UBND TỈNH LẠNG SƠN
SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH
VÀ XÃ HỘI
Số: 2832/QĐ-SLĐTBXH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Lạng Sơn, ngày 04 tháng 8 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH
Bãi bỏ Quyết định số 1850/QĐ-SLĐTBXH ngày 25/9/2014 của Sở Lao động – Thƣơng binh và Xã
hội
ban hành Quy định về trình tự, thủ tục thực hiện cơ chế một cửa liên thông dọc đối với lĩnh vực
Ngƣời có công
với cách mạng (theo Thông tƣ 05) từ xã, phƣờng, thị trấn lên huyện, thành phố
và lên Sở Lao động – Thƣơng binh và Xã hội
GIÁM ĐỐC SỞ LAO ĐỘNG – THƢƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
Căn cứ Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg ngày 25/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ ban hành
Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước tại địa
phương;
Căn cứ Quyết định số 16/2016/QĐ-UBND ngày 23/3/2016 của UBND tỉnh Lạng Sơn về việc
quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội
tỉnh Lạng Sơn;
Căn cứ Quyết định số 1494/QĐ-UBND ngày 24/8/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn về
thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông và giao trách nhiệm ban hành quyết định thực hiện
tại các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn;
Căn cứ Quyết định số 1266/QĐ-UBND ngày 12/7/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn ban
hành quy định thực hiện cơ chế một cửa liên thông đối với một số thủ tục hành chính lĩnh vực Người có
công trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn;
Trên cơ sở nội dung Thông báo số 140/TB-SNV ngày 19/5/2017 của Sở Nội vụ về kết quả thẩm
định thủ tục hành chính thực hiện theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông lĩnh vực Người có
công, thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội; thẩm quyền giải quyết
của UBND cấp huyện và UBND cấp xã;
Xét đề nghị của Trưởng phòng Người có cônmg và Chánh Văn phòng Sở,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Bãi bỏ Quyết định số 1850/QĐ-SLĐTBXH ngày 25/9/2014 của Sở Lao động – Thương
binh và Xã hội ban hành Quy định về trình tự, thủ tục thực hiện cơ chế một cửa liên thông dọc đối với
lĩnh vực Người có công với cách mạng (theo Thông tư 05) từ xã, phường, thị trấn lên huyện, thành phố
và lên Sở Lao động – Thương binh và Xã hội.
Điều 2. Quyết định này được đăng tải trên trang Thông tin điện tử của Sở Lao động - Thương
binh và Xã hội.
Điều 3. Chánh Văn phòng Sở, Trưởng phòng Người có công; Trưởng phòng Lao động - Thương
binh và Xã hội các huyện/thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã/phường/thị trấn và công chức làm
việc tại Bộ phận Tiếp nhận kết quả của Sở, tại cấp huyện, cấp xã và các tổ chức, cá nhân có liên quan
chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi
nhận:
- Như Điều 3;
- Sở Nội vụ;
- Các Sở, ban, ngành tỉnh;
- UBND các huyện, TP;
- Trang thông tin điện tử của Sở;
- Lưu: VT, BPTN&TKQ.
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Nông Thanh Bình

