
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN ĐÌNH LẬP 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Số: 620/UBND-VP           Đình Lập, ngày  17 tháng 6 năm 2019 

V/v đề nghị góp ý dự thảo Quyết định  ban 

hành Quy chế tổ chức và hoạt động của 

công chức đầu mối kiểm soát TTHC 

 

 

 

         Kính gửi: Văn phòng UBND tỉnh Lạng Sơn 

 

 Thực hiện Công văn số 2252/VP-KSTT Về việc đề nghị góp ý dư ̣thảo 

Quyết điṇh ban hành Quy chế tổ chức và hoaṭ đôṇg của công chức đầu mối kiểm 

soát TTHC tỉnh Lạng Sơn. 

Sau khi nghiên cứu dự thảo Quyết định Ban hành Quy chế tổ chức và hoaṭ 

đôṇg của hê ̣thống công chức đầu mối thưc̣ hiêṇ nhiêṃ vu ̣kiểm soát thủ tuc̣ 

hành chính trên điạ bàn tỉnh Laṇg Sơn trên điạ bàn tỉnh Laṇg Sơn . Ủy ban nhân 

dân huyện Đình Lập cơ bản nhất trí với các nội dung của dự thảo. Tuy nhiên Uỷ 

ban nhân dân huyện Đình Lập có ý kiến như sau:  

Tại khoản khoản 2, Điều 3, Quy chế quy định như sau: “Công chức đầu 

mối cấp huyện: Bố trí 02 công chức đầu mối, trong đó có 01 lãnh đạo Ủy ban nhân 

dân cấp huyện và 01 lãnh đạo Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân 

dân hoăc̣ công chức có kinh nghiêṃ liên quan đến viêc̣ giải quyết thủ tuc̣ hành 

chính từ 02 năm trở lên”. 

Uỷ ban nhân dân huyện Đình Lập đề nghị sửa như sau:  Công chức đầu 

mối cấp huyện: Bố trí 02 công chức đầu mối, trong đó có 01 lãnh đạo Văn phòng 

Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân và 01 công chức có kinh nghiêṃ liên 

quan đến viêc̣ giải quyết thủ tục hành chính từ 02 năm trở lên”. 

Trên đây là ý kiến của Ủy ban nhân dân huyện Đình Lập, để Văn phòng 

UBND tỉnh xem xét, tổng hợp./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- CT, PCT UBND huyện; 

- Phòng Nội vụ; 

- Lưu: VT.    

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Vi Văn Đông 
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