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QUYẾT ĐỊNH
Về việc chuyển giao lĩnh vực Cải cách thủ tục hành chính thuộc trách nhiệm
phòng Nội vụ về Văn phòng HĐND&UBND huyện
ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN LẬP THẠCH
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;
Căn cứ Nghị định số 37/2014/NĐ-CP ngày 05/5/2014 của Chính phủ quy
định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị
xã, thành phố thuộc Tỉnh;
Căn cứ Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ Sửa đổi,
bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;
Căn cứ Nghị định 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 24/2018/QĐ-UBND ngày 24/10/2018 của Ủy ban
nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc về việc sửa đổi, bổ sung chức năng, nhiệm vụ kiểm soát
thủ tục hành chính, cải cách thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một
cửa liên thông của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh và Sở Nội vụ;
Theo đề nghị của Trưởng phòng Nội vụ huyện.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Chuyển giao lĩnh vực cải cách thủ tục hành chính thuộc trách
nhiệm của Phòng Nội vụ về Văn phòng HĐND&UBND huyện.
Văn phòng HĐND&UBND huyện tham mưu Ủy ban nhân dân huyện
thực hiện chức năng, nhiệm vụ: cải cách thủ tục hành chính, kiểm soát thủ tục
hành chính, tổ chức triển khai thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong
giải quyết thủ tục hành chính theo quy định hiện hành.
Điều 2. Giao các cơ quan liên quan khẩn trương thực hiện công tác
chuyển giao lĩnh vực cải cách thủ tục hành chính, cụ thể như sau:
1. Phòng Nội vụ huyện
a) Rà soát, kiểm tra, tổng hợp các văn bản, hồ sơ liên quan đến việc thực
hiện chức năng, nhiệm vụ cải cách thủ tục hành chính, các công việc đã và đang
thực hiện liên quan đến công tác cải cách thủ tục hành chính để chuyển giao cho
Văn phòng HĐND&UBND huyện tiếp nhận, quản lý.
b) Chủ trì, phối hợp với Phòng Tư pháp, Văn phòng HĐND&UBND
huyện tham mưu Ủy ban nhân dân huyện quyết định sửa đổi, bổ sung quyết định

quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Nội vụ
đảm bảo theo quy định.
2. Văn phòng HĐND&UBND huyện
a) Chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tiếp nhận các văn bản, hồ sơ có liên
quan do Phòng Nội vụ chuyển giao và tiếp tục tổ chức thực hiện chức năng,
nhiệm vụ cải cách thủ tục hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính, tổ chức triển
khải thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành
chính theo quy định của pháp luật.
b) Phối hợp với Phòng Nội vụ, Phòng Tư pháp tham mưu Ủy ban nhân
dân huyện quyết định sửa đổi, bổ sung quyết định quy định chức năng, nhiệm
vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng HĐND&UBND đảm bảo theo
quy định.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện, Trưởng phòng Nội vụ, Trưởng
phòng Tư pháp; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn; Thủ trưởng các cơ quan,
đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:
- TT Huyện ủy;
- TT HĐND, UBND huyện;
- Cổng thông tin điện tử huyện;
- Các phòng, ban, ngành huyện;
- Như Điều 3;
- Lưu: VT.
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