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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính  

thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Ngoại vụ tỉnh Lạng Sơn  

 

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH  

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

đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 

quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về 

Kiểm soát thủ tục hành chính; Nghi ̣ điṇh số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 

của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến 

kiểm soát thủ tục hành chính; Nghi ̣điṇh 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 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 TTHC; 

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Bộ trưởng, 

Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát 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 729/QĐ-BNG ngày 10/4/2020 của Bộ trưởng Bộ 

Ngoại giao về việc công bố thủ tục hành chính về tổ chức và quản lý hội nghị, 

hội thảo quốc tế tại Việt Nam; 

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Ngoại vụ tại Tờ trình số 25 /TTr-SNgV ngày 

23 tháng 9 năm 2020. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục thủ tục hành chính 

thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Ngoại vụ tỉnh Lạng Sơn.   

(Có danh mục kèm theo). 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.  
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Các Quyết định sau hết hiệu lực thi hành kể từ ngày Quyết định này có 

hiệu lực:  

a) Quyết định số 1001/QĐ-UBND, ngày 25/7/2018 của Chủ tịch UBND 

tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, thủ tục hành 

chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Ngoại vụ tỉnh Lạng Sơn. 

b) Quyết điṇh số 2559/QĐ-UBND ngày 17/12/2018 của Chủ tic̣h UBND 

tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính tiếp nhận và không tiếp nhận 

tại Bộ phận một cửa các cấp, tiếp nhận qua dịch vụ công trực tuyến thuộc thẩm 

quyền giải quyết của Sở Ngoại vụ tỉnh Lạng Sơn. 

c) Quyết định số 1181/QĐ-UBND ngày 28/6/2019 của Chủ tic̣h UBND 

tỉnh phê duyệt Quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế 

một cửa liên thông trong lĩnh vực Ngoại vụ. 

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Ngoại vụ và các tổ 

chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận:  
- Như Điều 3; 
- Cục KSTTHC, Văn phòng Chính phủ; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Sở Nội vụ; Sở Thông tin và Truyền thông; 

- C, PCVP UBND tỉnh, Cổng TTĐT tỉnh, 

  các phòng CM; TTTHCB; 

- Lưu: VT, TTPVHCC(LH). 

KT. CHỦ TỊCH  

PHÓ CHỦ TỊCH  
 

 

 

 

 

Nguyễn Long Hải 
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