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Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Yên Ninh, ngày 28 tháng 2 năm 2023 
 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc kiện toàn Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa 

liên thôngUBND xã Yên Ninh 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ YÊN NINH 

 

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

bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa 

phương ban ngày ngày 22/11/2019 

Căn cứ Nghị định 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 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính 

phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định 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; 

Xét đề nghị của Công chức Văn phòng - Thống kê làm công tác Văn phòng 

HĐND&UBND và công tác Nội vụ xã. 

QUYẾT ĐỊNH 

Điều 1.  Kiện toàn Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một 

cửa liên thông UBND xã Yên Ninh gồm các ông (bà ) có tên và giữ chức vụ sau: 

1. Ông Ninh Văn Thế  

2. Ông Phạm Thế Anh 

3. Ông Nguyễn Đăng Tú      

4. Ông Ninh Xuân Công       

5. Bà Trần Thị Hương   

6. Ông Ninh Đức Tuyến   

7. Ông Ninh Đức Hiếu 

8. Ông Ninh Khắc Hùng   

9. Bà Nguyễn Thị Minh Trang                         

Chủ tịch UBND xã 

Phó chủ tịch UBND xã 

Công chức Vp - TK 

Công chức tư pháp hộ tịch 

Công chức LĐ TBXH 

Công chức địa chính NN  XDNTM 

Công chức tài chính 

Chỉ huy trưởng ban CHQS 

Công chức Văn hoá xã hội 

Trưởng bộ phận 

Tổ phó 

Thành viên 

Thành viên 

Thành viên 

Thành viên 

Thành viên 

Thành viên 

 

 

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

liên thông UBND xã Yên Ninh được tổ chức và hoạt động theo quy định của pháp 

luật hiện hành và quy chế được ban hành theo Quyết định số 103/QĐ-UBND ngày 

13/7/2020 của UBND xã 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 trong giải quyết thủ tục hành 

chính tại UBND xã Yên Ninh. 

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

Công chức Văn phòng – Thống kê , các ông (bà ) có tên tại điều 1; các tổ chức, 

cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

   

Nơi nhận: 

- UBND huyện; 

- Thường trực Đảng ủy; 

- Thường trực HĐND xã; 

- Như điều 3; 

- Lưu VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

Chủ tịch 

 

 

Ninh Văn Thế 
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