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CÔNG BÁO/Số 06+07/Ngày 11-6-2007
Uû ban nh©n d©n
tØnh hµ nam

Céng hoµ x héi chñ nghÜa viÖt nam
§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc

Sè: 581/Q§-UBND

Phñ Lý, ngµy 23 th¸ng 5 n¨m 2007

QUYẾT ðỊNH
Ban hành Quy ñịnh về việc công khai thủ tục hành chính
trong các cơ quan quản lý Nhà nước trên ñịa bàn tỉnh Hà Nam
CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM

Căn cứ Luật Tổ chức Hội ñồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11
năm 2003;
Căn cứ Quyết ñịnh số 181/2003/Qð-TTg ngày 04 tháng 9 năm 2003 của Thủ
tướng Chính phủ về việc ban hành quy chế thực hiện cơ chế “một cửa” tại cơ quan
hành chính nhà nước tại ñịa phương;
Căn cứ Chỉ thị số 32/2006/CT-TTg ngày 07 tháng 9 năm 2006 của Thủ tướng
Chính phủ về một số biện pháp cần làm ngay ñể chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành
chính trong giải quyết công việc của người dân và doanh nghiệp;
Căn cứ Quyết ñịnh số 30/Qð-TTg ngày 10 tháng 01 năm 2007 của Thủ tướng
Chính phủ về phê duyệt ðề án ñơn giản hoá thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản
lý hành chính nhà nước giai ñoạn 2007 - 2010;
Theo ñề nghị của Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh và Giám ñốc Sở Tư
pháp,

QUYẾT ðỊNH:
ðiều 1. Ban hành kèm theo Quyết ñịnh này Quy ñịnh về việc công khai thủ
tục hành chính trong các cơ quan quản lý Nhà nước trên ñịa bàn tỉnh Hà Nam.
ðiều 2. Quyết ñịnh có hiệu lực kể từ ngày ký.
ðiều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các Sở, ngành,
Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã chịu trách nhiệm thi hành Quyết ñịnh
này./.
CHỦ TỊCH

Trần Xuân Lộc

