
UỶ BAN NHÂN DÂN  

XÃ XUÂN VINH 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số: 130/QĐ-UBND Xuân Vinh, ngày 30 tháng 8 năm 2021 

 

QUYẾT ĐỊNH 

V/v kiện toàn bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và Trả kết quả  

theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại UBND xã Xuân Vinh 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ XUÂN VINH 

 

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

47/2019/QH14 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và 
Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

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 TTHC; 

Thông tư số 01/TT-VPCP ngày 23/11/2018 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 của 

Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC; 

Căn cứ Kế hoạch số 99/KH-UBND ngày 26/10/2018 của UBND tỉnh Nam 

Định về việc Triển khai thự hiện 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 TTHC; 

Xét đề nghị của Công chức Văn phòng HĐND – UBND và Nội vụ xã Xuân Vinh. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Kiện toàn Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và Trả kết quả theo cơ chế một 

cửa, một cửa liên thông của xã; phân công các Công chức Tiếp nhận và giải quyết 

thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực trực tiếp phụ trách gồm các ông (bà) có tên sau: 

1. Ông: Vũ Văn Chín  - Phó Chủ tịch UBND xã – Trưởng Bộ phận  

Phụ trách bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và Trả kết quả. 

Chỉ đạo chung toàn diện các thành viên bộ phận, 

chịu trách nhiệm ký hồ sơ TTHC. 

2. Bà: Đỗ Thị Thanh Hiền  - Công chức VP.HĐND - UBND – Phó Bộ phận 

 Là đầu mối phối hợp với các CC thuộc Bộ phận kịp 

thời giải quyết những vấn đề vướng mắc xảy ra, đặc 

biệt đối với những hồ sơ liên quan đến nội dung công 

việc của nhiều công chức. Tiếp nhận những hồ sơ 

TTHC giải quyết, trả kết quả các hồ sơ thuộc lĩnh vực 

Thanh tra, Nội vụ; phụ trách chế độ thông tin báo cáo. 

3. Bà: Vũ Thị Ngọc Chi - Công chức Tư pháp - Hộ tịch – Ủy viên 

Tiếp nhận giải quyết, trả kết quả TTHC lĩnh vực Tư 

pháp – Hộ tịch. 
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4. Ông: Trần Quang Thời - Chỉ huy trưởng BCH QS xã – Ủy viên 

Tiếp nhận giải quyết, trả kết quả TTHC lĩnh vực 

Quân sự. 

5. Ông: Phạm Văn Chiêu - Trưởng Công an xã – Ủy viên 

Tiếp nhận giải quyết, trả kết quả TTHC lĩnh vực 

Công an. 

6. Ông: Trần Đức Cảnh - Công chức Địa chính - Xây dựng – Ủy viên 

Tiếp nhận giải quyết, trả kết quả TTHC lĩnh vực 

Địa chính, xây dựng, môi trường, nông nghiệp. 

7. Bà: Nguyễn Thị Thủy - Công chức LĐTB&XH – Ủy viên 

Tiếp nhận giải quyết, trả kết quả TTHC lĩnh vực 

Lao động TB&XH. 

8. Bà: Vũ Thị Huyền - Công chức VHTT – Ủy viên 

Tiếp nhận giải quyết, trả kết quả TTHC lĩnh vực 

Văn hóa - Giáo dục. 

9. Bà: Trần Thị Thủy - Công chức Tài chính – Kế toán – Ủy viên 

Tiếp nhận giải quyết, trả kết quả TTHC lĩnh vực Tài 

chính. 

Điều 2. Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và Trả kết quả theo cơ chế một cửa, một 

cửa liên thông có trách nhiệm phối hợp trực, nhận hồ sơ theo lịch và thực hiện 

nhiệm vụ theo Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông của xã; chịu 

sự quản lý của Công chức Văn phòng HĐND – UBND và Nội vụ xã phụ trách bộ 

phận trong thời gian trực Tiếp nhận và Trả kết quả. 

Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và Trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên 

thông được sử dụng con dấu của UBND xã để giao dịch. 

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

42/QĐ-UBND ngày 16/11/2015 của UBND xã. Văn phòng HĐND – UBND và 

Nội vụ xã; các ngành liên quan và các ông (bà) có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm 

thi hành Quyết định này./.  

Nơi nhận: 
- TT Đảng ủy, HĐND, UBND xã; 

- Các ngành liên quan; 

- Cổng TTĐT xã;  

- Như Điều 3; 

- Lưu VP HĐND – UBND xã. 

CHỦ TỊCH 

             

 

 

 

 

Vũ Thanh Tùng 
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