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              Yên Chính, ngày 17 tháng 3 năm 2023 

QUYẾT ĐỊNH 

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

một cửa liên thông UBND xã Yên Chính 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ YÊN CHÍNH 
   

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 và Luật sửa đổi, bổ 

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

phương năm 2019; 

Căn cứ Luật cán bộ, công chức ngày 13/11/2008;    

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; 

Căn cứ Nghị định số 107/2021/NĐ-CP ngày 06/12//2021 của Chính phủ 

sửa đổi, bổ sung một số điều 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 

thủ tục hành chính; 

Căn cứ Quyết định số 26/2019/QĐ-UBND ngày 20/8/2019 của UBND 

tỉnh Nam Định về việc ban hành quy định quản lý tổ chức bộ máy và cán bộ, 

công chức, viên chức, giáo viên mầm non hợp đồng, lao động hợp đồng trong 

các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập; người giữ chức danh, chức 

vụ trong doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn Nhà nước thuộc tỉnh 

Nam Định; 

Xét đề nghị của Công chức Văn phòng – Thống kê, 

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 Chính gồm các ông, (bà) có tên và giữ chức 

vụ sau: 

1. Ông: Phạm Trần Lý - Chủ tịch UBND xã - Trưởng bộ phận 

2. Bà: Phạm Thị Hồng Nga - Công chức Văn phòng – Thống kê - Thành viên 



3. Bà: Nguyễn Thị Thu Hà - Công chức văn phòng - thống kê - Thành viên 

4. Ông: Đỗ Tiến Vang - Chỉ huy trưởng Quân sự - Thành viên 

5. Ông: Vũ Văn Biên - Công chức Tư pháp – Hộ tịch - Thành viên 

6. Ông: Trần Đặng Hiếu - Công chức ĐC, NN, XD, MT - Thành viên 

7. Ông: Bùi Đức Long - Công chức Địa chính–NN-XD &MT - Thành viên 

8. Bà: Nguyễn Thị Thu Phương - Công chức Văn hóa - XH - Thành viên 

9. Bà: Đỗ Như Quỳnh - Công chức Tài chính- Kế toán - Thành viên 
   

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

của liên thông UBND xã Yên Chính được tổ chức và hoạt động theo Nghị định 

số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về việc thực hiện cơ chế một 

cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; Nghị định số 

107/2021/NĐ-CP ngày 06/12//2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều 

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 thủ tục hành chính. 

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

 

Nơi nhận: 

- UBND huyện; 

- Phòng Nội vụ huyện; 

- TTĐU-HĐND-UBND 

- Như Điều 3; 

- Lưu: VP. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 Phạm Trần Lý 
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