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Kính gửi: Sở Nội vụ tỉnh Lạng Sơn 

 

Thực hiện Công văn số 613/SNV-VP ngày 14/6/2019 của Sở Nội vụ tỉnh 

Lạng Sơn Về việc thực hiện rà soát, xây dựng quy trình nội bộ trong giải quyết 

TTHC thuộc lĩnh vực nội vụ, cụ thể như sau: 

Căn cứ các thủ tục hành chính  thuộc thẩm quyền giải quyết của  của UBND 

cấp huyện, cấp xã đã được công bố, Ủy ban nhân dân huyện Đình Lập thực hiện 

tiến hành rà soát, xây dựng quy trình nội bộ trong giải quyết TTHC theo cơ chế 

một cửa thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện, UBND cấp xã cụ thể 

như sau:   

Phụ lục 1: Tổng số thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Nội vụ cấp huyện, cấp 

xã; 

Phụ lục 2: Quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế 

một cửa cấp huyện; 

Phụ lục 3: Quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế 

một cửa cấp xã. 

(Chi tiết cụ thể có Phụ lục 1,2,3  gửi kèm theo công văn này) 

Ủy ban nhân dân huyện Đình Lập trân trọng tổng hợp báo cáo Sở Nội vụ 

tổng hợp theo quy định./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- CT, các PCT UBND huyện;  

- Phòng Nội vụ huyện; 

- Lưu VT, PNV.  

KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
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