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QUYẾT ĐỊNH  
Về việc kiện toàn cán bộ, công chức làm đầu mối kiểm soát  

thủ tục hành chính huyện Cao Lộc 
 
 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CAO LỘC 
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 

Căn cứ Quyết định số 20/2013/QĐ-UBND ngày 29/7/2013 của UBND tỉnh 
Lạng Sơn về việc quy định mức chi đối với các hoạt động kiểm soát thủ tục hành 
chính (TTHC) trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; 

Căn cứ Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ về sửa đổi, 
bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính; 

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP, ngày 31/10/2017 của Văn phòng 
Chính phủ về Hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính; 

Theo Quyết định số 3141/QĐ-UBND ngày 22/11/2017 của UBND huyện 
Cao Lộc về việc chuyển giao chức năng, nhiệm vụ Kiểm soát thủ tục hành chính 
của Phòng Tư pháp sang Văn phòng Hội đồng nhân và Ủy ban nhân dân huyện; 

 Xét đề nghị của Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện tại Tờ trình số : 
35/TTr-VP ngày   15/02/2019, 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Kiện toàn cán bộ, công chức làm đầu mối kiểm soát TTHC của 
UBND huyện Cao Lộc, gồm các ông, bà có tên sau: 

1. Chủ tịch UBND huyện: Tổ trưởng; 

2. Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện: Tổ phó; 

3. Trưởng Phòng Tư pháp huyện: Tổ viên; 

4. Ông Phạm Lê Minh, Chuyên viên Văn phòng HĐND và UBND huyện: Tổ 
viên kiêm Thư ký. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 
3346/QĐ-UBND ngày 25/12/2017 của UBND huyện Cao Lộc. 

Điều 3. Các ông, bà có tên trong danh sách cán bộ, công chức làm đầu mối 
kiểm soát TTHC có trách nhiệm tổng hợp, theo dõi, thực hiện nghiệp vụ kiểm soát 
TTHC của Uỷ ban nhân dân huyện Cao Lộc. 
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Điều 4. Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện, Thủ Trưởng các phòng, 
ban trực thuộc, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn và các ông, bà có tên tại Điều 1 
chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 
Nơi nhận:                                                                                          
- Như Điều 4;   
- Văn phòng UBND tỉnh; (B/cáo)  
- TT HĐND huyện;                              
- CT, các PCT UBND huyện; 
- Lưu: VT, NV.                                                                                       

   

CHỦ TỊCH 
 
 
 
 
 

Nguyễn Trọng Nghĩa 
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