
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN HẠ LANG 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:             /UBND-TCKH 
V/v triển khai thực hiện quy trình nội 

bộ trong giải quyết thủ tục hành chính 

lĩnh vực Quản lý công sản thuộc thẩm 

quyền giải quyết của UBND huyện. 

Hạ Lang, ngày     tháng      năm 2022 

 

Kính gửi:   - Các phòng, ban chuyên môn, đoàn thể của huyện; 

  - Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 

 

Thực hiện Quyết định số 1463/QĐ-UBND ngày 11/10/2022 của UBND Cao 

Bằng về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính công bố mới và phê duyệt quy 

trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Quản lý công sản thuộc 

thẩm quyền giải quyết của Uỷ ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.  

Thực hiện Công văn số 2482/STC-VP ngày 27/10/2022 của Sở Tài chính về 

việc đề nghị tổ chức triển khai thực hiện quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục 

hành chính lĩnh vực Quản lý công sản thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND các 

huyện, thành phố, Ủy ban nhân dân huyện có ý kiến chỉ đạo như sau:  

1. Phòng Tài chính - Kế hoạch thông báo công khai và triển khai thực hiện đúng 

quy trình nội bộ trong giải quyết các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Quản lý công 

sản thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện được công bố theo Quyết định 

số 1463/QĐ-UBND ngày 11/10/2022 của UBND tỉnh; đồng thời tiếp nhận, giải quyết 

ý kiến đóng góp của tổ chức, công dân, doanh nghiệp về thủ tục hành chính thuộc 

thẩm quyền. 

2. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của huyện thực hiện đúng quy trình nội bộ 

trong giải quyết thủ tục hành chính và công khai thủ tục hành chính lĩnh vực Quản lý 

công sản thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên Trang thông tin 

điện tử huyện và tích hợp lên phần mềm một cửa của huyện. 

3. Các phòng, ban, ngành, đoàn thể huyện, UBND các xã, thị trấn triển khai, 

thực hiện các thủ tục hành chính lĩnh vực Quản lý công sản thuộc thẩm quyền giải 

quyết của UBND cấp huyện theo Quyết định số 1463/QĐ-UBND ngày 11/10/2022 

của UBND tỉnh Cao Bằng./. 

Nơi nhận:     
- Như trên; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Trang thông tin điện tử huyện;  

- Lưu VT, TCKH. 

 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Phương Huy 
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