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CÔNG BÁO/Số 14/Ngày 16-3-2019

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU
Số: 593/Qð-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc
Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày 15 tháng 3 năm 2019

QUYẾT ðỊNH
Ban hành ñề cương báo cáo tình hình thực hiện phối hợp giữa các cơ quan
chức năng về quản lý nhà nước ñối với doanh nghiệp sau ñăng ký thành lập
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền ñịa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Quyết ñịnh số 559/Qð-TTg ngày 24 tháng 4 năm 2017 của Thủ tướng
Chính phủ phê duyệt “ðề án ñơn giản hóa chế ñộ báo cáo trong hoạt ñộng của các cơ
quan hành chính nhà nước”;
Xét ñề nghị của Giám ñốc Sở Kế hoạch và ðầu tư,
QUYẾT ðỊNH:
ðiều 1. Ban hành ñề cương báo cáo tình hình thực hiện phối hợp giữa các cơ
quan chức năng về quản lý nhà nước ñối với doanh nghiệp sau ñăng ký thành lập trên
ñịa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu kèm theo Quyết ñịnh này.
ðiều 2. Giao Sở Kế hoạch và ðầu tư chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND
tỉnh ñôn ñốc các sở, ban, ngành, UBND huyện, thị xã, thành phố căn cứ nội dung ðề
cương:
Xây dựng và gửi báo cáo cho UBND tỉnh ñồng thời gửi Sở Kế hoạch và ðầu
tư trước ngày 15/01 hàng năm, dưới hình thức báo cáo bằng bản giấy và file mềm qua
hộp thư ñiện tử, phần mềm Eoffice.
ðiều 3. Quyết ñịnh này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Quyết ñịnh và ðề cương báo cáo kèm theo Quyết ñịnh này ñược ñăng tải trên
Cổng thông tin ñiện tử tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, chuyên mục “Công báo tỉnh Bà RịaVũng Tàu” tại ñịa chỉ: www.baria-vungtau.gov.vn.
ðiều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban, ngành thuộc
UBND tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và các ñơn vị liên quan
chịu trách nhiệm thi hành Quyết ñịnh này./.
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thành Long

