
UBND HUYỆN NINH GIANG
PHÒNG KINH TẾ VÀ HẠ TẦNG

Số:        /KT&HT
V/v công khai quy trình nội bộ giải
 quyết TTHC thuộc thẩm quyền giải 

quyết của Sở Công thương

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

  Ninh Giang, ngày       tháng       năm 2022

                   Kính gửi: 
               - UBND các xã, thị trấn;
               - Các tổ chức, cá nhân trên địa bàn huyện;

                           - Bộ phận tiếp nhận và trả kết một cửa huyện Ninh Giang.

Ngày 08 tháng 7 năm 2022, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1918/QĐ-
UBND về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc
thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương gồm 01 quy trình: Kiểm tra công tác
nghiệm thu hoàn thành công trình đối với các công trình trên địa bàn thuộc trách
nhiệm quản lý của Sở Công Thương (trừ các công trình thuộc thẩm quyền kiểm tra 
của Hội đồng kiểm tra nhà nước về công tác nghiệm thu công trình xây dựng và cơ 
quan chuyên môn về xây dựng thuộc Bộ Xây dựng, Bộ quản lý công trình xây dựng 
chuyên ngành).

 (Toàn văn Quyết định số 1918/QĐ-UBND ngày 08/7/2022 của UBND tỉnh
đã được đăng tải trên Trang thông tin điện tử của Sở Công Thương tại địa chỉ
sct.haiduong.gov.vn.).
         Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện thông báo để UBND các xã, thị trấn, các tổ 
chức, cá nhân, đơn vị có liên quan và Bộ phận tiếp nhận và trả kết một cửa huyện 
Ninh Giang được biết.

 Nơi nhận:
 - Như trên;
 - Lưu: phòng.

          KT. TRƯỞNG PHÒNG
                   PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

                                       

         Phạm Ngọc Lập
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