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QUYẾT ĐỊNH 
V/v tổ chức làm việc vào buổi sáng thứ Bảy hàng tuần để tiếp nhận, 

giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh 
và các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh Lạng Sơn 

 
 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN 
  

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

Căn cứ Bộ luật Lao động ngày 18 tháng 6 năm 2012;  

Căn cứ Nghị định số 45/2013/NĐ-CP ngày 10 tháng 5 năm 2013 của Chính 
phủ quy định chi tiết một số điều của Bộ Luật lao động về thời giờ làm việc, thời 
giờ nghỉ ngơi và an toàn lao động, vệ sinh lao động; 

Căn cứ Quyết định số 14/2010/QĐ-TTg ngày 12 tháng 02 năm 2010 của 
Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức làm việc vào ngày thứ bảy hàng tuần để 
tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính; 

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng UBND tỉnh tại Tờ trình số 18/TTr-VP 
ngày 06 tháng 6 năm 2019, 

  
QUYẾT ĐỊNH: 

   
Điều 1. Tổ chức làm việc vào buổi sáng thứ Bảy hàng tuần (trừ ngày lễ, tết 

và ngày nghỉ khác theo quy định của pháp luật) để tiếp nhận, giải quyết 266 thủ 
tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh và các cơ quan 
chuyên môn thuộc UBND tỉnh Lạng Sơn, gồm 08 sở, ngành: Kế hoạch và Đầu 
tư, Tư pháp, Giao thông Vận tải, Ban Quản lý Khu Kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng-
Lạng Sơn, Nội vụ, Thông tin và Truyền thông, Tài nguyên và Môi trường, Xây 
dựng. (Có Danh mục chi tiết kèm theo). 

Điều 2. Trách nhiệm tổ chức, bố trí cán bộ, công chức làm việc 

1. Chánh Văn phòng UBND tỉnh có trách nhiệm chỉ đạo Trung tâm phục 
vụ hành chính công thông báo tại trụ sở danh mục thủ tục hành chính, thời gian 
làm việc vào buổi sáng thứ Bảy hàng tuần để cá nhân, tổ chức có nhu cầu biết, 
liên hệ; chuẩn bị các điều kiện làm việc để thực hiện tiếp nhận, giải quyết, trả kết 
quả giải quyết thủ tục hành chính. 

2. Thủ trưởng các cơ quan có thủ tục hành chính trong Danh mục kèm theo 
Quyết định này có trách nhiệm:   



a) Sắp xếp, bố trí công chức giải quyết thủ tục hành chính vào buổi sáng 
thứ Bảy hàng tuần đối với các thủ tục hành chính có quy định giải quyết và trả 
kết quả ngay. 

b) Thanh toán tiền làm thêm giờ cho công chức được cử làm việc tại Trung 
tâm Phục vụ hành chính công và công chức được bố trí giải quyết thủ tục hành 
chính vào buổi sáng thứ Bảy hàng tuần theo quy định. 

c) Công khai danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết 
được thực hiện vào buổi sáng thứ Bảy hàng tuần trên Trang thông tin điện tử của 
cơ quan, đơn vị. 

d) Thường xuyên rà soát, lựa chọn thủ tục hành chính người dân, doanh 
nghiệp thực sự cần giải quyết trong ngày nghỉ để đề xuất Chủ tịch UBND tỉnh 
quyết định bổ sung hoặc bãi bỏ, tạm dừng Danh mục thủ tục hành chính tiếp 
nhận, giải quyết vào buổi sáng ngày thứ Bảy hàng tuần. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn; Thủ trưởng các 
sở, ban, ngành và các cá nhân, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành 
Quyết định này./. 

 

Nơi nhận:  
- Như Điều 4; 
- Cục KSTTHC, Văn phòng Chính phủ; 
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 
- C, PCVP UBND tỉnh; 
- Đài PTTH tỉnh; Báo Lạng Sơn; 
- Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh; 
- UBND các huyện TP; 
- Bưu điện tỉnh; Viettinbank Chi nhánh Lạng Sơn; 
- Cổng thông tin điện tử tỉnh; 
- Các phòng CV, TTPVHCC, TH-CB; 
- Lưu: VT, KSTTHC (NTLT). 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 
 

 

Nguyễn Long Hải 
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