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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt danh sách công chức được cử đến làm việc tại  
Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thuộc UBND thành phố Lạng Sơn 

 
 

 
CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ LẠNG SƠN 

 

Căn cứ Luật  Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của 

Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ 

tục hành chính;  

Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng 

Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-

CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ;  

Căn cứ Quyết định số 1494/QĐ-UBND ngày 24 tháng 8 năm 2015 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn Quyết định về việc thực hiện cơ chế một cửa, cơ 

chế một cửa liên thông và giao trách nhiệm ban hành quyết định thực hiện tại 

các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; 

Căn cứ Kế hoạch số 138 /KH-UBND, ngày 05 tháng 10 năm 2018 của 

UBND tỉnh Lạng Sơn về việc triển khai, thực hiện Nghị định số 61/2010/NĐ-CP 

của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết 

thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn 

Căn cứ Kế hoạch số 258/KH-UBND, ngày 12 tháng 10 năm 2018 của 

UBND thành phố Lạng Sơn về việc triển khai, thực hiện Nghị định số 

61/2010/NĐ-CP của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông 

trong giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn thành phố Lạng Sơn; 

 Căn cứ Quyết định số 1146/QĐ-UBND ngày  10/4/2019 của UBND thành 

phố Lạng Sơn về việc kiện toàn Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thành phố 

Lạng Sơn; 

Xét đề nghị của Trưởng phòng Nội vụ và Chánh Văn phòng HĐND-

UBND thành phố, 

  

QUYẾT ĐỊNH: 
 



Điều 1. Phê duyệt danh sách công chức được cử đến làm việc tại Bộ phận 

Tiếp nhận và trả kết quả thuộc UBND thành phố Lạng Sơn. 

(Có danh sách kèm theo) 

Điều 2. Trách nhiệm, quyền lợi, thời hạn làm việc của công chức tại Điều 1 

được thực hiện theo quy định khoản 2,3,4, Điều 11 Nghị định số 61/2018/NĐ-CP 

của Chính phủ. Lương, phụ cấp, bồi dưỡng và các chế độ, chính sách khác (nếu 

có) do các cơ quan cử đến chi trả theo quy định hiện hành. 

 Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND-UBND; Trưởng phòng Nội vụ; Trưởng 

phòng Tài chính - Kế hoạch; Thủ trưởng các cơ quan và các cá nhân có liên 

quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 

 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh (B/c); 
- Như Điều 3; 
- TT Thành ủy (B/c);  
- TT HĐND TP;  
- CT, các PCT UBND TP; 
- Các cơ quan, đơn vị thuộc UBND TP; 
- UBND các phường, xã; 
- Trang TTĐT thành phố; 
- Lưu: VT. 

CHỦ TỊCH 

 
Lê Trí Thức 
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