
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN THẠCH AN 

 

Số:          /QĐ-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Thạch An, ngày       tháng 01 năm 2023 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt danh mục quy trình giải quyết công việc nội bộ  

(ngoài thủ tục hành chính) thuộc thẩm quyền giải quyết của  

các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN THẠCH AN 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 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 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật cán bộ, công chức năm 2008; Luật viên chức năm 2010; Luật 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cán bộ, công chức và Luật viên chức năm 

2019;  

Căn cứ Kế hoạch số 1929/KH-UBND ngày 27 tháng 7 năm 2022 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh về việc triển khai các giải pháp khắc phục tồn tại, hạn chế 

trong công tác cải cách hành chính năm 2022; 

Căn cứ Công văn số 2899/SNV-CCHC&TCBC ngày 09 tháng 12 năm 

2022 của Sở Nội vụ Cao Bằng về việc xây dựng quy trình giải quyết công việc nội 

bộ (ngoài thủ tục hành chính); 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Nội vụ huyện. 
 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này danh  mục 62 quy trình giải 

quyết các công việc nội bộ (ngoài thủ tục hành chính) của các cơ quan chuyên 

môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện Thạch An (Chi tiết tại phụ lục kèm theo). 

Điều 2. Các cơ quan chuyên môn, cán bộ, công chức, viên chức, người lao 

động thuộc UBND huyện căn cứ chức năng, nhiệm vụ có trách nhiệm xây dựng 

quy trình giải quyết công việc nội bộ (ngoài thủ tục hành chính) theo các quy định 

của pháp luật và danh mục đã được Ủy ban nhân dân huyện phê duyệt. 

Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện, Ủy ban nhân dân 

các xã, thị trấn thực hiện công khai Quyết định này trên Trang Thông tin điện tử 

của huyện, xã. 

Thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn thực 

hiện công khai quyết định này tại phòng làm việc, bảng tin cơ quan để cán bộ, 

công chức, viên chức của đơn vị được biết, thực hiện. 
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Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện, Trưởng phòng Nội vụ, 

Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn, cán bộ, công chức, viên chức, người lao 

động thuộc Ủy ban nhân dân huyện và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách 

nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./. 

 

 

Nơi nhận: 

- Như Điều 3; 

- Sở Nội vụ; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Các cơ quan chuyên môn thuộc huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Trang thông tin điện tử của huyện; 

- Lưu: VT, NV. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nông Thế Phúc 
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