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     ỦY BAN NHÂN DÂN 
THÀNH PHỐ LẠNG SƠN 

 
Số: 1536/QĐ-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

              
           TP. Lạng Sơn, ngày  09  tháng  5 năm 2019 

 

 
QUYẾT ĐỊNH 

Về việc thay thế công chức 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 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 các Quyết định của UBND thành phố gồm: Quyết định số 
1146/QĐ-UBND ngày  10/4/2019 về việc kiện toàn Bộ phận Tiếp nhận và Trả 
kết quả thành phố Lạng Sơn; Quyết định số 1232/QĐ-UBND ngày 12/4/2019 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; Quyết định số 1215/QĐ-
UBND ngày 12/4/2019 về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Bộ 
phận tiếp nhận và trả kết quả thành phố Lạng Sơn, 

Xét đề nghị của Trưởng phòng Quản lý đô thị và Chánh Văn phòng 
HĐND-UBND thành phố, 
  

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Cử Ông Đinh Quang Tùng, viên chức Đội Quản lý trật tự đô thị 
thành phố biệt phái tại phòng Quản lý đô thị thay bà Trần Thị Hoàng Phú, công 
chức Phòng Quản lý đô thị thành phố làm việc tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết 
quả thuộc UBND thành phố Lạng Sơn theo Quyết định số 1232/QĐ-UBND 
ngày 12/4/2019 của UBND thành phố. 
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Điều 2. Trách nhiệm, quyền lợi, thời hạn làm việc của ông Đinh Quang Tùng 
thực hiện theo quy định tại 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) của Ông Đinh Quang Tùng được hưởng theo quy định hiện hành. 

 Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. 

Điều 4. Chánh Văn phòng HĐND-UBND, Trưởng phòng Nội vụ, Trưởng 
phòng Tài chính - Kế hoạch, Trưởng phòng Quản lý đô thị, Đội trưởng Đội 
Quản lý trật tự đô thị và các cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành 
Quyết định này./. 
 

 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh (B/c); 

- Phòng TTHC thuộc VP UBND tỉnh; 
- Như Điều 4; 
- CT, các PCT UBND TP; 
- Các cơ quan, đơn vị thuộc UBND TP; 
- UBND các phường, xã; 
- Trang TTĐT thành phố; 
- Lưu: VT, NV. 

CHỦ TỊCH 

 
Lê Trí Thức 
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