
       BỘ XÂY DỰNG 

 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 01/QĐ-BXD Hà Nội, ngày 02 tháng 01 năm 2020 

     
QUYẾT ĐỊNH 

Phê duyệt Đề án thành lập Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả  

giải quyết thủ tục hành chính tại Cục Công tác phía Nam  

 

Căn cứ Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 17/7/2017 của Chính phủ quy 

định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dưng; 

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về 

thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; 

Căn cứ Quyết định số 1148/QĐ-BXD ngày 20/8/2018 của Bộ trưởng Bộ 

Xây dựng quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Cục 

Công tác phía Nam; Quyết định 768/QĐ-BXD ngày 13/9/2019 của Bộ trưởng 

Bộ xây dựng về việc bổ sung Điều 2 Quyết định 1148/QĐ-BXD; 

Căn cứ Công văn số 381/KSTT-KTN ngày 05/11/2019 của Cục Kiểm 

soát Thủ tục hành chính, Văn phòng Chính phủ về việc thành lập bộ phận một 

cửa tại Cục Công tác phía Nam; 

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Công tác phía Nam, Vụ trưởng Vụ Tổ 

chức cán bộ và Chánh Văn Phòng Bộ Xây dựng, 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này Đề án thành lập Bộ phận Tiếp 

nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Cục Công tác phía Nam. 

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

Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Cục trưởng Cục 

Công tác phía Nam và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc bộ có liên 

quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

  

 
Nơi nhận:                             
- Như Điều 2; 

- Bộ trưởng Phạm Hồng Hà (để báo cáo); 

- Các Thứ trưởng; 

- Cục KSTTHC thuộc VPCP; 

- Phòng KSTTHC thuộc VPB; 

- Lưu: VT, VP, TCCB (3b). 

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 

 

 

(đã ký) 

 
 

Lê Quang Hùng 
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