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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc bãi bỏ việc tổ chức làm việc vào buổi sáng thứ Bảy hàng tuần  

để tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính tại UBND cấp huyện,  

UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn  

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 

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

đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 

quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

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 Khoản 1 Điều 1 Quyết định số 14/2010/QĐ-TTg ngày 12/02/2010 

của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức làm việc vào ngày thứ bảy hàng tuần 

để tiếp nhận, giải quyết thủ tục 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; 

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng UBND tỉnh tại Tờ trình số 37 /TTr-VP 

ngày 05 /9/2020. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Bãi bỏ việc tổ chức làm việc vào buổi sáng thứ Bảy hàng tuần để 

tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính tại UBND cấp huyện, UBND cấp xã 

trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.  

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Quyết định số 

1235/QĐ-UBND ngày 09/7/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tổ chức làm 

việc vào buổi sáng thứ Bảy hàng tuần để tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính 

tại UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn hết hiệu lực thi 

hành kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực. 
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Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành 

phố; Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan 

chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận:  
- Như Điều 3; 

- Cục KSTTHC-Văn phòng Chính phủ; 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Các Sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh; 

- C, PCVP UBND tỉnh, Cổng TTĐT tỉnh, 

  các phòng CM; TTTHCB; 

- Lưu: VT, TTPVHCC(LH). 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Nguyễn Long Hải 
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