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Số: 151/QĐ-UBND Bảo Lâm, ngày 09 tháng 02 năm 2023 

 
QUYẾT ĐỊNH 

  Về việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng công việc nội bộ (ngoài thủ 

tục hành chính) lĩnh vực phòng Kinh tế và Hạ tầng thuộc thẩm quyền giải 

quyết của Ủy ban nhân dân huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng 

 

 

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN BẢO LÂM 

 

 Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 

2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật 

Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;  

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014; Luật sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Luật Xây dựng ngày 17 tháng 6 năm 2020 

Căn cứ Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2013 của 

Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;  

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của 

Chính phủ, về việc Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về 

lựa chọn nhà thầu; 

Căn cứ Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/04/2015 quy định chi tiết 

về hợp đồng xây dựng; 

Căn cứ thông tư số 32/2014/TT-BGTVT ngày 8/8/2014 Hướng dẫn quản 

lý, vận hành, khai thác đường GTNT;  

Căn cứ quyết định 3409/QĐ-BGTVT ngày 08/9/2014 của Bộ giao thông 

vận tải Ban hành Định mức bảo dưỡng thường xuyên đường bộ 

Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 của Chính phủ Quy định 

chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng; 

Thông tư số 02/2017/TT-BXD ngày 01/3/2017 của Bộ Xây dựng Hướng 

dẫn về quy hoạch xây dựng nông thôn; 

Hướng dẫn số 2272/HD-UBND ngày 31/8/2022 của tỉnh Cao Bằng 

Hướng dẫn một số nội dung việc lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch xây dựng 

xã nông thôn nới trên địa bàn tỉnh Cao Bằng; 
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Căn cứ Quyết định số 3400/2021/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 của UBND 

huyện Bảo Lâm Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu 

tổ chức của Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Bảo Lâm; 

Căn cứ Quyết định số 26/QĐ-UBND ngày 09 tháng 01 năm 2023 của Uỷ 

ban nhân dân huyện Bảo Lâm Về việc phê duyệt danh mục quy trình giải quyết 

công việc nội bộ (ngoài thủ tục hành chính) thuộc thẩm quyền giải quyết của 

các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện Bảo Lâm;  

Theo đề nghị của Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công bố Hệ thống quản lý chất lượng công việc nội bộ (ngoài thủ 

tục hành chính) lĩnh vực phòng Kinh tế và Hạ tầng thuộc thẩm quyền giải quyết 

của Ủy ban nhân dân huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng (Chi tiết tại Phụ lục kèm 

theo). 

Điều 2. Trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn: 

- Căn cứ nhiệm vụ được giao các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn 

có trách nhiệm thực hiện đúng các nội dung trong quy trình giải quyết công việc 

nội bộ (ngoài thủ tục hành chính) lĩnh vực phòng Kinh tế và Hạ tầng đã được Ủy 

ban nhân dân huyện phê duyệt.  

- Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện thực hiện 

công khai Quyết định này trên Trang thông tin điện tử của huyện.  

- Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân huyện; UBND 

các xã, thị trấn thực hiện công khai quyết định này tại phòng làm việc để cán bộ, 

công chức, viên chức của đơn vị được biết, thực hiện. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện; Trưởng 

phòng Kinh tế và Hạ tầng, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan, UBND các 

xã, thị trấn căn cứ Quyết định này để thi hành./. 

 

Nơi nhận: 

- Như Điều 3; 

- Lưu: VT, KT&HT.     

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Mã Gia Hãnh 
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