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Q Y   ĐỊNH 

Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực  

quản lý an toàn đập, hồ chứa thủy điện và lĩnh vực thương mại biên giới  

thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công  hương tỉnh  h a  hiên Huế 
 

CHỦ  ỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN  ỈNH 

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

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính 

phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 

8 năm 2017 của Chính phủ quy định sửa đổi, bổ sung một số Điều của các nghị 

định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính; 

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của 

Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính; 

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Công Thương, 

Q Y   ĐỊNH: 

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục thủ tục hành chính 

mới ban hành trong lĩnh vực quản lý an toàn đập, hồ chứa thủy điện và lĩnh vực 

thương mại biên giới thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương t nh Th a 

Thiên  uế.  

Điều 2. Sở Công Thương có trách nhiệm: 

1. Cập nhật các thủ tục hành chính được công bố tại Quyết định này vào  ệ 

thống thông tin thủ tục hành chính t nh Th a Thiên  uế theo đúng quy định; công 

khai thủ tục hành chính này trên Trang Thông tin điện tử của đơn vị;  

2. Trong thời hạn 10 ngày, kể t  ngày Quyết định này có hiệu lực, hoàn thành 

việc cấu hình thủ tục hành chính trên phần mềm  ệ thống xử lý một cửa tập trung. 

3. Thực hiện giải quyết các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền theo 

hướng dẫn tại Phụ lục kèm theo Quyết định này.  

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể t  ngày ký. 

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân t nh, Giám đốc Sở Công Thương, 

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách 

nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 
Nơi nhận: 
- Như Điều 4; 

- Cục KSTTHC-VP Chính phủ (gửi qua mạng); 

- CT và các PCT U ND t nh; 

- Các sở, ngành thuộc U ND t nh (gửi qua mạng); 

- U ND các huyện, TX, TP  uế (gửi qua mạng); 

- Các PCVP U ND t nh; 

- Lưu: VT, CC C, CT,  CC. 

CHỦ  ỊCH 
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