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QUYẾT ĐỊNH
Về việc ban hành Quy định trách nhiệm, cách thức xin lỗi của cán bộ, công
chức, viên chức, người lao động hợp đồng trong các cơ quan hành chính nhà
nước trên địa bàn thành phố Hà Tĩnh khi xảy ra trường hợp gây khó khăn,
phiền hà hoặc chậm trễ trong giải quyết thủ tục hành chính
CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa
đổi, bổ sung một số điều Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền
địa phương ngày 22/11/2019;
Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ quy
định về cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;
Thông tư 01/2018/TT-VPVP ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính phủ hướng
dẫn thi hành một số quy định của Nghị định 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của
Chính quy định về cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục
hành chính;
Căn cứ Quyết định 1847/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính
phủ về việc phê duyệt Đề án Văn hóa công vụ;
Căn cứ Quyết định số 20/2019/QĐ-UBND ngày 19/04/2019 của UBND tỉnh
về việc ban hành quy chế văn hóa công vụ tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn
tỉnh Hà Tĩnh;
Xét đề nghị của Chánh văn phòng HĐND- UBND Thành phố và Trưởng
phòng Nội vụ.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy định trách nhiệm, cách
thức công khai xin lỗi của cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan hành
chính nhà nước trên địa bàn thành phố Hà Tĩnh khi xảy ra trường hợp gây khó
khăn, phiền hà hoặc chậm trễ trong giải quyết thủ tục hành chính”.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành và thay thế Quyết
định số 1826/QĐ-UBND ngày 29/6/2016 của UBND thành phố Hà Tĩnh.
Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND-UBND thành phố, Trưởng các phòng,
ban, đơn vị; Chủ tịch UBND các phường, xã và các tập thể, cá nhân có liên quan
chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Sở Nội vụ;
- TT Thành ủy, TT HĐND thành phố;
- Chủ tịch, các PCT UBND thành phố;
- Các phòng, ban, ngành, đơn vị;
- Trung tâm Hành chính công TP;
- Đảng ủy, HĐND các phường, xã;
- Cổng thông tin điện tử thành phố;
- Lưu: VT, NV.
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