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Số:  453  /QĐ-SNV 
 

Lạng Sơn, ngày  28  tháng  10  năm 2016 

QUYẾT ĐỊNH 
Ban hành Quy định thực hiện theo cơ chế một cửa 

đối với một số thủ tục hành chính trong lĩnh vực thi đua, khen thưởng 
thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ tỉnh Lạng Sơn 

 

GIÁM ĐỐC SỞ NỘI VỤ TỈNH LẠNG SƠN 

Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26/11/2003 và Luật sửa đổi, 
bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14/6/2005; 

Căn cứ Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ 
quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật 
sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng; Nghị định số 
39/2012/NĐ-CP ngày 27/4/2012 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 
số 42/2010/NĐ-CP; 

Căn cứ Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg ngày 25/3/2015 của Thủ tướng 
Chính phủ về việc Ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một 
cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương; 

Thông tư số 07/2014/TT-BNV ngày 29/8/2014 của Bộ Nội vụ hướng 
dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 42/2010/NĐ-CP, Nghị định số 
39/2012/NĐ-CP và Nghị định số 65/2014/NĐ-CP ngày 01/7/2014 của Chính 
phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi 
đua, Khen thưởng năm 2013; 

Căn cứ Quyết định số 1494/QĐ-UBND ngày 24/8/2015 của Chủ tịch 
UBND tỉnh về việc 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 30/2014/QĐ-UBND ngày 30/12/2014 của 
UBND tỉnh Lạng Sơn về việc ban hành Quy định về công tác thi đua, khen 
thưởng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. 

Căn cứ Quyết định số 743/QĐ-UBND ngày 09/5/2016 của UBND tỉnh 
Lạng Sơn về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa về lĩnh vực Thi đua, 
khen thưởng; Xây dựng chính quyền; Văn Thư - Lưu trữ; Tôn giáo thuộc 
thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ; 

Căn cứ Quyết định số 04/2016/QĐ-UBND ngày 20/01/2016 của Uỷ 
ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền 
hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ; 

Trên cơ sở kết quả thẩm định Quy định thực hiện theo cơ chế một cửa 
tại Thông báo số 243 /TB-BCĐ ngày 30/9/2016 của Tổ thư ký giúp việc BCĐ 
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công tác CCHC của tỉnh về kết quả thẩm định Quy định thực hiện theo cơ chế 
một cửa đối với thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội 
vụ; thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện và của UBND cấp xã; 

Xét đề nghị của Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng và Chánh Văn 
phòng sở, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về thực hiện theo 
cơ chế một cửa đối với một số thủ tục hành chính trong lĩnh vực thi đua, khen 
thưởng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ tỉnh Lạng Sơn.  

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký, thay thế 
Quyết định số 391/QĐ-SNV ngày 27 tháng 12 năm 2013 của Sở Nội vụ tỉnh 
Lạng Sơn và được đăng tải trên Trang thông tin điện tử của Sở Nội vụ. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Sở, Trưởng các phòng và tương đương thuộc 
Sở, Trưởng các tổ chức trực thuộc Sở và Bộ phận tiếp nhận & trả kết quả và 
các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận:                                                                                                                   
- Như Điều 3; 
- UBND tỉnh; 
- Các Ban đảng;  
- Đoàn thể tỉnh; 
- Các Sở, Ban, ngành tỉnh; 
- Lực lượng vũ trang: Công an tỉnh, Bộ CHQS tỉnh; Bộ 
CH BĐBP tỉnh; 
- Các cơ quan, doanh nghiệp TW đóng trên địa bàn tỉnh; 
- Các Doanh nghiệp thuộc tỉnh; 
- UBND các huyện, thành phố; 
- Các tổ chức Hội cấp tỉnh; 
- Niêm yết tại trụ sở Sở Nội vụ; 
- Website Sở Nội vụ; 
- Lưu: VT, VP. 

GIÁM ĐỐC 
 
 
 
 
 

 
Hứa Hải Quỳnh 
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