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QUYẾT ĐỊNH 

Kiện toàn phân công theo dõi lĩnh vực thủ tục hành chính  

thuộc thẩm quyền của UBND xã 
 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ HOÀNG VĂN THỤ 

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

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 10/6/2010 của Chính phủ về Kiểm soát 

thủ tục hành chính và Nghị định 48/2013/NĐ-CP, ngày 14/5/2013 của Chính phủ về sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 63/2010/NĐ-CP; 

Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính; 

Căn cứ Thông tư 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Văn Phòng Chính Phủ 

Hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính; 

Căn cứ Quyết định số 107/QĐ-UBND ngày 20/8/2020 của UBND xã Hoàng Văn 

Thụ về việc phân công theo dõi lĩnh vực thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của 

UBND xã; 

Xét đề nghị của công chức Văn phòng - Thống kê xã. 

QUYẾT ĐỊNH:  

Điều 1: Phân công lại công chức theo dõi lĩnh vực thủ tục hành chính thuộc thẩm 

quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân xã. 

(có danh sách phân công kèm theo) 

Điều 2: Nhiệm vụ của công chức được phân công 

 Thường xuyên theo dõi, cập nhật  lĩnh vực thủ tục hành chính được phân công, 

xây dựng quy trình giải quyết, niêm yết công khai, thực hiện đầy đủ giải quyết công việc 

theo đúng quy trình văn bản hướng dẫn và văn bản được chuẩn hóa của cơ quan cấp trên, 

thực hiện rà soát các thủ tục hành chính theo quy định và sự phân công của lãnh đạo. 

Khi thủ tục hành chính có sự thay đổi hoặc thủ tục hành chính bãi bỏ, cắt giảm 

thời gian giải quyết phải tiến hành niêm yết công khai thủ tục hành chính chậm nhất là 

15 ngày khi có quyết định bãi bỏ, cắt giảm và báo cho công chức đầu mối kiểm kiểm thủ 

tục hành chính (công chức Văn phòng - Thống kê) để tổng hợp. 

Tổ chức tiếp nhận hồ sơ, giải quyết và trả kết quả TTHC theo đúng thời hạn đã 

được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt phương án cắt giảm. Trong quá trình thực hiện 



thường xuyên kiểm tra theo dõi trên cổng dịch vụ công trực tuyến và một cửa điện tử 

việc cập nhật thực hiện TTHC theo thời hạn giải quyết đã được cắt giảm trên trang 

https://dichvucong.langson.gov.vn và trang cổng thông tin điện tử Lạng Sơn 

www.langson.gov.vn 

Điều 3: Văn phòng – Thống kê, Kế toán – Tài chính  và các ông, bà có tên trong 

Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. 

Nơi nhận: 

- Như điều 3; 

- Văn phòng HĐND &UBND huyện; 

- Lãnh đạo UBND xã; 

- Lưu: Vp 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

Nông Văn Nguyễn 
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