18/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng
quy ñịnh chi tiết và hướng dẫn một số nội dung về thẩm ñịnh, phê duyệt dự án
và thiết kế, dự toán xây dựng công trình;
Căn cứ Thông tư số 50/2015/TT-BGTVT ngày 23 tháng 9 năm 2015 của
Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn thực hiện một số ñiều của Nghị ñịnh số
11/2010/Nð-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ quy ñịnh về quản lý
và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông ñường bộ và Thông tư số 35/2017/TTBGTVT ngày 09 tháng 10 năm 2017 của Bộ Giao thông vận tải sửa ñổi, bổ sung
một số ñiều của Thông tư số 50/2015/TT-BGTVT;

