
UỶ BAN NHÂN DÂN        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
    XÃ QUẾ MINH                                      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  #SoKyHieuVanBan                                           #DiaDiemNgayBanHanh

QUYẾT ĐỊNH
Về việc củng cố thành viên Bộ phận Tiếp nhận 

và trả kết quả thuộc UBND xã Quế Minh

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ QUẾ MINH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, 
bổ sung một số điều Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa 
phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Quyết định số 93/2007/QĐ-TTg ngày 22 tháng 6 năm 2007 của Thủ 
tướng Chính phủ về ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa 
liên thông tại cơ quan hành chính Nhà nước ở địa phương;

Căn cứ Quyết định số 3960/QĐ-UBND ngày 05 tháng 12 năm 2011 của 
UBND tỉnh Quảng Nam về ban hành Danh mục và thời gian giải quyết công việc 
thực hiện theo cơ chế một cửa tại UBND các huyện, thành phố và tại UBND các 
xã, phường, thị trấn;

Căn cứ Nghị định số 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  Thông tư  01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn 
phòng chính phủ về hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định 61;

Theo đề nghị của văn phòng UBND xã.
QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Củng cố Bộ phận tiếp nhận và Trả kết quả thuộc UBND xã Quế Minh 
gồm các ông, bà có tên sau:

1. Ông: Nguyễn Phước Tâm           - CT. UBND xã            Tổ trưởng

2. Bà: Nguyễn Thị Hoàng Phượng  - VP UBND                 Thành viên

3. Ông: Phạm Quyết Thắng            - CC Tư pháp- Hộ tịch  Thành viên

4. Ông: Lê Bảy                                - CC địa chính XD         Thành viên

5. Ông: Nguyễn Thành Đông         - LĐTB&XH                Thành viên

6. Bà: Nguyễn Thị Thanh Hương   - CC Tài chính kế toán  Thành viên

Điều 2. Tổ trưởng có trách nhiệm tổ chức họp công bố Quyết định và phân 
công nhiệm vụ cụ thể từng tổ viên để tổ chức thực hiện tốt công tác tiếp nhận và 
giải quyết công việc đạt kết quả, đảm bảo đúng theo quy định.

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-61-2018-nd-cp-co-che-mot-cua-mot-cua-lien-thong-trong-giai-quyet-thu-tuc-hanh-chinh-357427.aspx


Điều 3. Văn phòng UBND xã, các ngành liên quan và các ông, bà có tên ở 
Điều 1 căn cứ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

                                                    TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
Nơi nhận:                                                                                  CHỦ TỊCH
- Như Điều 3;          
- Lưu: VT.

                                                                                 #ChuKyLanhDao



UỶ BAN NHÂN DÂN        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
    XÃ QUẾ MINH                                      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  Số:      /QĐ-UBND                                 Quế Minh, ngày     tháng 02 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH
Về việc cử cán bộ phụ trách Bộ phận Tiếp nhận 

và trả kết quả thuộc UBND xã Quế Minh

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ QUẾ MINH
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật 

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

Căn cứ Quyết định số 93/2007/QĐ-TTg ngày 22 tháng 6 năm 2007 của Thủ 
tướng Chính phủ về ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa 
liên thông tại cơ quan hành chính Nhà nước ở địa phương;

Căn cứ Quyết định số 3960/QĐ-UBND ngày 05 tháng 12 năm 2011 của 
UBND tỉnh Quảng Nam về ban hành Danh mục và thời gian giải quyết công việc 
thực hiện theo cơ chế một cửa tại UBND các huyện, thành phố và tại UBND các 
xã, phường, thị trấn;

Căn cứ Nghị định số 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  Thông tư  01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn 
phòng chính phủ về hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định 61.

Căn cứ Quyết định số   /QĐ-UBND ngày   /02/2021 của UBND xã về việc 
củng cố thành viên Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thuộc UBND xã Quế Minh;

Theo đề nghị của Văn phòng UBND xã.
QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay cử cán bộ phụ trách Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc 
UBND xã Quế Minh gồm các ông, bà có tên sau:

1. Ông Nguyễn Phước Tâm          – CT. UBND xã              Tổ trưởng

Theo dõi, phụ trách việc Tiếp nhận và trả kết quả thuộc UBND xã.

2. Bà Nguyễn Thị Hoàng Phượng     – VP UBND                 Thành viên

Phụ trách việc Tiếp nhận và trả kết quả thuộc UBND xã vào các ngày làm 
việc trong tuần.

3. Ông Nguyễn Phước Hà                  – Tư pháp xã                Thành viên

Phụ trách việc giải quyết các thủ tục hành chính liên quan đến lĩnh vực Tư 
pháp – Hộ tịch vào các ngày làm việc trong tuần.

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-61-2018-nd-cp-co-che-mot-cua-mot-cua-lien-thong-trong-giai-quyet-thu-tuc-hanh-chinh-357427.aspx


4. Ông Lê Bảy                                  – Địa chính xã               Thành viên

Phụ trách việc giải quyết các thủ tục hành chính lên quan đến lĩnh vực đất đai; 
đồng thời trực tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả vào các ngày thứ 2,3,4,6 hằng tuần.

5. Ông: Nguyễn Thành Đông       –LĐTB&XH xã            Thành viên

Phụ trách việc giải quyết các thủ tục hành chính lên quan đến lĩnh vực 
Thương binh xã hội; đồng thời trực tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả vào các 
ngày thứ 2,3,4,6 hằng tuần.

6. Bà Nguyễn Thị Thanh Hương   – Tài chính- kế toán xã  Thành viên

Phụ trách việc thu các khoản lệ phí chứng thực tại Bộ phận tiếp nhận và trả 
kết quả thuộc UBND xã vào các ngày làm việc trong tuần.

Điều 2. Các đồng chí được phân công phụ trách công việc tại Tổ tiếp nhận và 
trả kết quả thực hiện tốt công tác tiếp nhận và giải quyết công  việc đạt kết quả, 
đảm bảo đúng theo quy định, quy chế đề ra.

Điều 3. Văn phòng UBND xã, các ngành liên quan và các ông, bà có tên ở 
Điều 1 căn cứ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.
                                                    TM. UỶ BAN NHÂN DÂN

Nơi nhận:                                                                                CHỦ TỊCH
- Như Điều 3;          
- Lưu: VT.

                                                                                                  Nguyễn Phước Tâm
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