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Ba Rja — Vüng Tàu, ngây O tháng 9 nám 2022

QUYET DNH
V vic cong b Danh muc thu tiic hành chinh m ban-hank, sfra di, b sung
Iinh virc btnrchInh thuc thm-quyn. giãi quyêt cüa Sr Thông tin và Truyên
thông tinh-Bà Ria — Vüng Tàu
CHU T!CH U BAN NHAN DAN TNH BA RIA — VUNG iAu

Gãn th Lut Gãn-thLut Tchz-c C7iInh quyn a'ja phwong ngày 19 tháng
6 nám 2015; Lut Sza dôi, bô sung mt so diêu cia Lu4t To chzc C'hInh phi và
Lut Th ch,cchinh quyén djaphirong ngày 22 tháng 11 nám 2019,
Can th N?hj djnh sd 63/2010/ND-cF ngày 08 tháng 6 nám 2010 ctha
ChInh phi ye kiêm soátihü tyc hành chinh, Nghj4'jnh sO 48/2013/ND-CP ngây
14 tháng 5-ná•m 2013 cüa ChInhphz tha dôi, bO sung m5lsOdiêu cáa các nghj
ctinh lien quan den kiêm soát th tyc hành chInh; Nhj djnh sO 92/2017/ND-CF
ngày 0.7 tháng 8 näm 2017 cáa QzInh phz sila dOi, bô sung m5t so diéu cáa
các Nghj djnh lien quan den /dêm soát thu tuc hânh chInh,
Can th Thông tit sá 02/2017/TT-VPP ngây 31 tháng 10 nám 2017 cia
B5 trzthng, Chü nhiém Van phông ChInh phi hwóizg dan ye nghip vy kiêm
soát thu tyc hành chInh;
Can c& Quyêt djnh sO 882/QD-BTTTT ngây 10tháng 5 nám 2022 cüa
Bó Thông tin và 1'ruyên thông ye vic cOng bô thi tyc hânh chInh mói ban
hành, tha dOi, bO sun linh wc bztu chinh thu5c phgm vi chik nãng quán lj cáa
B5 Thông tin và Truyên thông;
Theo d nghj cua Githm dác Sà Sà Thông tin và Truyn thông tgi Ta trInh
sO 38/TTr-STTTTngày 23 tháng 8nám 2022.
QUYET D!NH:
Diu .1. Cong b kern theo Quyt djnh nay Danhmiic thu tiic hành chinh
mâi ban hành, süa dôi,-bô sungiTnh-vrc biru chInh thuc thâm quyên giãi. quyêt cija
Sâ Thông tin vàTruyn thông tinh Ba Rja — Viing Tàu, dLduçic cong bô tai Quyêt
djnh sO.sô 3376/QD-UBND ngày 10 tháng 11 nàm 2020 cUa Chü tjch Uy ban
nhân dântinh Ba Rja — Vting Tàu ye vic cong bô Danh miic thu tiic hành chmnh
sira dôi, bô sung trong linh vrc Buu chInh thuc thâm-quyên gi quyêt cüa So
Thông tin và Truyên. thông tinh Ba Ria — Vüng Tàu.

(DInh kern Danh muc tith tyc hành chInh,).
Ni dung chi tit cUa thu tiic hành chInh duqc ban hãnh kern theo Quyt
djnh s 882/QD-BTTTT ngãy 10 tháng 5 näm 2022 cüa Bô Thông tin và Truyên
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thông v vic cong b thu tiic hành chInh mâi ban hành, b sung linh vrc B.ru
chInh thuc pham vi chüc nãng quân 1' cüa B Thông tin và Truyên thông.
Giao Giám dc S& Thông tin và Truyn thông chju trách nhim v hInh
thirc, ni dung cong khai thu titc hành chInh theo dung quy djnh dôi vài nhng
thu tic hành chInh thuc thâm quyên tiêp nhn, giái quyêt cüa dcin vj minh.
Diu 2. Quyt djnh nay có hiu hrc thi hành k tr ngày k9.
Quyt dinh và Danh mtc kern theo ducic däng tái trên Cng thông tin din
tü tinh Ba Ria - Vilng Tàu, dja chi http://www.baria-vungtau.gov.vn.
Diêu 3. Giao Sr Thông tin và Tmyn thông chñ trI, phi hçp vâi Van
phông Uy ban nhân dan tinh và cc quan Co lien quan can cü .các thu ti1c hành
chInh cong bô t?i Quyêt djnh nky râ soát, xây dirng quy trInh ni b giái quyêt
thu tiichãnh chInh trinh Chü tjch Uy ban nhân dan tinh phê duy.
Can cü Quyt djnh phê duyt quy trinh ni b, Sà Thông tin và Truyn
thông xây drng quy trInh din tü giâi quyêt thñ tiic hành chInh trên phân mém
cüa Hthông thông tin mt ciia din tCr cüa tinh.
LMu 4. Chánh Van phOng Uy ban nhân dan tinh, Giám dc S& Thông tin
và Truyên thông; Thu trLr&ng các Sec, ban, ngành thuc Uy ban nhn dan tinh và
các to chüc, cá nhân có lien quan chju trách nhirn thi hành quyêt dnh nay.!.
Noinhân:
- Nhi.r Diu 4;
- Bô TT&TT (b/c);
- VAn phông ChInh phil (Cic KSTTHC) (b/c);
- TTr.Tinh üy, TTr HDND tinh (b/c);
- UB-MTFQ VN tinh;
- Báo BR-VT; Dài PTTH tinh;
- Trung tam Cong báo - Tin hQc tinh;
- Trung tam Phic vii hành chinh cong tinh;
- Trung tam CNTT&TT-Sc TTTF;
- Lmi: VT, NC7.
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