
UBND TỈNH GIA LAI 

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:         /SGTVT-VP 

V/v bãi bỏ Quyết định số    

07/2016/QĐ-UBND 

của UBND tỉnh Gia Lai 

          Gia Lai, ngày      tháng  9 năm 2021 

            

Kính gửi:  

 
- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; 

- Văn phòng UBND tỉnh; 

 
- Các Sở: Tài chính; Kế hoạch và Đầu tư; Xây dựng; Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn; Tư pháp; Công thương. 

 - Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; 

  

  

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015; Nghị định số 

34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều và biện 

pháp thi hành Luật Ban hành văn bản QPPL. 

Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 1311/UBND-NC 

ngày 14/9/2021 về việc giao tham mưu việc bãi bỏ Quyết định số 07/2016/QĐ-UBND. 

 Để hoàn chỉnh văn bản và thực hiện đúng theo quy định, Sở Giao thông vận tải 

đề nghị: 

 - Văn phòng UBND tỉnh đăng tải toàn văn dự thảo “Quyết định bãi bỏ Quyết 

định số 07/2016/QĐ-UBND ngày 25/01/2016 của UBND tỉnh Gia Lai quy định thực 

hiện cơ chế một cửa liên thông trong việc giải quyết các thủ tục: Thẩm định dự án hoặc 

thiết kế cơ sở; thẩm định thiết kế, dự toán xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở; thẩm 

định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình; cấp biển hiệu xe ô tô vận 

tải khách du lịch lần đầu và biển hiệu hết hiệu lực” trên cổng thông tin điện tử tỉnh Gia 

Lai để các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia góp ý. Địa chỉ tiếp nhận góp ý: Sở Giao 

thông vận tải tỉnh Gia Lai, số 10 Trần Hưng Đạo, TP Pleiku, Gia Lai hoặc địa chỉ email: 

sgtvtgialai@gmail.com . Thời hạn góp ý: 15/10/2021. 

 - Đề nghị Quý cơ quan quan tâm, tham gia góp ý dự thảo “Quyết định bãi bỏ 

Quyết định số 07/2016/QĐ-UBND ngày 25/01/2016 của UBND tỉnh Gia Lai quy định 

thực hiện cơ chế một cửa liên thông trong việc giải quyết các thủ tục: Thẩm định dự án 

hoặc thiết kế cơ sở; thẩm định thiết kế, dự toán xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở; 

thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình; cấp biển hiệu xe ô tô 

mailto:sgtvtgialai@gmail.com


vận tải khách du lịch lần đầu và biển hiệu hết hiệu lực” được gửi kèm (Dự thảo được 

công khai tại trang thông tin điện tử của Sở Giao thông vận tải Gia Lai: 

https://sgtvt.gialai.gov.vn/ - Mục Văn bản điều hành - Văn bản Sở). Văn bản góp ý đề 

nghị Quý cơ quan gửi về Sở Giao thông vận tải tỉnh Gia Lai (địa chỉ: Số 10 Trần Hừng 

Đạo, TP Pleiku, tỉnh Gia Lai, email: sgtvtgialai@gmail.com) trước ngày 25 tháng 9 

năm 2021. 

  Sở GTVT đề nghị các cơ quan, đơn vị quan tâm phối hợp./.  

 

Nơi nhận: 
- Như trên;       
- Lãnh đạo Sở;  

- Lưu: VT, VP.      

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 
 

     Lê Văn Hạnh 



 


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2021-09-15T15:01:50+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Lê Văn Hạnh<hanhlv.sgtvt@gialai.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai - MĐD: 000.00.00.H21 - Phone: 0269. 3824404 - Fax: 0269. 3824711 - Email: vpubndtinh@gialai.gov.vn
	2021-09-15T17:06:56+0700
	Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai
	Sở Giao thông Vận tải<sgtvt@gialai.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai - MĐD: 000.00.00.H21 - Phone: 0269. 3824404 - Fax: 0269. 3824711 - Email: vpubndtinh@gialai.gov.vn
	2021-09-15T17:07:01+0700
	Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai
	Sở Giao thông Vận tải<sgtvt@gialai.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai - MĐD: 000.00.00.H21 - Phone: 0269. 3824404 - Fax: 0269. 3824711 - Email: vpubndtinh@gialai.gov.vn
	2021-09-15T17:08:12+0700
	Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai
	Sở Giao thông Vận tải<sgtvt@gialai.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




