
 

UỶ BAN NHÂN DÂN 

TỈNH NINH BÌNH 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:      /QĐ-UBND 

 

     Ninh Bình, ngày    tháng    năm 2019 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm 

 quyền giải quyết của Sở Công Thương, UBND cấp huyện, 

UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Ninh Bình 
 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH 

 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 92/2017/NĐ-CP ngày 7/8/2017 của 

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

soát thủ tục hành chính; Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính 

phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành 

chính và các văn bản hướng dẫn thi hành; 

Thực hiện Quyết định số 8873/QĐ-BCT ngày 24/8/2015; Quyết định 

số: 2707/QĐ - BCT ngày 30/6/2016; Quyết định số 2874/QĐ-BCT ngày 08/7/2016; 

Quyết định số 3416/QĐ - BCT ngày 18/8/2016; Quyết định số 2697/QĐ-BCT ngày 

18/7/2017; Quyết định số 3355A/QĐ-BCT ngày 29/8/2017; Quyết định số: 4705/QĐ 

- BCT ngày 18/12/2017; Quyết định số 201/QĐ-BCT ngày 17/01/2018; Quyết định 

số 233/QĐ - BCT ngày 18/01/2018; Quyết định số 416/QĐ-BCT ngày 31/01/2018; 

Quyết định số 2089A/QĐ-BCT ngày 15/6/2018; Quyết định số 2195/QĐ-BCT ngày 

25/6/2018; Quyết định số 2454/QĐ - BCT ngày 10/7/2018; Quyết định số 4252/QĐ-

BCT ngày 12/11/2018; Quyết định số 4501/QĐ-BCT ngày 05/12/2018; Quyết định 

số 3248A/QĐ - BCT ngày 07/9/2018 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc công 

bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Công thương; 

 Xét đề nghị của Giám đốc Sở Công Thương, 
 

QUYẾT ĐỊNH: 

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

thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương, UBND cấp huyện, UBND cấp 

xã trên địa bàn tỉnh Ninh Bình (phụ lục ban hành kèm theo Quyết định này). 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thuong-mai/quyet-dinh-2707-qd-bct-danh-muc-thu-tuc-hanh-chinh-2016-334125.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/doanh-nghiep/quyet-dinh-3416-qd-bct-thu-tuc-hanh-chinh-moi-sua-doi-bo-sung-thay-the-bi-huy-bo-bai-bo-2016-322925.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thuong-mai/quyet-dinh-2697-qd-bct-2017-thu-tuc-hanh-chinh-moi-thuoc-pham-vi-quan-ly-bo-cong-thuong-363121.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thuong-mai/quyet-dinh-4705-qd-bct-2017-cong-bo-thu-tuc-hanh-chinh-thuoc-tham-quyen-bo-cong-thuong-371247.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thuong-mai/quyet-dinh-4705-qd-bct-2017-cong-bo-thu-tuc-hanh-chinh-thuoc-tham-quyen-bo-cong-thuong-371247.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thuong-mai/quyet-dinh-2195-qd-bct-2018-cong-bo-thu-tuc-hanh-chinh-xuc-tien-thuong-mai-bo-cong-thuong-391225.aspx


 

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

định số 83/QĐ-UBND ngày 21/01/2016, Quyết định số 304/QĐ-UBND ngày 

30/5/2018, Quyết định số 397/QĐ-UBND ngày 02/8/2018, Quyết định số 425/QĐ-

UBND ngày 20/8/2018, Quyết định số 634/QĐ-UBND ngày 19/12/2018, Quyết 

định số 182/QĐ-UBND ngày 01/4/2019, Quyết định số 230/QĐ-UBND ngày 

12/4/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình về việc công bố Danh mục thủ tục 

hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương, UBND cấp huyện, 

UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Ninh Bình. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Công Thương, 

Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Chủ 

tịch UBND các xã, phường, thị trấn; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và tổ chức, cá 

nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận: 
- Như điều 3; 

- Cục KSTTHC, Văn phòng Chính Phủ;  

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Trung tâm tin học – Công báo; 

- VNPT Ninh Bình; 

- Lưu: VT, VP3, VP11. 
       MT05/2020/CBTTHC 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 
 

 

Tống Quang Thìn 
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