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CÔNG BÁO/Số 07/Ngày 31-07-2012
ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG
Số: 924/Qð-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc
Bắc Giang, ngày 17 tháng 7 năm 2012

QUYẾT ðỊNH
Về việc thành lập Phòng Pháp chế thuộc Sở Kế hoạch và ðầu tư
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG
Căn cứ Luật Tổ chức HðND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Nghị ñịnh số 55/2011/Nð-CP ngày 04/7/2011 của Chính phủ quy ñịnh
chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế;
Căn cứ Quyết ñịnh số 208/2010/Qð-UBND ngày 30/11/2010 của UBND tỉnh
ban hành Quy ñịnh về phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, biên chế và cán bộ, công
chức, viên chức Nhà nước tỉnh Bắc Giang;
Xét ñề nghị của Sở Nội vụ tại Tờ trình số 106/SNV-TCBM&BC ngày 19/6/2012,
QUYẾT ðỊNH:
ðiều 1. Thành lập Phòng Pháp chế thuộc Sở Kế hoạch và ðầu tư.
ðiều 2. Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn:
1. Chức năng: Phòng Pháp chế là ñơn vị chuyên môn, có chức năng tham mưu,
giúp Giám ñốc Sở Kế hoạch và ðầu tư thực hiện việc quản lý Nhà nước bằng pháp
luật trong phạm vi ngành, lĩnh vực ñược giao và tổ chức thực hiện công tác pháp chế
quy ñịnh tại Nghị ñịnh số 55/2011/Nð-CP.
2. Nhiệm vụ và quyền hạn: Thực hiện theo quy ñịnh tại ðiều 6 Nghị ñịnh số
55/2011/Nð-CP.
ðiều 3. Tổ chức bộ máy, biên chế:
1. Tổ chức bộ máy: Phòng Pháp chế có Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và
chuyên viên. Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng do Giám ñốc Sở Kế hoạch và ðầu tư
bổ nhiệm theo quy ñịnh hiện hành.
2. Biên chế: Phòng Pháp chế có 03 (ba) biên chế công chức trong tổng chỉ tiêu
biên chế hành chính của Sở Kế hoạch và ðầu tư ñược UBND tỉnh giao hàng năm.
ðiều 4. Quyết ñịnh có hiệu lực kể từ ngày ký.
Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Nội vụ, Sở Tài chính,
Sở Kế hoạch và ðầu tư, Kho bạc Nhà nước tỉnh; các cơ quan, ñơn vị có liên quan
căn cứ Quyết ñịnh thi hành./.
CHỦ TỊCH

Bùi Văn Hải

