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       Hà Nội, ngày 15  tháng  4  năm 2014 
 

QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính thuộc phạm vi 

chức năng quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông năm 2014 

 
  BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

 

Căn cứ Nghị định số 132/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 10 năm 2013 của 

Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ 

Thông tin và Truyền thông;  

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của 

Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 

14 tháng 5 năm 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; 

Căn cứ Quyết định số 176/QĐ-BTTTT ngày 21 tháng 02 năm 2014 của 

Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Kế hoạch Kiểm soát thủ tục 

hành chính năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông; 

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế; 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ 

tục hành chính năm 2014 thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Thông tin và 

Truyền thông. 

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

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Thủ trưởng các cơ 

quan, đơn vị trực thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông chịu trách nhiệm thi hành 

Quyết định này./. 

 

 Nơi nhận: 
- Như điều 3;  

- Bộ trưởng (để b/c); 

- Bộ Tư pháp; 

- Cục Kiểm soát thủ tục hành chính; 

- Trung tâm Thông tin (để đưa tin); 

- Lưu: VT, PC. 

    KT. BỘ TRƯỞNG 

    THỨ TRƯỞNG 
 

 

 

Đã ký 

 

 

    Nguyễn Thành Hưng 
 


	v_ccv_bd_anchor_2010

		2014-08-04T14:05:36+0700
	Việt Nam
	Trung tâm Thông tin
	Trung tâm Thông tin<tt_tt@mic.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




