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UY BAN NHAN DAN
T!NH GIA LA!
S6: '1.Z/QD-UBND

CQNG HOA XA HQI CHU NGHTA VIT NAM
Dc lap — Tr do — Haiili phüc
Gia Lai, ngày4j tháng 7 nám 2019

QUYET D!NH
•
Ve vice ban lianli Danh nnic thu tuic hanh chinh liep nhn va tra ket qua
tai irung tI tu Ph ic vy hành chInh cong tin Ii Gia Lal
CHU TICH UY BAN NHAN DAN TINH
Can cCr Lut th chüc chInh quyn dja phuang ngày 19/6/2015;
Can cr Nghj djnh s 63/2010/ND-CP ngày 08/6/2010 cüa ChInh phü v kiêm
soát thu tiic hành chInh; Nghj djnh s 48/2013/ND-CP ngày 15/5/2013 cüa ChInh
phü sira di, b sung mt s diu cüa các Nghj djnh lien quan dn kim soát th tC
hành chInh; Nghj djnh s 92/201 7fND-CP ngày 07/8/2017 cüa ChInh phü sra di,
b sung mt si diu cüa các Nghj djnh lien quan dn kim soát thu tiic hành chInh;
Can cü Thông tu s 02/2017/TT-VPCP ngày 3 1/10/2017 cña Bô tru&ng, Chü
nhim VAn phông ChInh phü hithng dn v nghip vi kim soát thu tic hành chinh;
CAn cü Nghj djnh s 61/2018/ND-CP ngày 23/4/2018 cüa ChInh phü v thirc
hin co ch rnt ci.ra, mt cüa lien thông trong giãi quyt thu tUe hành chInh;
CAn cü Thông tx s 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 cüa VAn phông ChInh
phCi v huâng dn thi hành môt s quy djnh cüa Nghj djnh si 61/201 8/ND-CP ngày
23/4/2018 cüa ChInh phü v thrc hin ca ch mt cCra, mt cCra lien thông trong giâi
quyM thu t1c hành chInh;
CAn cir Quyt djnh s 319/QD-UBND ngày 09/7/2018 cüa UBND tinh Gia Lai
v vic thành 1p Trung tarn Phiic vii hành chInh cong tinh;
Theo d nghj cüa Chánh VAn phông UBND tinh,
QUYET DINH:
Diu 1: Cong b Danh mic thu tiic hãnh chInh thirc hin tip nhn và trã kt qua
ti Trung tam Phic vi hành chInh cong tinh Gia Lai ('Phy lyc I, II kern theo).
Diu 2: T chüc thirc hin:
Các sâ, ban, ngành tinh có trách nhiêm cung cp ni dung chi tit các thu tue
hành chInh theo Danh miic phê duyt ti Diu 1 d niêm yt cong khai tai Trung
tam phic vi hành chInh cong tinh.
Giao Giám d& Trung tam Phi,c vi hành chInh cong tinh phi hqp vOi các s,
ban, ngành tinh t1c hin niêrn y&, Cong khai Danh mic thu tic hành chInh thirc

hin tip nhn và trá kt qua t?i Trung tam Phiic vi hành chInh cong tinh theo dung
quy djnh.
Diu 3: Quyt djnh có hiu 1rc k tü ngày k và thay th Quyêt djnh s 612/QDUBND ngãy 25/12/20 18 cüa UBND tinh.
Diu 4: Chánh Van phông UBND tinh; Thu tnr&ng các sâ, ban, ngành 3ijh y
V
các t chirc, cá nhân có lien quan chju trách nhim thi hành Quy& djnh này.t
Noi ,zJz?ln:

CHU T!CH

- Nhr Diêu 4;
- Van phông Chinh phü;
- TT. Tinh üy; TI'. HDND tinh;
- Chü tjch, các PCI. UBND tinh;
- Gim 6c, các PGD TTPVHCC tinh;
- Cng thông tin din tr tinli;
- Bixu diên tinh;
- Ltru: VT, NC
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