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QƯYÉT ĐỊNH
về việc phê duyệt quỵ trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính
thuộc thẩm quyền tiếp nhận của úy ban nhân dân quận, huyện

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHÓ HỒ CHÍ MINH
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 thảng 6 năm 20ỉ0 của
Chính phủ về kiếm soát thủ tục hành chính; Nghị định sổ 92/2017/NĐ-CP ngày 07
thảng 8 năm 2017 của Chỉnh phủ sửa đổi, bổ sung một sổ điều của các Nghị định
liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính; 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 số 01/2018/TT-VPCP ngày 23 tháng 11 năm 2018 của Bộ
trưởng, Chủ nhiệm Vãn phòng Chính phủ hướng dân thỉ hành một sổ quy định của
Nghị định sổ 6Ỉ/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 chỉnh;
Theo đề nghị của Sở Nội vụ tại Tờ trình số 1512/TTr-SNV ngày 21 tháng 4
năm 2020.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều lế Phê duyệt kèm theo Quyết định này 14 quy trình nội bộ giải quyết thủ
tục hành chính trong lĩnh vực tôn giáo, tố chức phi Chính phủ, thi đua, khen
thưởng và cán bộ, công chức thuộc thẩm quyền tiếp nhận của ủy ban nhân dân
quận, huyện.
Danh mục và nội dung chi tiết của các quy trình nội bộ được đăng tải trên
Cổng thông tin điện tử của Văn phòng ủy ban nhân dân thành phố tại địa chỉ
https://vpub.hochiminhcity.gov.vn/portal/KenhTin/Quy-trinh-noi-bo-TTHC.aspx.
Điều 2. Tổ chức thưc hiên
•

•

1. Các quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính đã được phê duyệt là cơ
sở để xây dựng quy trình điện tử, thực hiện việc tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả
thủ tục hành chính trên cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử
theo Nghị định số 61/2018/NĐ-CP tại các cơ quan, đơn vị.
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2. Cơ quan, đơn vị thực hiện thủ tục hành chính có trách nhiệm:
a) Tuân thủ theo quy trình nội bộ đã được phê duyệt khi tiếp nhận, giải quyết
thủ tục hành chính cho cá nhân, to chức; không tự đặt thêm thủ tục, giấy tờ ngoài
quy định pháp luật.
b) Thường xuyên rà soát, cập nhật các quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành
chính được phê duyệt mới, sửa đổi, bổ sung, thay thế, hủy bỏ, bãi bỏ khi có biến
động theo quy định pháp luật.
Điều 3. Hiệu lực thi hành
Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Điều 4. Trách nhiêm thi hành
Chánh Văn phòng ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Nội vụ, Chủ tịch
ủy ban nhân dân quận - huyện và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách
nhiệm thi hành Quyết định này./.
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