
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN TRÀNG ĐỊNH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số: 172/UBND-NV 

 

Tràng Định, ngày  25  tháng 02 năm 2020 

V/v niêm yết TTHC lĩnh vực Nội vụ  

thuộc thẩm quyền giải quyết của  

   UBND cấp huyện và cấp xã 

 
Kính gửi:  

- Văn phòng HĐND và UBND huyện;  

- Phòng Nội vụ; 

- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 

 

Thực hiện Công văn số 1233/SNV-VP ngày 29/11/2019 của Sở Nội vụ 

tỉnh Lạng Sơn về việc thống kê thông tin Thủ tục hành chính (TTHC) lĩnh vực 

Nội vụ thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện và cấp xã. 

Để phục vụ nhu cầu khai thác, tìm hiểu của tổ chức, cá nhân trong quá 

trình thực hiện các TTHC, UBND huyện yêu cầu: 

1. Văn phòng HĐND và UBND huyện chủ trì, phối hợp với phòng Nội vụ 

tổ chức niêm yết, công khai 26 TTHC lĩnh vực Nội vụ thuộc thẩm quyền giải 

quyết của UBND cấp huyện. 

2. UBND các xã, thị trấn tổ chức niêm yết, công khai các TTHC lĩnh vực 

Nội vụ thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã. 

(Danh mục và nội dung cụ thể của từng TTHC được đính kèm trên hệ thống 

quản lý văn bản VNPT-iOffice). 

Mẫu niêm yết TTHC quy định tại Phụ lục IV, kèm theo Thông tư số 

02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng 

Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính. 

UBND huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị tổ chức thực hiện./. 
 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, các Phó chủ tịch UBND huyện; 

- Chánh, Phó chánh VP HĐND và UBND huyện; 

- Các cơ quan chuyên môn, đơn vị sư nghiệp thuộc huyện; 

- Cổng thông tin điện tử huyện; 

- Lưu: VT. 

Q. CHỦ TỊCH 

 

 
 

 

 

Hướng Thị Thêm 

 


