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QUYẾT ĐỊNH
Kiện toàn nhân sự làm việc tại Bộ phận tiếp nhận

và trả kết quả của UBND xã Yết Kiêu

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ YẾT KIÊU

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

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, cơ chế một cửa liên thông trong giải 
quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23 tháng 11 năm 2018 
của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 
61/2018/NĐ-CP 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 Văn phòng Thống kê xã.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Kiện toàn nhân sự làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả 
(gọi  tắt là Bộ phận “Một cửa”) xã Yết Kiêu gồm các ông, bà có tên sau:

1. Ông Phạm Văn Du- Chủ tịch UBND xã, Trưởng bộ phận;
2. Ông Trần Đình Biên- Phó Chủ tịch UBND xã;
3. Ông Vũ Văn Vương- Phó chủ tịch UBND xã;
4. Bà Nguyễn Thị Hoa- Công chức Văn phòng Thống kê xã;
5.Ông Trần Văn Đông- Công chức Tư pháp hộ tịch xã;
6.Bà  Vũ Thị Thơ- Công chức Tư pháp hộ tịch xã; 
7. Bà Nguyễn Thị Oanh- Công chức  Văn hóa TT xã;
8. Ông Vũ Văn Mong- Công chức Lao động-TB&XH xã;



9. Ông Lê Công Lân- Công chức Địa chính XD&MT xã;
10. Ông Phạm Văn Đạo- Công chức Địa chính XD&MT xã;
Điều 2. Bộ phận “Một cửa” của xã thực hiện nhiệm vụ về cơ chế một 

cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính theo quy định tại 
Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ; Nghị 
định số 107/2021/NĐ-CP ngày 06/12/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một 
số điều của Nghị định 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực 
hiện cơ sở một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính 

Điều 3. Giao Trưởng bộ phận phân công nhiệm vụ, quản lý thời gian làm 
việc, tiến độ xử lý công việc được giao, thái độ, tác phong, cư xử của công chức 
làm việc tại Bộ phận Một cửa của UBND xã

Điều 4. Văn phòng Thống kê; các bộ phận chuyên môn: Tư pháp hộ tịch, 
Tài chính-kế toán Văn phòng Đảng ủy Nội  vụ, Địa chính XD&MT, Địa chính 
NN-GTTL; Tài chính-kế toán; Văn hóa TT, Lao động-TB&XH và các  ông, bà 
có tên tại Điều 1 căn cứ quyết định thi hành./.

(Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký và thay thế Quyết định số 
151/QĐ- UBND ngày 12 tháng 7 năm 2021 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã).

Nơi nhận:
-TV Đảng ủy;
- TT HĐND xã;
- Lãnh đạo UBND xã;
- Như Điều 4;
- Lưu VT.

           CHỦ TỊCH

          Phạm Văn Du
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