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QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành Quy chế tổ chức và hoaṭ đôṇg của hê ̣thống công chức  

đầu mối thưc̣ hiêṇ nhiêṃ vu ̣kiểm soát thủ tuc̣ hành chính  

trên điạ bàn thành phố Laṇg Sơn 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ LẠNG SƠN 

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

Căn cứ Nghi ̣điṇh số 20/2008/NĐ-CP ngày 14/02/2008 của Chính phủ 

về viêc̣ tiếp nhâṇ, xử lý phản ánh, kiến nghi ̣của cá nhân, tổ chức về quy điṇh 

hành chính;  

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về 

kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm 

soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm 

soát thủ tục hành chính; 

Căn cứ  Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/04/2018 của Chính phủ về 

thưc̣ hiêṇ cơ chế môṭ cửa, môṭ cửa liên thông trong giải quyết thủ tuc̣ hành chính; 

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Bộ 

trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát 

thủ tục hành chính; 

Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Bộ trưởng, 

Chủ nhiệm 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 về thực hiện cơ chế 

một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; 

Căn cứ Quyết định số 478/QĐ-UBND ngày 21/3/2020 của UBND tỉnh 

Lạng Sơn Ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của hệ thống công chức 

đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh 

Lạng Sơn; 

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng HĐND-UBND thành phố. 

QUYẾT ĐỊNH: 
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Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế tổ chức và hoaṭ 

đôṇg của hê ̣ thống công chức đầu mối thưc̣ hiêṇ nhiêṃ vu ̣kiểm soát thủ tuc̣ 

hành chính trên điạ bàn thành phố Laṇg Sơn. 

Điều 2. Chánh Văn phòng HĐND-UBND thành phố; Thủ trưởng các 

cơ quan chuyên môn; Chủ tic̣h UBND các xa,̃ phường và các tổ chức, cá nhân 

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

  
 

Nơi nhận:  

- Văn phòng UBND tỉnh (B/c); 

- Thường trực Thành ủy; 

- Thường trực HĐND Thành phố; 

- Chủ tịch, các PCT UBND Thành phố; 

- Các cơ quan chuyên môn; 

- UBND các phường, xã; 

- C, PCVP HĐND-UBND Thành phố;  

- Cán bộ đầu mối KSTTHC; 

- Trang TTĐT thành phố ;  

- Lưu: VT . 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Lê Trí Thức 

 

 


		2020-03-30T14:26:02+0700


		2020-03-30T14:26:04+0700


		2020-03-30T14:26:04+0700


		2020-03-30T14:26:14+0700




