
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT  NAM 
HUYỆN ĐÌNH LẬP Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

Số: 764 /UBND-VP Đình Lập,  ngày 18 tháng  7  năm 2019 

V/v tổ chức làm việc vào buổi 

sáng thứ 7 hàng tuần để tiếp 

nhận, giải quyết TTHC tại 

UBND cấp huyện, cấp xã 

 

Kính gửi: 
 

 - Các phòng, cơ quan chuyên môn thuộc UBND 

huyện; 

- Chi nhánh Văn phòng Đất đai Đình Lập; 

- Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông; 

- UBND các xã, thị trấn. 

   
 

 

 Thực hiện Quyết định số 1235/QĐ-UBND ngày 09/7/2019 của UBND 

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 UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa 

bàn tỉnh Lạng Sơn, 

Để tổ chức thực hiện làm việc vào buổi sáng thứ Bảy hàng tuần đạt hiệu 

quả, đáp ứng nhu cầu của người dân và doanh nghiệp, Ủy ban nhân dân huyện 

Đình Lập đề nghị các phòng chuyên môn, đơn vị sự nghiệp, UBND các xã, thị 

trấn thực hiện một số nội dung công việc như sau:  

1. Văn phòng HĐND và UBND huyện: Có trách nhiệm phối hợp với các 

cơ quan, đơn vị liên quan công khai danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm 

quyền giải quyết được thực hiện vào buổi sáng thứ Bảy hàng tuần trên Trang 

thông tin điện tử huyện. Chuẩn bị tốt các điều kiện để thực hiện tiếp nhận, giải 

quyết, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính; 

- Cử 01 công chức phụ trách Bộ phận Một cửa thực hiện trực và tiếp nhận 

các thủ tục hành chính vào sáng thứ bảy hàng tuần; 

- Thanh toán tiền làm thêm giờ cho cán bộ, công chức, viên chức được cử 

làm việc tại Bộ phận Một cửa và cán bộ, công chức, viên chức được bố trí giải 

quyết thủ tục hành chính vào buổi sáng thứ Bảy hàng tuần theo quy định. 

2. Các phòng chuyên môn, đơn vị sự nghiệp: 

- Thực hiện tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả các thủ tục hành chính có 

liên quan đến các lĩnh vực: Chứng thực, Hộ tịch, Đất đai, Xây dựng, Đăng ký 

kinh doanh; 

- Thường xuyên rà soát, lựa chọn thủ tục hành chính hoặc lĩnh vực thủ tục 

hành chính người dân, doanh nghiệp thực sự cần giải quyết trong ngày nghỉ để 
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đề xuất Chủ tịch UBND tỉnh quyết định bổ sung hoặc bãi bỏ, tạm dừng tiếp 

nhận, giải quyết vào buổi sáng ngày thứ Bảy hàng tuần. 

- Đối với Phòng Tư pháp: có trách nhiệm bố trí 01 đồng chí Lãnh đạo đơn 

vị và 01 công chức giải quyết thủ tục hành chính vào buổi sáng thứ Bảy hàng 

tuần đối với các thủ tục hành chính có quy định giải quyết và trả kết quả ngay. 

- Thanh toán tiền làm thêm giờ cho cán bộ, công chức, viên chức được cử 

làm việc tại Bộ phận Một cửa và cán bộ, công chức, viên chức được bố trí giải 

quyết thủ tục hành chính vào buổi sáng thứ Bảy hàng tuần theo quy định. 

3. UBND các xã, thị trấn: 

- UBND cấp xã tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả các thủ tục hành chính 

có liên quan đến lĩnh vực: Chứng thực, Hộ tịch. 

- Chủ tịch UBND các xã, trấn có trách nhiệm bố trí 01 đồng chí Lãnh đạo 

UBND cấp xã và 01 công chức Tư pháp - Hộ tịch giải quyết thủ tục hành chính 

vào buổi sáng thứ Bảy hàng tuần đối với các thủ tục hành chính có quy định giải 

quyết và trả kết quả ngay. 

- Thanh toán tiền làm thêm giờ cho cán bộ, công chức, viên chức được cử 

làm việc tại Bộ phận Một cửa và cán bộ, công chức, viên chức được bố trí giải 

quyết thủ tục hành chính vào buổi sáng thứ Bảy hàng tuần theo quy định. 

4. Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông: 

Có trách nhiệm thông báo, phổ biến rộng rãi việc tiếp nhận và giải quyết 

thủ tục hành chính vào buổi sáng thứ Bảy để cá nhân, tổ chức có nhu cầu biết, 

thực hiện.  

5. Tổ chức thực hiện 

- Các cơ quan, đơn vị, UBND xã, thị trấn bắt đầu thực hiện kể từ ngày 

03/8/2019; 

- Thời gian làm việc: buổi sáng thứ bảy hàng tuần, từ 07 giờ đến 11 giờ 00 

phút. 

Ủy ban nhân dân huyện Đình Lập đề nghị lãnh đạo các phòng chuyên 

môn, đơn vị sự nghiệp, UBND các xã, thị trấn quan tâm chỉ đạo thực hiện./.                                                  

 

 

Nơi nhận:                                                                   
- Như trên;                                                                            

- CT, các PCT UBND huyện; 

- C, các PCVP UBND huyện; 

- Lưu: VT.    

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 

 

 
            Vi Văn Đông 
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