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sL /2022/QD-UBND Thai BInh, ngàyjØ tháng 12 nám 2022 

QUYET DINH 
Ban hành Quy chêt chfrc và hot dng cüa 

B phn Mt cfra các cap trên dla  bàn tinh Thai BInh 

UY BAN NEIAN DAN T!NH THAI B!NH 

Can c Luat  T chc chInh quyn dja phu'o'ng ngày 19/6/2015; 

Can c Lut tha ddi, M sung m5t so' diu cia Lut To chi'c OiInh phz và 
Lu2t To chic chInh quyên dja phwo'ng ngày 22/11/2019,' 

Can ciLut Ban hành van ban quyphgmpháp lu2t ngày 22/6/2015,' 

Can ci' Lugt tha dô'i, bo' sung mt sO' diê'u Lut Ban hành van ban quy 
phgm phcp lugt ngày 18/6/2020,' 

Can ci'r Nghj djnh sO' 61/2018/ND-CF ngày 23/4/2018 cza C'hInh phi v 
thwc hin cct chê m5t ci'ra, m5t ci'ra lien thông trong giái quyêt thi tyc hành, 

Can cz' Nghj djnhsô' 107/2021/ND-CF ngày 06/12/2021 cia ChInh phz 
tha dôi, bô sung mt so diéu cia Nghj djnh so 61/2018/ND-CF ngày 23/4/2018 
cia ChInh phi ye thtc hin cc" chê mç5t cz'ca, mç3t cili'a lien thông trong giái quyêt 
thz tyc hành chInh; 

Can cz' Thôngtw sO' 01/2018/TT-VFC'P ngày 23/11/2018 ci'ja Van phông 
ChInh phz hzth'ng dan thi hành mç5t sO quy djnh cüa Nghj djnh so 61/2018/ND-CF 
ngày 23/4/2018 cia ChInh phi ye thy'c hin cc" ché m5t cica, mç5t cv'ca lien thông 
trong giái quyêt thz tyc hành chInh, 

Theo d nghj cüa Chánh Van phOng Uy ban nhân dan tinh. 

QUYET JJ!NH: 

Diu 1. Ban hành kern theo Quyt djnh nay Quy chê t chirc và hoat dng 
cüa B phn Mt cra các cap trên dja bàn tinh Thai BInh. 

Diu 2. Quyêt dnh nay có hiu lirc k tr ngày 10 tháng 01 11am 2023. 

Diu 3. Chánh Van phông tJy ban nhân dan tinh; các Giám dc s, Thu 
trn&ng ban, ngành thuc Uy ban nliân dan tinh; Chü tch Uy ban nhan dan huyn, 
thành phô; Chu tjch Uy ban nhân dan xã, phuô'ng, thj trân và các to chirc, cá nhân 
có lien quan chu trách nhim thi hành Quyêt djnh này./.Yz 
Nciz n/ian: TM. UY BAN NHAN DAN 

- Van phong Chinh phu; 
- Cc Kiêm tra van bàn QPPL, BO Tix pháp; 
- Thmg tr'rc Tinh u; 
- T1nrmg trrc HDND tinh; 
- Chü tjch, các PCT UBND tinh; 
- Nhu Diêu 3; 
- Lnh dao VP UBND tinh; 
- Dài PT va TH Thai BInh; Báo Thai Blnh; 
- Cong thông tin din tr cUa tinh; 
- Cong báo tinh; 
- Luu: VT, TH, NCKS., 

UY BAN NHAN DAN 
TINH THAI B!NH 
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