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QUYẾT ĐỊNH 
Bãi bỏ Quyết định ban hành quy định thực hiện theo cơ chế  

một cửa đối thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Ngoại vụ  

 

GIÁM ĐỐC SỞ NGOẠI VỤ TỈNH LẠNG SƠN 
 

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; 

Căn cứ Quyết định số 1494/QĐ-UBND ngày 24/8/2015 của Chủ tịch Ủy ban 
nhân dân tỉnh Lạng Sơn 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 2063/QĐ-UBND  ngày 19/10/2018 của UBND tỉnh 
Lạng Sơn, Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm 
quyền giải quyết của Sở Ngoại vụ tỉnh Lạng Sơn; 

Căn cứ Quyết định số 11/2016/QĐ-UBND ngày 17/02/2016 của Uỷ ban nhân 
dân tỉnh về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 
Sở Ngoại vụ tỉnh Lạng Sơn; 

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng,  

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Bãi bỏ Quyết định số 09/QĐ-NgV ngày 11/01/2013 của Giám đốc 
Sở Ngoại vụ Lạng Sơn về việc ban hành Quy định trình tự, thủ tục thực hiện cơ 
chế một cửa đối với việc xin xuất cảnh cho các đối tượng thuộc thẩm quyền quản 
lý của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Sở Ngoại vụ tỉnh Lạng Sơn. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.     

Điều 3. Chánh Văn phòng sở, Chánh Thanh tra sở, Trưởng các phòng chuyên 
môn thuộc sở, Giám đốc Trung tâm Thông tin và Dịch vụ đối ngoại và Bộ phận tiếp 
nhận và trả kết quả của Sở Ngoại vụ và các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách 
nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 
- Văn phòng UBND tỉnh;  
- Sở Nội vụ; 
- Các Sở, ban, ngành của tỉnh; 
- UBND các huyện, thành phố; 
- Lãnh đạo Sở (3); 
- Văn phòng, Ttra và Các phòng CM Sở; 
- Trung tâm TT và DV đối ngoại;  
- Website Sở Ngoại vụ; 
- Lưu: VT. 

GIÁM ĐỐC 
 
 
 
 
 

Hoàng Xuân Thuận 
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