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QUYẾT ĐỊNH 

V/v thay thế Danh mục thủ tục hành chính được tiếp nhận, giải quyết  

vào buổi sáng thứ Bảy hàng tuần tại Trung tâm Phục vụ hành chính công 

và các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh Lạng Sơn 
 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN 
  

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

Căn cứ Bộ luật Lao động ngày 18 tháng 6 năm 2012;  

Căn cứ Nghị định số 45/2013/NĐ-CP ngày 10 tháng 5 năm 2013 của 

Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Bộ Luật lao động về thời giờ làm 

việc, thời giờ nghỉ ngơi và an toàn lao động, vệ sinh lao động; 

Căn cứ Quyết định số 14/2010/QĐ-TTg ngày 12 tháng 02 năm 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; 

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng UBND tỉnh Lạng Sơn. 

  

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Thay thế Danh mục thủ tục hành chính ban hành kèm theo Quyết 

định số 1077/QĐ-UBND ngày 10 tháng 6 năm 2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân tỉnh Lạng Sơn về việc tổ chức làm việc vào buổi sáng thứ Bảy hàng tuần để 

tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công 

tỉnh và các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh Lạng Sơn.  

Danh mục được thay thế gồm 185 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền 

giải quyết của 05 sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tư pháp, Giao thông vận tải, 

Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng. 

(Có Danh mục chi tiết kèm theo) 

Điều 2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh và Thủ trưởng các cơ quan có thủ 

tục hành chính trong Danh mục kèm theo Quyết định này có trách nhiệm tổ chức 

thực hiện đầy đủ các nội dung quy định tại Điều 2 Quyết định số 1077/QĐ-

UBND ngày 10 tháng 6 năm 2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Danh mục 

TTHC ban hành kèm theo Quyết định số 1077/QĐ-UBND ngày 10 tháng 6 năm 

2019 của Chủ tịch UBND tỉnh hết hiệu lực thi hành kể từ ngày Quyết định này 

có hiệu lực. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/lao-dong-tien-luong/nghi-dinh-45-2013-nd-cp-huong-dan-bo-luat-lao-dong-thoi-gio-lam-viec-nghi-ngoi-186885.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/lao-dong-tien-luong/quyet-dinh-14-2010-qd-ttg-to-chuc-lam-viec-vao-ngay-thu-bay-hang-tuan-tiep-nhan-giai-quyet-thu-tuc-hanh-chinh-101383.aspx
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Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn; Thủ trưởng 

các sở, ban, ngành và các cá nhân, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi 

hành Quyết định này./. 

Nơi nhận:  
- Như Điều 4; 
- Cục KSTTHC, Văn phòng Chính phủ; 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- C, PCVP UBND tỉnh; 

- Đài PTTH tỉnh; Báo Lạng Sơn; 

- Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh; 

- UBND các huyện TP; 

- Công an tỉnh, Bảo hiểm xã hội tỉnh; 

- Bưu điện tỉnh; Viettinbank Chi nhánh Lạng Sơn; 

- Cổng thông tin điện tử tỉnh; 

- Các phòng CV, TH-CB; 

- Lưu: VT, TTPVHCC. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Long Hải 
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