
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TỈNH GIA LAI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:         /2021/QĐ-UBND Gia Lai, ngày       tháng   11   năm 2021 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Bãi bỏ Quyết định số 07/2016/QĐ-UBND ngày 25 tháng 01 năm 2016 

của UBND tỉnh Gia Lai về quy định thực hiện cơ chế một cửa liên thông 

trong việc giải quyết các thủ tục: Thẩm định dự án hoặc thiết kế cơ sở; thẩm 

định thiết kế, dự toán xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở; thẩm định Báo 

cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình; cấp biển hiệu xe ô tô vận 

tải khách du lịch lần đầu và biển hiệu hết hiệu lực 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và 

Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy  

phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020; 

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính 

phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản 

quy phạm pháp luật; 

Căn cứ Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 

14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi 

hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; 

Theo đề nghị của Sở Giao thông vận tải. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Bãi bỏ toàn bộ Quyết định số 07/2016/QĐ-UBND ngày 25 tháng 

01 năm 2016 của UBND tỉnh Gia Lai về quy định thực hiện cơ chế một cửa 

liên thông trong việc giải quyết các thủ tục: Thẩm định dự án hoặc thiết kế 

cơ sở; thẩm định thiết kế, dự toán xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở; 

thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình; cấp biển 

hiệu xe ô tô vận tải khách du lịch lần đầu và biển hiệu hết hiệu lực. 

Bãi bỏ toàn bộ Quyết định số 07/2016/QĐ-UBND ngày 25 tháng 01 năm 

2016 của UBND tỉnh Gia Lai về quy định thực hiện cơ chế một cửa liên thông 
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trong việc giải quyết các thủ tục: Thẩm định dự án hoặc thiết kế cơ sở; thẩm định 

thiết kế, dự toán xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở; thẩm định Báo cáo kinh tế 

- kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình; cấp biển hiệu xe ô tô vận tải khách du lịch 

lần đầu và biển hiệu hết hiệu lực. 

Điều 2. Điều khoản thi hành  

Quyết định này có hiệu lực từ ngày 06 tháng 12 năm 2021./. 

 

Nơi nhận:     
- Cục KTVBQPPL - Bộ Tư pháp; 

- Vụ Pháp chế - Bộ GTVT; 

- Bộ Xây dựng; 

- TT Tỉnh uỷ; TT HĐND tỉnh; 
- Chủ tịch, các PCT.UBND tỉnh; 

- CVP UBND tỉnh; 
- Sở Tư pháp; 

- Báo Gia Lai; Đài PTTH tỉnh; 

- Cổng thông tin điện tử tỉnh; 
- Lưu: VT, TTTH, HCQT, NC.                                                                    

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Võ Ngọc Thành 
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