
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN HỮU LŨNG 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:        /UBND-VP 

V/v triển khai xây dựng Đề án 

phân cấp trong giải quyết 

TTHC trên địa bàn tỉnh 

Hữu Lũng, ngày      tháng 9 năm 2021 

 

Kính gửi:  

- Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện; 

- UBND các xã, thị trấn. 

 

Thực hiện Công văn số 1270/UBND-TTPVHCC ngày 07/9/2021 của 

UBND tỉnh Lạng Sơn về việc triển khai xây dựng Đề án phân cấp trong giải 

quyết thủ tục hành chính (TTHC) trên địa bàn tỉnh. UBND huyện Hữu Lũng yêu 

cầu các đơn vị thực hiện như sau: 

1. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thực hiện rà soát, đánh giá và đề xuất 

phương án phân cấp trong giải quyết TTHC; bảo đảm đề xuất phân cấp tối thiểu 

20% đối với các TTHC thuộc phạm vi quản lý của ngành, đơn vị. Phương án đề 

xuất bao gồm:  

a) Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết cấp tỉnh, tiếp nhận tại 

huyện, phân cấp cho cấp huyện; 

b) Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch UBND 

huyện, phân cấp cho cấp phòng, cấp xã; 

c) Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết cấp huyện, tiếp nhận 

tại cấp xã, phân cấp cho cấp xã. 

2. Báo cáo tổng hợp kết quả rà soát, đề xuất phương án phân cấp phải nêu 

cụ thể nội dung, lý do phân cấp đối với từng TTHC; tên điều, khoản văn bản 

cần sửa đổi và nội dung dự kiến sửa đổi; lợi ích mang lại… 

Các đơn vị hoàn thành việc rà soát và gửi báo cáo tổng hợp kết quả rà soát 

về UBND huyện (qua Văn phòng HĐND và UBND huyện) trước ngày 

15/9/2021.  

Yêu cầu các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm túc các nội dung trên./. 

 
 Nơi nhận: 
- Như trên; 

- CT, PCT UBND huyện; 

- CVP, PCVP HĐND&UBND huyện; 

- Lưu: VT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Trần Quốc Phong 
 


		2021-09-10T16:05:54+0700


		2021-09-10T16:09:41+0700


		2021-09-10T16:09:41+0700


		2021-09-10T16:09:41+0700




