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    ỦY BAN NHÂN DÂN 

PHƯỜNG THẠCH LINH 

 

Số:       /QĐ-UBND 

       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                      Độc lập – Tự do – Hạnh phúc. 
 

Thạch Linh, ngày  18  tháng 4  năm 2022 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Kiện toàn "Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả" theo cơ chế “Một cửa  

và một cửa liên thông” thuộc UBND phường Thạch Linh 

 

UỶ BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG 

  

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

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức 

chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

 Căn cứ Nghị định 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; 

 Căn cứ Nghị định số 107/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông 

trong giải quyết thủ tục hành chính 

 Căn cứ Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg, ngày 25/3/2015 của Thủ tướng 

Chính phủ về ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại 

cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương; 

 Căn cứ Quyết định số 468/QĐ-TTg ngày 27/3/2021 của Thủ tướng Chính 

phủ phê duyệt Đề án “Đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông 

trong giải quyết thủ tục hành chính; 

 Căn cứ Quyết định số 27/2016/QĐ-UBND ngày 20/6/2016 của UBND tỉnh 

ban hành Quy định thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại các cơ 

quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh; 

Căn cứ Quyết định số 1526/QĐ-UBND ngày 09/8/2016 của UBND Thành 

phố Hà Tĩnh về việc ban hành Quy chế hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết 

quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông thành phố Hà Tĩnh; 

Căn cứ Quy chế làm việc của Uỷ ban nhân dân phường Thạch Linh nhiệm kỳ 

2021-2026; 

 Xét đề nghị của Văn phòng Uỷ ban nhân dân phường Thạch Linh, 
 

QUYẾT ĐỊNH: 

 Đièu 1. Kiện toàn "Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả" theo cơ chế “Một cửa, 

một cửa liên thông” thuộc UBND phường Thạch Linh - Thành phố Hà Tĩnh gồm 

các ông, bà có tên sau: 

1 Ông: Trương Quang Sơn Chủ tịch UBND phường - Tổ trưởng, 

2 Ông: Trần Xuân Quang Phó Chủ tịch UBND phường - Tổ phó, 

3 Bà: Phạm Thị Quy Công chức Văn phòng - Thống kê - Tổ viên, 

4 Ông: Nguyễn Văn Tuấn Công chức Văn phòng - Thống kê 

phụ trách tư pháp 

- Tổ viên, 
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5 Ông: Nguyễn Tiến Đường Công chức Địa chính - Xây dựng   - Tổ viên,  

6 Bà:  Võ Thị Hoa Công chức Văn hoá - Xã hội   - Tổ viên, 

7 Ông: Nguyễn Phi Đỉnh Công chức Tư pháp – Hộ Tịch - Tổ viên, 

8 Bà: Nguyễn Thị Lệ Giang Công chức Văn phòng - Thống kê - Tổ viên. 

 Điều 2. Tổ chức và hoạt động của "Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả" thực 

hiện theo Quy chế tổ chức và hoạt động của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo 

cơ chế “Một cửa, một cửa liên thông” của UBND phường Thạch Linh và các quy 

định cải cách hành chính Nhà nước hiện hành. 

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

239/QĐ-UBND ngày 10/12/2019 của UBND phường Thạch Linh.  

Văn phòng UBND, các ban ngành có liên quan và các ông có tên ghi tại điều 

1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

     Nơi nhận:                                                                        
- Như điều 3;                                                                                                                                                               
- T
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 Đảng uỷ, HĐND;  

- UBMTTQ phường; Các đoàn thể; 

- Chủ tịch, PCT UBND; 

- Cán bộ, công chức; 

- Các tổ dân phố; Chung cư;                                                                         

- Lưu: VT, VP.                                                                    

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Trương Quang Sơn 
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