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Kính gửi:   

- Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện;  

- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 

  

Thực hiện Quyết định số 992/QĐ-UBND ngày 13/6/2022 của UBND tỉnh 

Lạng Sơn về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh 

vực tiếp công dân thuộc phạm vi quản lý của Thanh tra tỉnh, UBND cấp huyện, 

UBND cấp xã tỉnh Lạng Sơn. 

Để các tổ chức, cá nhân trên địa bàn huyện biết được Danh mục thủ tục 

hành chính được thay thế trong lĩnh vực tiếp công dân thuộc phạm vi quản lý 

của Thanh tra tỉnh, UBND cấp huyện, UBND cấp xã tỉnh Lạng Sơn. UBND 

huyện Bình Gia yêu cầu. 

1. Thanh tra huyện chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tuyên 

truyền, phổ biến nội dung Quyết định, Danh mục thủ tục hành chính được thay 

thế trong lĩnh vực tiếp công dân thuộc phạm vi quản lý của Thanh tra tỉnh, 

UBND cấp huyện, UBND cấp xã tỉnh Lạng Sơn đến các tổ chức và cá nhân trên 

địa bàn huyện. 

2. Phòng Văn hóa và Thông tin đăng tải Quyết định số 992/QĐ-UBND 

ngày 13/6/2022 của UBND tỉnh Lạng Sơn về việc công bố Danh mục thủ tục 

hành chính được thay thế trong lĩnh vực tiếp công dân thuộc phạm vi quản lý 

của Thanh tra tỉnh, UBND cấp huyện, UBND cấp xã tỉnh Lạng Sơn trên Trang 

thông tin điện tử của huyện. 

3. Văn phòng HĐND và UBND huyện: Thực hiện niêm yết, công khai thủ 

tục hành chính tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả đối với các thủ tục hành 

chính được công bố tại Quyết định số 992/QĐ-UBND ngày 13/6/2022 của 

UBND tỉnh Lạng Sơn về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được thay 

thế trong lĩnh vực tiếp công dân thuộc phạm vi quản lý của Thanh tra tỉnh, 

UBND cấp huyện, UBND cấp xã tỉnh Lạng Sơn. 

4. UBND các xã, thị trấn: Thực hiện niêm yết, công khai tại Bộ phận Tiếp 

nhận và trả kết quả đối với các thủ tục hành chính được công bố tại Quyết định 
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tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực tiếp công dân thuộc phạm vi quản lý 

của Thanh tra tỉnh, UBND cấp huyện, UBND cấp xã tỉnh Lạng Sơn. 

5. Văn phòng HĐND và UBND huyện, UBND các xã, thị trấn: Phối hợp 

với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức thực hiện nghiêm túc các thủ tục hành 

chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện và UBND cấp xã tại 

Quyết định 992/QĐ-UBND ngày 13/6/2022 của UBND tỉnh. 

(Quyết định số 992/QĐ-UBND ngày 13/6/2022 của UBND tỉnh Lạng Sơn 

và Danh mục TTHC được thay thế gửi kèm trên hệ thống iOffice) 

Yêu cầu các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện và thông báo cho các tổ 

chức, cá nhân trên địa bàn biết./. 

 

Nơi nhận:  
- Như trên; 

- CT, PCT UBND huyện;  

- Lưu: VT, TTr. 

 

 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Mạnh Tuấn 
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