CONG HOA XA HO! CHU NGHIA VIT NAM
Dc 1p - Tir do - H3nh phüc

UY BAN NHAN DAN
TINH QUANG NAM

Quang Nam, ngày 19 tháng 4 nãrn 2021

S: 1076/QD-UBND

QUYET D!NH
V vic cong b6 Danh mIic thu tiic hành chInh mói ban hành thuc
thâm quyên quãn I và giãi quyêt cüa S& Xây dirng tinh Quãng Nam
CHU TfCH UY BAN NHAN DAN T!NH QUANG NAM
Can th Lut T chc chinh quyn ct/a phu'o'ng ngày 19/6/2015, Lut tha di,
ho sung m3t so Diêu cia Lut To chic ChInh phi vâ Lut To char chInh quyên ct/a
phwcng ngày 22/11/2019;
Can thNgh/ ct/nh s 63/2010/ND-C'P ngày 08/6/2010 cza ChInhpht ye kiém
soát tht tuc hành chInh, Ngh/ ct/nh so 92/201 7/ND-CP ngày 07/8/2017 cüa Chinh
phii tha ctói, ho sung mç3t so ctiêu cáa các ngh/ ct/nh lien quan den kiêm soát thá tyc
hành chInh;
Can th Thông tu' s 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 cia Van phOng
ChInh phi ye hiró'ng dan nghip vy kiêm soát thá tyc hành chInh;
Can ct Quyét ct/nh sá 808/QD-BXD ngày 17/6/2020 v vic cOng b tht tue
hành chInh "Cung cap thông tin ye quy hogch xay dicng" thucphgm vichá'c nãng
quán lj nhà nithc cia Bó Xây dy'ng, Quyêt ct/nh so 1186a/QD-BXD ngày 18/9/2020
ye vic cong bO thá tyc hành chInh m&i ban hành trong linh vrc kiên trác thu3c
phgm vi char náng quán lj nhà rnthc cta Bó Xáy dirng,
Theo d ngh/ cia S&Xây dyng tinh Quáng Nam tgi Ta trInh s Ola/TTr-SXD
ngày 0 7/01/2021.
QUYET DNH:
Diêu i. Cong bó kern theo Quyt djnh nay Danh rniic gm 08 thu tiic hành
chInh mi ban hành trong 1mb vrc kiên trüc và "Cung cap thông tin ye quy hoach
xây dirng" thuc thâm quyên giãi quyêt và phtm vi quãn 1 cüa Sâ Xây dirng tinh
Quãng Nam.
(Chi tiét tçii Phu lye dInh kern).
Diêu 2. T chirc thtxc hin:
1. Van phông UBND tinh Quãng Narn có trách nhim däng tâi ni dung Quyêt
djnh nay len trang Van ban quy pham pháp 1ut cüa tinh theo dja chi
http://qppl.vpubnd.quangnarn.vn dê các cci quan, dcm vj, dja phrcing truy cap, tãi và
triên kbai thuc hiên.
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2. Si Xây dirng Co trách nhim:
Hoàn chinh dy dü, chinh xác ni dung cu thành thu tiic hành chjnh, cp
nht len Trang thông tin din tCr cüa S; dông th?ii, gl~i ye Van phOng UBND tinh,
S Thông tin và Truyên thông (kern bàn mêm den dja chi email:
thaonvquangnam.gov.vn và binhttquangnarn.gov.vn), Trung tam Phiic vi hành
chInh cong tinh chm nhât là 03 ngày lam vic kê tr khi Quyêt djnh nay có hiu lirc
dê däng tãi cong khai và niêm yet dü lieu dung theo quy djnh.
—

Chu trI, pMi h9p vth các don vj lien quan xây dirng, hoàn thin quy trInh
ni bô giái quyêt thu tiic hành chInh trInh Chü tjch UBND tinh phê duyt dê thiêt
1p quy trInh din lit len H thông thông tin mt cira din lit cap tinh.
—

3. Uy ban nhân dan các huyn, thj xã, thành ph& chi dao phOng, ban chuyên
mon cong khai thii tic hành chinh trên Cong thông tin din lit và hem yet tai B
phn mt cira cap huyn dung theo quy djnh.
Diu 3. Quy& djnh nay cO hiu lirc thi hành k lit ngây k.
4. Chánh Van phOng UBND tinh, Giám dc các Sâ: Xây dimg, Thông
tin và Truyên thông; ChU tjch UBND các huyn, thj xã, thành phô và các to chirc,
cá nhân Co lien quan chju trách nhim thi hành Quyêt djnh nay.!.
Noi nhân:
lJiêu

-NhtrDiêu4;
Cue Kiêm soát thu tuc hành chInh;
Thu&ng trrc I{DND tinh;
Chu tich, các PCT UBND tinh;
Ban Chi dao CCHC tinh;
Trung tam Phiic vi hành chInh cong tinh (niêm yet);
Trung tam CNTT&TT Quáng Nam (QL-VH);
CPVP, PhOng HCTC, KTN;
Lizu: VT, KSTTHC (Thão).
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