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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc ban hành Danh mục thủ tục hành chính và phê duyệt quy trình  

nội bộ giải quyết thủ tục hành chính về lĩnh vực Văn hóa và Thông tin  

theo cơ chế một cửa thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện 
 
 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN 

 

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

Căn cứ Nghi ̣điṇh số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thưc̣ 

hiêṇ cơ chế môṭ cửa, môṭ cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; 

Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Bộ trưởng, 

Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ về hướng dẫn thi hành một số quy định của 

Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ 

chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; 

Căn cứ Quyết định số 1637/QĐ-UBND ngày 22/8/2019 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Lạng Sơn về việc 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 Thông tin và 

Truyền thông, UBND cấp huyện tỉnh Lạng Sơn; 

Căn cứ Quyết định số 408/QĐ-UBND ngày 09/3/2020 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Lạng Sơn về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính và phê duyệt 

quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên 

thông thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND 

cấp huyện, UBND cấp xã tỉnh Lạng Sơn; 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin tại Tờ trình số 
20/TTr-VHTT ngày 08 /5/2020. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này 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 về lĩnh vực Văn hóa và Thông tin thuộc thẩm quyền giải quyết của 

UBND cấp huyện. 

Điều 2. Giao phòng Văn hóa và Thông tin chủ trì, phối hợp với các cơ 

quan, đơn vị có liên quan trên cơ sở quy trình nội bộ được phê duyệt tại Quyết 

định này xây dựng, cập nhật quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính vào 

Hệ thống thông tin một cửa điện tử của huyện. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.  
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Điều 4. Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện; Trưởng phòng Văn 

hóa và Thông tin và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành 

Quyết định này./. 

Nơi nhận:  
- Như Điều 4; 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện; 

- Phòng Nôị vu;̣ 

- Trang thông tin điện tử huyện; 

- Lưu: VT, VHTT. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

  Đinh Hữu Học 
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