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CÔNG BÁO/Số 04/Ngày 18-3-2009

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI
Số: 13/2009/Qð-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc
Quảng Ngãi, ngày 16 tháng 3 năm 2009

QUYẾT ðỊNH
Ban hành Quy chế phối hợp thực hiện cơ chế một cửa liên thông
tại các Khu công nghiệp Quảng Ngãi trong giải quyết công việc
liên quan trực tiếp tới các tổ chức, cá nhân
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI
Căn cứ Luật Tổ chức HðND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật Quản lý thuế ngày 29/11/2006;
Căn cứ Nghị ñịnh 58/2001/Nð-CP ngày 24/8/2001 của Chính phủ về quản lý
và sử dụng con dấu;
Căn cứ Nghị ñịnh số 35/2003/Nð-CP ngày 04/4/2003 của Chính phủ quy ñịnh
chi tiết thi hành một số ðiều của Luật phòng cháy và chữa cháy;
Căn cứ Nghị ñịnh số 181/2004/Nð-CP ngày 29/10/2004 về việc hướng dẫn thi
hành Luật ñất ñai;
Căn cứ Nghị ñịnh số 88/2006/Nð-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về ñăng
ký kinh doanh;
Căn cứ Nghị ñịnh số 29/2008/Nð-CP ngày 14/3/2008 của Chính phủ quy ñịnh
về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế;
Căn cứ Quyết ñịnh số 75/1998/Qð-TTg ngày 04/4/1998 của Thủ tướng Chính
phủ quy ñịnh về mã số ñối tượng nộp thuế;
Căn cứ Quyết ñịnh số 93/2007/Qð-TTg ngày 22/6/2007 của Thủ tướng Chính
phủ ban hành quy chế thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại cơ quan hành
chính nhà nước ở ñịa phương;
Căn cứ Quyết ñịnh số 476/2008/Qð-UBND ngày 30/12/2008 của UBND tỉnh
Quảng Ngãi ban hành Quy chế phối hợp giữa các cơ quan giải quyết ñăng ký kinh
doanh, ñăng ký thuế và ñăng ký con dấu ñối với doanh nghiệp thành lập, hoạt ñộng
theo Luật Doanh nghiệp;
Theo ñề nghị của Trưởng Ban Quản lý các Khu công nghiệp Quảng Ngãi tại
Tờ trình số 09/TTr-BQL ngày 06/5/2008 và Công văn số 468/BQL ngày 15/8/2008; ý
kiến thẩm ñịnh của Giám ñốc Sở Tư pháp tại Báo cáo số 65/BC-STP ngày 17/4/2008
và ñề nghị của Giám ñốc Sở Nội vụ tại Công văn số 218/SNV ngày 03/3/2009,
QUYẾT ðỊNH:
ðiều 1. Ban hành kèm theo Quyết ñịnh này Quy chế phối hợp thực hiện cơ chế
một cửa liên thông tại các Khu công nghiệp Quảng Ngãi trong giải quyết công việc
liên quan trực tiếp tới các tổ chức, cá nhân giữa Ban Quản lý các Khu công nghiệp

