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TỈNH LẠNG SƠN 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:             /QĐ-UBND Lạng Sơn, ngày       tháng  8   năm 2020 

  

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc thành lập Đoàn kiểm tra việc thực hiện hoạt động kiểm soát  

thủ tục hành chính; cải cách thủ tục hành chính; triển khai cơ chế một cửa,  

một cửa liên thông trên địa bàn tỉnh năm 2020t 

 

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 20/2008/NĐ-CP ngày 14/02/2008 của Chính phủ về 

tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định 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 23/4/2018 của Chính phủ về 

thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành 

chính; 

Căn cứ Kế hoạch số 26/KH-UBND ngày 065/02/2020 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh về việc kiểm tra việc thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính, cải cách 

thủ tục hành chính, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên địa bàn 

tỉnh Lạng Sơn năm 2020; 

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng UBND tỉnh tại Tờ trình số 34/TTr-VP 

ngày  19/8/2020.   

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Thành lập Đoàn kiểm tra việc thực hiện kiểm soát thủ tục hành 

chính, cải cách thủ tục hành chính, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông 

trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2020, gồm các ông, bà có tên sau: 

1. Ông Phạm Hùng Trường, Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Trưởng đoàn; 
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2. Bà Nguyễn Thị Lệ Thu, Phó Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính 

công, Văn phòng UBND tỉnh, Phó trưởng đoàn; 

3. Các thành viên: 

- Ông Hoàng Minh Tuyền, Phó Trưởng Phòng Tổ chức, biên chế và Cải 

cách hành chính, Sở Nội vụ; 

- Ông Nguyễn Minh Tiến, Phó Chánh Văn phòng, Sở Công thương; 

- Ông Nguyễn Đức Toàn, Phó Chánh Văn phòng, Sở Tài chính. 

- Ông Nguyễn Duy Nam, Chuyên viên Sở Tài nguyên và Môi trường. 

- Lãnh đạo và công chức Phòng Nghiệp vụ - Kiểm soát TTHC, Trung tâm 

Phục vụ hành chính công thuộc Văn phòng UBND tỉnh, thành viên kiêm thư ký. 

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn của Đoàn kiểm tra 

1. Thông báo về thời gian, địa điểm, nội dung kiểm tra tới các cơ quan, 

đơn vị kiểm tra. 

2. Kiểm tra các nội dung về hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính, cải 

cách thủ tục hành chính, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải 

quyết thủ tục hành chính. 

3. Báo cáo kết quả kiểm tra theo quy định. 

4. Nhiệm vụ và quyền hạn của các thành viên trong Đoàn do Trưởng đoàn 

phân công. 

5. Đoàn kiểm tra tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ. 

Điều 3. Văn phòng UBND tỉnh có trách nhiệm chuẩn bị kinh phí từ nguồn 

chi cho hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính do ngân sách nhà nước cấp và các 

điều kiện bảo đảm để phục vụ cho hoạt động của Đoàn kiểm tra theo quy định.  

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở, ngành có thành 

viên tham gia Đoàn kiểm tra và các thành viên có tên tại Điều 1 chịu trách 

nhiệm thi hành Quyết định này./. 

                 

Nơi nhận: 
- Như Điều 4; 

- Văn phòng Chính phủ (Cục Kiểm soát TTHC);  

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;  

- C, PCVP UBND tỉnh; 

- Các phòng CV, TTTHCB, TTPVHCC 

- Lưu: VT, TTPVHCC (TTPL). 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Long Hải 
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