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QUYẾT ĐỊNH 

Phân công cán bộ, công chức thực hiện việc giải quyết TTHC cơ chế  

một cửa, một cửa liên thông tại Ủy ban nhân dân xã Xuân Trường 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ XUÂN TRƯỜNG 

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

Căn cứ Nghị định 61/2018/NĐ-CP, ngày 23 tháng 4 năm 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 01/2018/TT-VPCP, ngày 23 tháng 11 năm 2018 của 

Văn phòng chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định 

61/2018/NĐ-CP, ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ 

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

Căn cứ Quyết định số 114/QĐ-UBND ngày 13/9/2021 của Ủy ban nhân dân 

xã Xuân Trường về việc ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân xã Xuân 

Trường, nhiệm kỳ 2021 – 2026; 

Căn cứ Quyết định số 08/QĐ-UBND ngày 14/01/2022 của Ủy ban nhân dân 

xã Xuân Trường Về việc phân công nhiệm vụ của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch,thành 

viên Ủy ban nhân dân và công chức thuộc UBND xã Xuân Trường; 

Xét đề nghị của Văn phòng – thống kê. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Quyết định các ông (bà) có tên sau phụ trách Bộ phận tiếp nhận và trả 

kết quả TTHC tại UBND xã Xuân Trường. 

1) Ông: Đàm Văn Thắng, Chủ tịch UBND xã 

2) Bà: Mông Thị Hiếu, Phó CT UBND xã 

3) Ông: Lãnh Văn Lâm, Công chức VP-TK 

4) Bà: Đinh Thị Chi, Công chức TP-HT 

5) Ông: Phạm Đình Tùng, Trưởng công an xã 



6) Ông: Hoàng Văn Dũng, Công chức Địa chính XD-NN-MT 

7) Ông: Hoàng Văn Hùng, Công chức Địa chính XD-NN-MT 

8) Ông:Mông Tuấn Anh, Công chức VH-XH 

Điều 2. Bộ phận tiếp nhận và trả kết TTHC có nhiệm vụ xây dựng Quy chế 

hoạt động và thực hiện giải quyết thủ tục hành chính thuộc các lĩnh vực: tư pháp – 

hộ tịch, đất đai – xây dựng – môi trường, văn hóa xã hội và các lĩnh vực khác 

thuộc thẩm quyền của nhiều cơ quan hành chính Nhà nước. 

 Điều 3. Công chức Văn phòng – thống kê xã, Trưởng các ban ngành, đoàn 

thể, các xóm trên địa bàn xã, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả chịu trách nhiệm thi 

thành Quyết định này. 

 Quyết định này thay thế Quyết định 128/QĐ-UBND ngày 05/10/2021 của 

UBND xã Xuân Trường./. 

 
 

Nơi nhận: 

- UBND huyện; 
- TT Đảng uỷ, HĐND xã; 

- CT, PCT UBND xã; 

- CBCC cơ quan; 

-  Các xóm; 

- Lưu: VP. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

  

 

 

 

 Đàm Văn Thắng 
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