
ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ TÂN VIÊT

Số:......./QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập –Tự do – Hạnh phúc

Tân Việt, ngày ….. tháng …. năm  2022

QUYẾT ĐỊNH
Về việc Kiện toàn Bộ phận Một cửa (Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả)

thuộc  Ủy ban nhân dân xã Tân Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ TÂN VIỆT

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng  6 năm 2015;
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 thủ tục hành chính; Nghị định số 
45/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính trên môi 
trường điện tử;

Căn cứ  Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Bộ trưởng, chủ 
nhiệm văn phòng Chính Phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 
61/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;

Theo đề nghị của Công chức Văn phòng HĐND & UBND xã,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Kiện toàn Bộ phận Một cửa (Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả) thuộc 
UBND xã Tân Việt, gồm các ông, bà có tên sau:

1.Ông Vũ Xuân Hào Chủ tịch UBND xã Trưởng bộ phận
2.Bà. Nguyễn Thị Duyên Phó Chủ tịch UBND xã; Phó trưởng bộ phận
3. Ông. Phạm Xuân Tư Công chức Tư pháp - Hộ tịch; Thành viên
4. Bà. Phạm Thị Duyên Công chức Văn phòng- TK; Thành viên
5. Ông. Nguyễn Chính Quế Công chức VHXH (LĐTBXH) Thành viên
6. Ông. Nguyễn Đức Hậu Công chức địa chính -xây dựng Thành viên

Điều 2.  Tổ chức và hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thực hiện 
theo Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 và Nghị định số 45/NĐ-CP ngày 
08/4/2020 của Chính phủ về việc thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện 
tử.

Giao Bộ phận Một cửa xây dựng Quy chế hoạt động trình chủ tịch ủy ban 
nhân dân xã phê duyệt; Phân công nhiệm vụ cho các thành viên và tổ chức hoạt 
động theo quy định hiện hành;

Công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế Một cửa, 
một cửa liên thông UBND xã được hưởng các chế độ do Nhà nước quy định.



          Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 
80/QĐ-UBND ngày 16/9/2021 của UBND xã.

Văn phòng HĐND - UBND xã, công chức tài chính- kế toán và các ông bà có 
tên tại Điều 1 căn cứ Quyết định thi hành./.

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Lưu: VP.

CHỦ TỊCH
 
 
 

  
Vũ Xuân Hào



ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ TÂN VIỆT

Số:......./QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập –Tự do – Hạnh phúc

Tân Việt, ngày ….. tháng …. năm  2022

QUYẾT ĐỊNH
Về việc ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông

 trong giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn xã Tân Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ TÂN VIỆT

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng  6 năm 2015;
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 thủ tục hành chính; Nghị định số 
45/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính trên môi 
trường điện tử;

Căn cứ  Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Bộ trưởng, chủ 
nhiệm văn phòng Chính Phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 
61/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;

Theo đề nghị của Công chức Văn phòng HĐND & UBND xã,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế về thực hiện cơ chế một 
cửa, một cửa liên thông trong  giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn xã Tân 
Việt.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày …… tháng … năm 2022 và 
thay thế Quyết định số …. /QĐ-UBND ngày ….. tháng …..  năm 20…. của UBND 
xã về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết 
quả theo cơ chế một cửa.

Điều 3. Văn phòng UBND xã, trưởng các ngành- đoàn thể, Bộ phận tiếp nhận 
và trả kết quả, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định 
này./.

Nơi nhận:
- UBND huyện;
- Phòng Nội vụ;
- VP UBND huyện
- TT Đảng ủy;
- TT HĐND xã;
- Như điều 3;
- Lưu: VP.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ
CHỦ TỊCH

Vũ Xuân Hào
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