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QUYẾT ðỊNH
Phê duyệt Kế hoạch hoạt ñộng
kiểm soát thủ tục hành chính năm 2011
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
Căn cứ Luật Tổ chức HðND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Nghị ñịnh số 20/2008/Nð-CP ngày 14/02/2008 về tiếp nhận, xử lý
phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy ñịnh hành chính;
Căn cứ Nghị ñịnh số 63/2010/Nð-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về
kiểm soát thủ tục hành chính;
Căn cứ Chỉ thị số 1722/CT-TTg ngày 17/9/2010 của Thủ tướng Chính phủ
về việc tổ chức triển khai thi hành Nghị ñịnh số 63/2010/Nð-CP ngày 08/6/2010
của Chính phủ về kiểm soát TTHC và tiếp tục tăng cường việc thực hiện Nghị
ñịnh số 20/2008/Nð-CP ngày 14/02/2008 về tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến
nghị của cá nhân, tổ chức về các quy ñịnh hành chính;
Xét ñề nghị của Chánh Văn phòng UBND tỉnh,
QUYẾT ðỊNH:
ðiều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết ñịnh này Kế hoạch hoạt ñộng kiểm soát
thủ tục hành chính năm 2011 (Có kế hoạch chi tiết kèm theo).
ðiều 2. Giao cho Văn phòng UBND tỉnh có trách nhiệm triển khai, hướng
dẫn, ñôn ñốc, kiểm tra các sở, ngành, UBND cấp huyện, UBND cấp xã thực
hiện nội dung các công việc bảo ñảm theo ñúng kế hoạch ñã ñược duyệt.
ðiều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Thủ trưởng các sở, ngành; Chủ tịch
UBND cấp huyện, cấp xã và cơ quan, ñơn vị, cá nhân có liên quan căn cứ Quyết
ñịnh thi hành./.
CHỦ TỊCH
Nguyễn Mạnh Hiển

