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Luật ðầu tư;
Cho phù hợp với tình hình thực tế

Luật ðầu tư;
Cho phù hợp với tình hình thực tế

UBND
các
huyện, thành
Sở Kế hoạch và
Năm 2013
phố; Các sở
ðầu tư
ngành
liên
quan

Sở Xây dựng,
Sở Kế hoạch và
sở
Công Quý IV/2012
ðầu tư
thương

Các Sở, ban,
Quý I/2013
ngành

Các Sở, ban,
Quý I/2013
ngành
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- Thực hiện luật Luật phổ biến giáo dục pháp luật
- Thay thế Quyết ñịnh số 756/1999/Qð-UB ngày 21 tháng 8
năm 1999 của UBND tỉnh Hà Nam về việc ban hành quy chế Sở Tư pháp
tổ chức và hoạt ñộng của Hội ñồng phối hợp công tác phổ biến
giáo dục pháp luật
Nghị ñịnh số 40/2010/Nð-CP ngày 12/4/2010 của Chính phủ
về kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật quy ñịnh
“ðiều 36. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Ủy ban
nhân dân cấp huyện trong công tác kiểm tra, xử lý văn bản quy
Sở Tư pháp
phạm pháp luật
1. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Ủy ban nhân
dân cấp huyện:
a) Quy ñịnh cụ thể quy chế kiểm tra, xử lý văn bản tại ñịa phương;”

CÔNG BÁO/Số 31/Ngày 31-8-2012
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Quyết ñịnh ban hành
Quy ñịnh tiêu chí lựa
chọn, danh mục lĩnh
vực và các dự án
khuyến khích ñầu tư,
không chấp thuận ñầu
tư, ñầu tư có ñiều kiện
và các ngành nghề
sản xuất kinh doanh
không chấp thuận
ñiều chỉnh, bổ sung
hoặc tăng quy mô ñầu
tư trên ñịa bàn tỉnh
Hà Nam giai ñoạn
2012 - 2015 và ñịnh
hướng ñến 2020.
Quyết ñịnh ban hành
Quy ñịnh lựa chọn
nhà ñầu tư khu ñô thị,
nhà ở, khu thương
mại trên ñịa bàn tỉnh
Quyết ñịnh ban hành
quy chế tổ chức và hoạt
ñộng của Hội ñồng
phối hợp công tác phổ
biến giáo dục pháp luật
Quyết ñịnh ban hành
quy chế kiểm tra, xử
lý văn bản trên ñịa
bàn tỉnh

