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QUYẾT ðỊNH 
Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính sửa ñổi, 
bổ sung; thủ tục hành chính bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ 

ñã ñược công bố tại Quyết ñịnh số 1816/Qð-UBND ngày 23/9/2009  của 
UBND tỉnh Lạng Sơn 

 
 

 
 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH  
 
 

Căn cứ Luật Tổ chức Hội ñồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003; 
Căn cứ Nghị ñịnh số 63/2010/Nð-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về 

kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị ñịnh số 48/2013/Nð-CP ngày 14/5/2013 của 
Chính phủ sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của các Nghị ñịnh liên quan ñến kiểm soát thủ 
tục hành chính; 

Căn cứ Quyết ñịnh số 16/2011/Qð-UBND ngày 06/9/2011 của UBND tỉnh 
ban hành Quy chế phối hợp công bố, công khai thủ tục hành chính (TTHC) thuộc 
thẩm quyền giải quyết của các cấp chính quyền trên ñịa bàn tỉnh Lạng Sơn; 

Xét ñề nghị của Giám ñốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 24/TTr-STP ngày 
11 tháng 3 năm 2014, 

QUYẾT ðỊNH: 
 

ðiều 1. Công bố kèm theo Quyết ñịnh này TTHC mới ban hành; thủ tục 
hành chính sửa ñổi, bổ sung; thủ tục hành chính bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải 
quyết của Sở Nội vụ ñã ñược công bố tại Quyết ñịnh số 1816/Qð-UBND ngày 
23/9/2009 của UBND tỉnh Lạng Sơn. 
 ðiều 2. Quyết ñịnh này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.  

ðiều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám ñốc Sở Nội vụ, Giám ñốc 
Sở Tư pháp, các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết 
ñịnh này ./. 
 

 

  Nơi nhận:     
- Như ðiều 3; 
- Cục KSTTHC-Bộ Tư pháp; 
- CT, các PCT UBND tỉnh; 
- PVP UBND tỉnh;  
- Các phòng: NC, TH; 
- Phòng KSTTHC-Sở Tư pháp; 
- Cổng Thông tin ñiện tử tỉnh; 
- Lưu VT, (TTD). 
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