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ỦY BAN NHẢN DAN HUYỆN HÓC MÕN
ỦY BAN NHẢN DẢN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HUYỆN HÓC MÔN

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 08/2017/QĐ-UBND

Hóc Môn, ngày 22 tháng 12 năm 2017

QUYÉT ĐỊNH
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế Tổ chức và hoạt động
của Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện Hóc Môn

ỦY BAN NHẢN DẢN HUYỆN HÓC MÕN
Căn cử Luật Tồ chức chính quyền địa phương ngậy 19 thảng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Ban hành vãn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định sế 92/2017/NĐ-CP ngáy 07 tháng s năm 2017 của Chính
phù sửa đổi, bổ sung một sô điêu của các nghị định Hên quan đên kiểm soát thủ tục
hành chỉnhÁCăn cứ Quyết định số QỈ/2017/OĐ-UBND ngậy 03 tháng 5 năm 20ỉ 7 của
Úy ban nhân dãn huyện Hóc Môn ban hành Quy chê Tô chức và hoạt động của
Văn phòng Hội đông nhân dân và Uy ban nhân đản hựyện Hóc Môn;
Theo đè nghị của Trưởng Phòng Tư pháp huyện tại Công vãn sớ 440/TP
ngày 07 tháng 12 Ttõm 2017 và Trưởng Phồng Nội vụ huyện tại Tờ trình sổ
2134/TTr-NV ngày ỉ Ị tháng 12 nãm 2017.
QƯYÉT ĐỊNH:
Đíẻu 1, Sủa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế Tổ chức và hoạt động của
Vẩn phòng Hội đồng nhân dân vã Uy ban nhân dân huyện Hóc Môn bạn hành theo
Quyêt đĩnh sổ 0Ư2017/QĐ-UBND ngày 03 tháng 5 năm 2017 của ủy ban nhân
dân huyện Hóc Môn như sau:
1. Bổ sung Khoản 2 Điều 1;

"2. Chức nâng
Vãn phòng Hối dồng nhân và ửy ban nhân dân huyện tham mưu tổng hợp
cho Hội đồng nhân, dân và ủy ban nhân dân huyện vể: hoạt động của Hội đồng
nhân dân huyện, ủy ban nhân dân huyện; tham mưu cho Chù tịch ủy ban nhân dân
huyện về chỉ đạo, điều hành của Chủ tịch ủy ban nhãn dân huyện; kiểm soát thù
tục hành chính; cung cấp thông tin phục vụ quàn lý và hoạt dộng của Hội đỏri£
nhân dân huyện, ủy ban nhân dãn huyện vả các cơ quan nhà nước ở địa phương;
bào đàm cơ sỡ vật chất, kỹ thuật cho hoạt động của Hội đổng nhân, dân huyện và
Uy ban nhân dân huyện; trực tiếp quản lỵ và chỉ đạo hoạt động cứa Ban Tiểp Công
dân huyện, Bộ phận tìép nhận và trả kết quả theo cơ chể một cửa, một cửa liên
thông; hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ của cá nhân, to chức trên tat cả các lĩnh vực
thuộc thẩm quyền giải quyết cùa ủy ban nhân dân huyện, chuyển hồ sơ đển các cơ
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quan chuyên môn thuộc ủy ban nhân dân huyện giảĩ quyết và nhận kết quả dể trả
cho cá nhân, tô chúc.
Văn phòng Hội đồng nhân và ủy ban nhân dân huyện tham mưu, giúp ủy
ban IIhân dân huyện thực hiện chức nãng quản lý nhà nước về công tác dân tộc".
2 . Đicu chình> bồ sung Diềvi 2;
"14, Công tác kiểm soát thủ tục bành chính:
a) Tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính theo
chi đạo của Uy ban nhãn dân huyện, hướng íìẫn của cơ quan cấp trẽn và theo quy
đình của pháp luật về kiểm soát thù tục hành chính.
b) Tham mưu giúp ủy ban nhân dân huyện chi đạo, tổ chức thực hiện rà soát,
đánh ệiá thủ tục hành chính thực hiện trên địa bàn huyện đe kiến nghị, dề xuất việc
sửa đoi, bổ sung, hủy bộ, bãi bỏ.
c) Hướng dẫn, đôn đéc, kiểm tra việc thực hỉệii niêm yểt công khai thủ tục
hành chính, bảo cáo tình hình, kết quà giải quyết thủ tục hành chính và tỉếp nhận,
xử iý phản ánh, kiển nghị về quy định hành chính cùa cơ quan chuyên môn huyện,
ủy ban nhân dân xã - thị trấn.
15, Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn khác do Hội đồng nhân dân huyện, ủy
ban nhân dân huyện, Chủ tịch, Phó Chù tịch ủy ban nhân dằn huyện giao hoặc theo
quy định của pháp luật".

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thỉ hanh kể từ ngày 01 tháng 01 nãm 201$.
Điều 3- Chánh Văn phỏng Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân huyện,
Trường Phòng Nội vu huyện, Trường Phòng Tư pháp huyện và Thủ trưởng các cơ
quan, đơn vị liền quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này^r-|4(í—
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Huỳnh Văn Hồng Ngọc

