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CÔNG BÁO/Số 04/Ngày 05-3-2022

VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG BÌNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 459/QĐ-UBND

Quảng Bình, ngày 21 tháng 02 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH
Công bố Danh mục thủ tục hành chính bổ sung mới trong lĩnh vực
Công tác thanh niên thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh
và Sở Nội vụ tỉnh Quảng Bình
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi,
bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;
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 07/8/2017 của Chính
phủ 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 31/10/2017 của Văn phòng Chính
phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính;
Căn cứ Quyết định số 631/QĐ-BNV ngày 28/7/2015 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về
việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nội vụ;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 201/TTr-SNV ngày 08/02/2022.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục thủ tục hành chính bổ
sung mới trong lĩnh vực Công tác thanh niên thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND
tỉnh và Sở Nội vụ tỉnh Quảng Bình.
Điều 2. Sở Nội vụ có trách nhiệm tổ chức xây dựng và trình UBND tỉnh phê
duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết các thủ tục hành chính được công bố tại Quyết

