
 

UỶ BAN NHÂN DÂN 

TỈNH VĨNH PHÚC 

 
Số: 1594 /QĐ-UBND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

                 Vĩnh Phúc, ngày 11 tháng 7 năm 2018 

 

 

QUYẾT ĐỊNH 

V/v phê duyệt Danh sách cán bộ đầu mối thực hiện công tác kiểm soát     

thủ tục hành chính tại các sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh Vĩnh Phúc 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 

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

kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của 

Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến 

kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của 

Chính phủ về 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 167/2012/TT-BTC ngày 10/10/2012 của Bộ Tài 

chính quy định việc lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện các hoạt 

động kiểm soát thủ tục hành chính; 

Căn cứ Nghị quyết số 38/2016/NQ-HĐND ngày 21/7/2016 Quy định một 

số mức chi thực hiện hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh; 

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng UBND tỉnh Vĩnh Phúc, 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này Danh sách cán bộ đầu mối 

thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính tại các sở, ban, ngành thuộc 

UBND tỉnh Vĩnh Phúc (có Danh sách kèm theo). 

Các ông bà là cán bộ đầu mối kiểm soát thủ tục hành chính được hưởng 

chế độ chi hỗ trợ theo quy định tại điểm a, Khoản 3, Điều 1 Nghị quyết số 

38/2016/NQ-HĐND ngày 21/7/2016 của HĐND tỉnh Vĩnh Phúc là: 20.000 

đồng/người/ngày. 

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 

3936/QĐ-UBND ngày 01/12/2016 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về phê duyệt 

Danh sách cán bộ đầu mối kiểm soát thủ tục hành chính của các sở, ban, ngành 

tỉnh Vĩnh Phúc.  



 

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở, Thủ trưởng các 

ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và các cá nhân có tên trong 

Danh sách kèm theo Điều 1 căn cứ Quyết định thi hành./. 

 
Nơi nhận:  
- Như điều 3; 

- Cục KSTTHC- Văn phòng chính phủ (b/c); 

- Thường trực HĐND tỉnh (b/c); 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Báo Vĩnh Phúc, Đài PT&TH tỉnh; 

- Cổng Thông tin- GTĐT tỉnh (để đăng tải); 

- Lưu: VT, KSTT, KS2. 

      (Th-35b) 

 

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  

CHỦ TỊCH 

 

 

      (Đã ký) 

Nguyễn Văn Trì 
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