
UỶ BAN NHÂN DÂN                      CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  HUYỆN CAO LỘC                                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Số:     /UBND-LĐTBXH-DT                        Cao Lộc, ngày        tháng 7 năm 2021 

 
                 V/v rà soát và đóng góp ý kiến vào dự thảo  

          văn bản về việc công bố Danh mục TTHC sửa đổi,  

            bổ sung, bãi bỏ, phê duyệt quy trình nội bộ trong 

                   giải quyết TTHC lĩnh vực Bảo trợ xã hội 

            

 

 Kính gửi: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội  

 

  Ủy ban nhân dân huyện Cao Lộc nhận được Công văn số 1056/SLĐTBXH-

BTXHTE ngày 07/7/2021 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về việc rà soát 

và đóng góp ý kiến vào dự thảo văn bản về việc công bố Danh mục TTHC sửa đổi, 

bổ sung, bãi bỏ, phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết TTHC lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội. 

  Sau khi nghiên cứu văn bản dự thảo, Ủy ban nhân dân huyện Cao Lộc nhất 

trí với 02 bản dự thảo: 

 1. Dự thảo Tờ trình về việc đề nghị phê duyệt quy trình nội bộ trong giải 

quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa lĩnh vực Bảo trợ xã hội thuộc thẩm 

quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND cấp huyện, 

UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. 

2. Dự thảo Quyết định về việc công bố danh mục thủ tục hành chính và phê 

duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa 

thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND 

cấp huyện, UBND cấp xã tỉnh Lạng Sơn. 

Ủy ban nhân dân huyện Cao Lộc rà soát và đề nghị Sở Lao động - Thương 

binh và Xã hội xem xét, tổng hợp./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- CT, PCT UBND huyện; 

- C, PCVP; 

- Lưu: VT. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Duy Anh 
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