ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG BÌNH
Số: 2140/QĐ-CT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Quảng Bình, ngày 13 tháng 9 năm 2012

QUYẾT ĐỊNH
Về việc bãi bỏ nội dung công bố một số thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Thông tin và truyền thông áp dụng tại cấp huyện trên địa bàn
tỉnh Quảng Bình

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật Tần số vô tuyến điện ngày 23/11/2009;
Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;
Căn cứ Nghị định số 97/2008/NĐ-CP ngày 28/8/2008 về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và thông tin điện tử trên Internet;
Căn cứ Thông tư số 24/2010/TT-BTTTT ngày 28/10/2010 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết và hướng dẫn thủ tục cấp giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện; cho thuê, cho mượn thiết bị vô tuyến điện; sử dụng chung tần số vô tuyến điện;
Căn cứ Quyết định số 1679/QĐ-UBND ngày 18/7/2011 của UBND tỉnh ban hành Quy chế công bố, công khai thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Quảng Bình;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tại Tờ trình số 434/TTr-STTTT ngày 07/9/2012 và đề nghị của Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ nội dung công bố hai thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Thông tin và truyền thông đã được công bố tại mục XI phần II Quyết định số 1582/QĐ-UBND ngày 01/7/2009 của UBND tỉnh về việc công bố Bộ thủ tục hành chính chung áp dụng tại cấp huyện trên địa bàn tỉnh Quảng Bình, gồm:
1. Thủ tục đăng ký cung cấp, kinh doanh và sử dụng dịch vụ Internet
2. Thủ tục tiếp nhận, thẩm định cấp phép sử dụng tần số và thiết bị phát sóng VTĐ.
Điều 2. UBND các huyện, thành phố chịu trách nhiệm sao y và chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan chuyên môn cấp huyện thực hiện Quyết định này.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như điều 4;
- Văn phòng Chính phủ, Cục Kiểm soát TTHC;
- Bộ Thông tin và Truyền thông;
- TTTU, TTHĐND tỉnh;
- UBMTTQVN tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Đài PTTH tỉnh, Báo Quảng Bình;
- TT Tin học, TT Công báo;
- Lưu: VT, KSTTHC(3), Sở TT&TT.
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