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Số: 27 /QĐ-UBND

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
––––––––––––––––––––––––
Bắc Giang, ngày 18 tháng 01 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH
Về việc bãi bỏ Quyết định của UBND tỉnh
–––––––––––
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa
đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức chính
quyền địa phương ngày 22/11/2019;
Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều
của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020;
Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về
quản lý dự án đầu tư xây dựng; Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017
của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2015/NĐ-CP;
Căn cứ Nghị định số 120/2020/NĐ-CP ngày 07/10/2020 của Chính phủ
quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập;
Căn cứ Công văn số 152-CV/TU ngày 11/01/2021 của Ban Thường vụ
Tỉnh ủy về việc cho ý kiến chủ trương thành lập một số đơn vị;
Theo đề nghị của Sở Nội vụ tại Tờ trình số 326/TTr-SNV ngày 28/12/2020.
QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ Quyết định số 476/QĐ-UBND ngày 09/10/2015 của
UBND tỉnh về thành lập Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình
nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Bắc Giang và Quyết định số 478/QĐUBND ngày 09/10/2015 của UBND tỉnh về thành lập Ban Quản lý dự án đầu tư
xây dựng các công trình giao thông tỉnh Bắc Giang, kể từ ngày 01/3/2021.
Lý do: Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định hợp nhất để sắp xếp tổ
chức bộ máy các Ban.
Điều 2. Giám đốc Sở, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc UBND tỉnh;
Kho bạc Nhà nước tỉnh, Công an tỉnh; UBND huyện, thành phố; các cơ quan, tổ
chức, cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.
Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Bộ Nội vụ;
- TT TU, TT HĐND tỉnh;
- VP Tỉnh ủy, các cơ quan thuộc TU ;
- UBMTTQ, các đoàn thể nhân dân tỉnh;
- TAND, VKSND, Cục THADS tỉnh;
- VP UBND tỉnh:
+ CT, các PCT UBND tỉnh;
+ LĐVP, TH, TTTT;
+ Lưu: VT, NC.
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