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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

QUYẾT ĐỊNH
Phê duyệt nhân sự cử đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế Một
cửa, Một cửa liên thông tại Ủy ban nhân dân huyện Tam Đường
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN TAM ĐƯỜNG
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;
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;
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 61/2018/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 Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện Tam Đường,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt nhân sự cử đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ
chế Một cửa, Một cửa liên thông tại Ủy ban nhân dân huyện Tam Đường, cụ thể
như sau:
1. Ông: Lương Văn Lãng - Phó Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện
(Công chức đầu mối kiểm soát thủ tục hành chính) - Tổ trưởng.
2. Bà: Bùi Thị Thu Thủy - Công chức Văn phòng HĐND-UBND huyện Tổ viên thường trực.
3. Bà: Nguyễn Thị Thúy - Công chức phòng Tài chính - Kế hoạch huyện
(phụ trách lĩnh vực đăng ký kinh doanh) - Tổ viên.
4. Ông: Đồng Xuân Trường - Công chức phòng Kinh tế và Hạ tầng (phụ
trách lĩnh vực Xây dựng, Thương mại) - Tổ viên.
5. Ông: Teo Văn Lực - Công chức phòng Lao động Thương binh và Xã hội
(phụ trách lĩnh vực Lao động Thương binh và Xã hội) - Tổ viên.
6. Ông: Trần Ngọc Quang - Công chức phòng Tài nguyên và Môi trường
(phụ trách lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường) - Tổ viên.
7. Ông: Lê Trọng Chiến - Công chức phòng Tư pháp (phụ trách lĩnh vực
Tư pháp, Hộ tịch) - Tổ viên.
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8. Bà: Vũ Thị Giang - Viên chức Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai
huyện Tam Đường (phụ trách lĩnh vực đăng ký đất đai) - Tổ viên.
Điều 2. Các ông (bà) có tên tại Điều 1 Quyết định này có nhiệm vụ, quyền
hạn được quy định tại Điều 9, Điều 11 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 thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết
định số 09/QĐ-UBND ngày 02/01/2020 của Chủ tịch UBND huyện Tam Đường
về việc Phê duyệt nhân sự cử đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế
Một cửa, Một cửa liên thông tại Ủy ban nhân dân huyện Tam Đường.
Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị
có liên quan và các ông (bà) có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết
định này./.
Nơi nhận:

CHỦ TỊCH

- Như điều 3;
- Văn phòng UBND tỉnh;
- TT. Huyện ủy, TT. HĐND huyện;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện;
- Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện;
- Lưu: VT.
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