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QUYẾT ĐỊNH 

Quy định trách nhiệm công khai xin lỗi trong giải quyết thủ tục hành chính 

cho cá nhân, tổ chức trên địa bàn tỉnh Quảng Nam 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về việc 

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 23/11/2018 của Bộ trưởng, 

Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị 

định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về việc thực hiện cơ chế 

một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; 

Căn cứ Quyết định số 1847/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính 

phủ về việc phê duyệt Đề án văn hóa công vụ; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 2020/TTr-SNV ngày 

23/9/2019, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về trách nhiệm công 

khai xin lỗi trong giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức trên địa bàn 

tỉnh Quảng Nam và 04 biểu mẫu liên quan (Chi tiết tại Phụ lục đính kèm) 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 

2031/QĐ-UBND ngày 08/6/2015 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc 

ban hành Quy định về trách nhiệm công khai xin lỗi của cán bộ, công chức, viên 

chức làm việc tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh trong giải quyết thủ tục 

hành chính cho cá nhân, tổ chức. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Thủ 

trưởng các Sở, Ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành 

phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn và Thủ trưởng các cơ 

quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3;  

- Bộ Nội vụ; 

- Cục KSTTHC-VP Chính phủ; 

- Thường trực Tỉnh ủy; HĐND tỉnh; 

- Uỷ ban MTTQVN tỉnh; 

- Các tổ chức đoàn thể, chính trị - xã hội tỉnh; 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- CVP; PCVP Lê Ngọc Quảng; 

- Lưu: VT, TH, HCTC, KSTTHC(2).  

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 
 

 

 

Lê Trí Thanh 
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