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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc bãi bỏ thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực  

Hoạt động xây dựng thực hiện theo cơ chế mộ cửa, một cửa liên thông 

 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN YÊN MÔ 

 
 Căn cứ Luật tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

 Căn cứ Quyết định số 05/2015/QĐ-TTg ngày 25/3/2015 của Thủ tướng 

Chính phủ ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông 

tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương; 

 Căn cứ Quyết định số 669/QĐ-UBND ngày 12/8/2020 của UBND tỉnh Ninh 

Bình về việc Công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, được thay thế, 

sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ trong lĩnh vực nhà ở, kinh doanh bất động sản, hoạt 

động xây dựng, quản lý chất lượng công trình xây dựng, lĩnh vực vật liệu xây 

dựng, thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng, các Sở, ban, ngành, UBND 

cấp huyện trên địa bàn tỉnh Ninh Bình; 

 Theo đề nghị của Trưởng phòng Kinh tế & Hạ tầng huyện. 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

 Điều 1. Bãi bỏ 09 TTHC thuộc lĩnh vực Kinh tế & Hạ tầng đang thực hiện 

theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông. 

  (Có phụ lục chi tiết kèm theo) 

 Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

 Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện; Trưởng phòng Kinh tế & 

Hạ tầng, Trưởng Bộ phận một cửa và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan 

chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

  
Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện; 

- Bộ phận một cửa; 

- Lưu VT, KT&HT. 
               (VTTH 07b) 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 
Đặng Thái Sơn  
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