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QUYẾT ĐỊNH 

Thực hiện tiếp nhận, giải quyết, trả kết quả thủ tục hành chính  
vào buổi sáng thứ Bảy hàng tuần tại UBND huyện,  

UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện 
 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CAO LỘC  
  

Căn cứ Bộ luật Lao động ngày 18/6/2012;  

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

Căn cứ Nghị định số 45/2013/NĐ-CP ngày 10/5/2013 của Chính phủ quy 
định chi tiết một số điều của Bộ Luật lao động về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ 
ngơi và an toàn lao động, vệ sinh lao động; 

Căn cứ Quyết định số 14/2010/QĐ-TTg ngày 12/02/2010 của Thủ tướng 
Chính phủ về việc tổ chức làm việc vào ngày thứ bảy hàng tuần để tiếp nhận, giải 
quyết thủ tục hành chính; 

Căn cứ Quyết định số 1235/QĐ-UBND ngày 09/7/2019 của Chủ tịch 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; 

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện tại Tờ trình số 
206/TTr-VP ngày 26/7/2019, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Tổ chức làm việc vào buổi sáng thứ Bảy hàng tuần (trừ ngày lễ, tết 
và ngày nghỉ khác theo quy định của pháp luật) để tiếp nhận, giải quyết thủ tục 
hành thuộc các lĩnh vực như sau: 

1. Ủy ban nhân dân huyện thực hiện tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả các 
thủ tục hành chính các lĩnh vực: Chứng thực, Hộ tịch, Đất đai, Xây dựng, Đăng ký 
kinh doanh. 

2. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn trên địa bàn huyện thực hiện tiếp nhận, 
giải quyết và trả kết quả các thủ tục hành chính lĩnh vực: Chứng thực, Hộ tịch. 

Điều 2. Phân công cán bộ, công chức, viên chức làm việc vào buổi sáng thứ 
7 hàng tuần để thực hiện việc tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả thủ tục hành 
chính, cụ thể: 



1. Cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại UBND huyện, gồm các phòng 
chuyên môn: Tư pháp, Tài nguyên và Môi trường, Kinh tế và Hạ Tầng, Tài chính - 
Kế hoạch. Mỗi đơn vị phân công 01 chuyên viên trực tiếp làm việc tại Bộ phận tiếp 
nhận và trả kết quả UBND huyện. Đồng thời chủ động phân công lãnh đạo phòng 
ký xác nhận khi cần thiết. Phối hợp với Văn phòng HĐND và UBND huyện trình 
lãnh đạo UBND huyện ký, duyệt các hồ sơ theo quy định.   

2. Cán bộ, công chức, viên chức cấp xã làm việc tại Ủy ban nhân dân các xã, 
thị trấn: Phân công 01 công chức Tư pháp - Hộ tịch trực tại bộ phận “Một cửa” tiếp 
nhận giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực: Chứng thực, Hộ tịch. Đồng thời phân 
công lãnh đạo UBND xã, thị trấn ký duyệt, Công chức Văn phòng - Thống kê đóng 
dấu theo quy định. 

Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện; Trưởng phòng Tư pháp, 
Tài nguyên và Môi trường, Kinh tế và Hạ tầng, Tài chính - Kế hoạch; Chủ tịch 
UBND các xã, thị trấn có trách nhiệm: 

1. 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 của 
UBND huyện và tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện, cấp xã. 

2. Sắp xếp, bố trí cán bộ, công chức, viên chức thực hiện tiếp nhận, giải 
quyết, trả kết quả thủ tục hành chính vào buổi sáng thứ Bảy hàng tuần. 

3. Sử dụng kinh phí chi thường xuyên đã được cấp để thanh toán tiền làm 
thêm giờ cho cán bộ, công chức hoặc bố trí nghỉ bù vào 01 buổi làm việc trong 
tuần theo quy định, đảm bảo hoạt động thường xuyên của cơ quan đơn vị.  

 Điều 4. Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện; Trưởng phòng Tư 
pháp, Tài nguyên và Môi trường, Kinh tế và Hạ tầng, Tài chính - Kế hoạch; Chủ 
tịch UBND các xã, thị trấn và các cá nhân, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm 
thi hành Quyết định này./. 

 
Nơi nhận:  
- Như Điều 3; 
- Văn phòng UBND tỉnh; 
- CT, các PCT UBND huyện; 
- Các phòng, đơn vị thuộc UBND huyện; 
- Trung tâm Văn hóa, Thể thao và TT; (truyền thanh) 
- Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả UBND huyện; 
- Trang thông tin điện tử huyện; 
- UBND các xã, thị trấn; 
- CVP, PCVP; 
- Lưu: VT. 

CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 

Nguyễn Duy Anh 
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