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QUYẾT ĐỊNH
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành
kèm theo Quyết định số 35/2015/QĐ-UBND ngày 27 tháng 10 năm 2015
của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG
Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm
2015;
Căn cứ Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2014 của Chính
phủ Quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành
phố trực thuộc Trung ương;
Căn cứ Thông tư liên tịch số 42/2015/TTLT-BGTVT-BNV ngày 14 tháng 8 năm
2015 của Bộ Giao thông vận tải và Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền
hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về giao thông vận tải thuộc Uỷ ban
nhân dân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Ủy ban nhân dân huyện,
quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Giao thông vận tải tại Tờ trình số 1877/TTrSGTVT ngày 30 tháng 9 năm 2019.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo
Quyết định số 35/2015/QĐ-UBND ngày 27 tháng 10 năm 2015 của Ủy ban nhân
dân tỉnh An Giang:
1. Bổ sung Điểm d vào Khoản 1 Điều 2 như sau:
“d) Các dự án đầu tư về giao thông vận tải thuộc thẩm quyền quyết định của
Ủy ban nhân dân tỉnh”.
2. Điểm a Khoản 1 Điều 4 được sửa đổi, bổ sung như sau:
“a) Văn phòng Sở: Tham mưu, giúp Giám đốc Sở về công tác tổ chức, cán bộ,
công chức, viên chức và lao động; công tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật; công tác cải
cách hành chính, hành chính - quản trị, công tác pháp chế thuộc thẩm quyền quản lý
của Sở theo quy định của pháp luật.”

