
ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ MỸ THANH 

Số:        /QĐ-UBND 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Mỹ Thanh, ngày       tháng 9 năm 2022 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc kiện toàn Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xã Mỹ Thanh 

  

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ MỸ THANH 

 

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 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 23/4/2018 của Văn phòng Chính 

phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 

23/4/2018 về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục 

hành chính; 

Căn cứ Quyết định số 2686/QĐ-UBND ngày 30/12/2021 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Bắc Kạn về việc phê duyệt danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp 

nhận, trả kết quả tại Bộ phận Một cửa; không tiếp nhận và trả kết quả tại Bộ phận 

Một cửa; tiếp nhận và giải quyết theo hình thức liên thông cùng cấp; tiếp nhận và 

giải quyết theo hình thức liên thông giữa các cấp chính quyền trên địa bàn tỉnh 

Bắc Kạn; 

Xét đề nghị của Công chức Văn phòng - Thống kê xã. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Kiện toàn Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả (Bộ phận Một cửa) xã 

Mỹ Thanh gồm các ông (bà) có tên sau: 

1. Ông Đặng Quyết Chiến, Chủ tịch UBND xã: Trưởng Bộ phận 

2. Ông La Quang Đoàn, PCT UBND xã: Phó Bộ phận 

3. Ông Lô Trung Dũng, Trưởng Công an xã: Thành viên. 

4. Ông Nguyễn Văn Ba, Công chức Văn phòng - thống kê xã: Thành viên 

5. Bà Đinh Thị Mến, Công chức Văn phòng - thống kê xã: Thành viên 

6. Ông Lưu Đình Thời, Công chức Tư pháp - hộ tịch xã: Thành viên 

7. Bà Nguyễn Thị Hằng, Công chức ĐC-XD-NN&MT xã: Thành viên 

8. Ông Hoàng Văn Sán, Công chức ĐC-XD-NN&MT xã: Thành viên 

9. Ông Nguyễn Thái Bắc, Công chức Văn hóa - xã hội xã: Thành viên 

10. Bà Lường Bảo Yến, Công chức Văn hóa - xã hội xã: Thành viên. 
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Điều 2. Các thành viên có trách nhiệm bố trí thời gian thực hiện nhiệm vụ 

tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả theo đúng quy định. 

- Cán bộ, công chức làm việc tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả được 

hưởng các quyền lợi và chế độ theo quy định hiện hành. 

- Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả được tổ chức và hoạt động theo Nội quy 

do Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã ban hành; Các thành viên trực tại Bộ phận Tiếp 

nhận và Trả kết quả theo lịch phân công. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 

104/QĐ-UBND ngày 17/3/2022 của UBND xã Mỹ Thanh về việc kiện toàn Bộ 

phận Tiếp nhận và Trả kết quả xã Mỹ Thanh. 

Văn phòng - Thống kê xã, Trưởng Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả, các 

ban, ngành liên quan và các ông (bà) có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành 

Quyết định này./. 

  
Nơi nhận: 
Gửi bản điện tử: 

- Như Điều 3; 

- UBND huyện; 

- Phòng Nội vụ huyện; 

- Văn phòng HĐND -UBND huyện; 

- TT Đảng ủy, HĐND xã; 

- Chủ tịch, PCT UBND xã; 

- UBMTTQ xã 

- Các đoàn thể xã; 

Gửi bản giấy: 

- Các thôn, bản trên địa bàn xã; 

- Lưu: VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Đặng Quyết Chiến 
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