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Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

QUYẾT ĐỊNH
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo
Quyết định số 25/2019/QĐ-UBND ngày 25 tháng 7 năm 2019 của Ủy ban
nhân dân tỉnh An Giang
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm
2015;
Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của
Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ
tục hành chính;
Căn cứ Thông tư 01/2018/TT-VPCP ngày 23 tháng 11 năm 2018 của Văn
phòng Chính phủ Hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số
61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế
một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;
Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang tại
Tờ trình số 503/TTr-VPUBND ngày 24 tháng 12 năm 2019.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định Giải quyết thủ tục
hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên địa bàn tỉnh An
Giang ban hành kèm theo Quyết định số 25/2019/QĐ-UBND ngày 15 tháng
7 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh như sau:
1. Sửa đổi, bổ sung Khoản 4 Điều 10 như sau:
“4. Thủ trưởng cơ quan của trung ương được tổ chức theo hệ thống ngành
dọc tại địa phương quyết định tổ chức Bộ phận Một cửa tại Văn phòng hoặc một
đơn vị, tổ chức chuyên môn thuộc cơ quan, đồng thời chỉ đạo việc bố trí cán bộ,
công chức, viên chức đến Bộ phận Một cửa các cấp để tiếp nhận, giải quyết thủ
tục hành chính thuộc thẩm quyền quy định tại các Khoản 1, Khoản 2 Điều 18
của Quy định này và theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.”
2. Sửa đổi, bổ sung Khoản 7 Điều 10 như sau:

“7. Trường hợp thủ tục hành chính lĩnh vực quân sự cấp xã được thực hiện
tại Bộ phận Một cửa cấp xã: Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã chỉ đạo, phân
công công chức cấp xã (theo các chức danh công chức được quy định tại Luật
cán bộ, công chức) để tiếp nhận các thủ tục hành chính lĩnh vực quân sự, sau đó
chuyển đến Ban chỉ huy quân sự cấp xã giải quyết, nhận lại kết quả để trả cho tổ
chức, cá nhân.”
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 10 tháng 01 năm 2020.
Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban
ngành tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; Chủ tịch Ủy
ban nhân dân các xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu
trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Chính phủ;
- VP Chính phủ, Bộ Tư pháp;
- TT. Tỉnh ủy, HĐND tỉnh; UBMTTQVN tinh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các Sở, Ban ngành tỉnh;
- Các cơ quan ngành dọc TW trên địa bàn tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Trung tâm CB - TH (đăng công báo);
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Phòng NC, KGVX, KTN;
- Trung tâm PV.HCC;
- Lưu: VT, TH.
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