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ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ CẨM ĐIỀN 

––– 

Số: 112/QĐ-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

–––––––––––––––––––––––– 

  Cẩm Điền, ngày  02  tháng  11 năm 2021 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Kiện toàn Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế  

“một cửa” thuộc Ủy ban nhân dân xã Cẩm Điền. 

––––––––– 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ CẨM ĐIỀN 
 

Căn cứ Luật tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 
 

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày  08  tháng  6  năm 2010 của Chính 

phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; 
 

Căn cứ Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ về sửa đổi, 

bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành 

chính; 

Căn cứ Nghị định 61/2018/NĐ – CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 về việc 

thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành 

chính; 

Căn cứ Quyết định số 51/2020/QĐ-UBND ngày 16/10/2020 của UBND 

tỉnh Hải Dương về việc Ban hành Quy chế hoạt động của CBCC làm đầu 

mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát TTHC trên địa bàn tỉnh Hải Dương; 

    Xét đề nghị của Văn phòng Ủy ban nhân dân xã. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

       Điều 1. Kiện toàn bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế “một 

cửa” thuộc Ủy ban nhân dân xã Cẩm Điền gồm các ông có tên sau. 

* Trực lãnh đạo 

1. Ông Lê Huy Đoàn Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã; 

2. Ông Lê Văn Giang Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã. 

* Trực chuyên môn 

1. Ông Lê Duyên Nguyện Công chức Văn phòng – Thống kê 

2. Ông Nguyễn Công Hiếu Hợp đồng Tư pháp – Hộ tịch 
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3. Bà   Lê Thị Thu Hoài Công chức VHXH (Lao động – TBXH) 

4. Ông Lê Huy Trường Công chức Địa chính – Xây dựng 

5. Bà Lưu Thị Thìn Hợp đồng Văn hóa- xã hội xã 

    Điều 2. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả được tổ chức và hoạt động theo 

Quyết định của Ủy ban nhân dân 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” thuộc 

Ủy ban nhân dân xã Cẩm Điền. 

    Cán bộ, công chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ 

chế “một cửa” được hưởng phụ cấp theo Quyết định số 28/2016/QĐ-

UBND ngày 20 tháng 10 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương 

quy định về mức hỗ trợ công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết 

quả theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông của các cơ quan hành 

chính nhà nước các cấp trên địa bàn tỉnh Hải Dương. 

    Thời gian hưởng từ ngày 13/01/2021. 

Ơ                 Điều 3. Văn phòng Ủy ban nhân dân xã; Cán bộ, công chức thuộc Ủy ban 

nhân dân xã và các ông có tên tại điều 1 căn cứ quyết định thi hành. 

    Quyết định này thay thế cho các quyết định trước đây đã ban hành và có 

hiệu lực kể từ ngày ký./. 

Nơi nhận: 
- UBND huyện Cẩm Giàng (để báo cáo); 

- BTV Đảng ủy; TT HĐND xã; 

- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND xã; 

- Bộ phận “một cửa” (để thực hiện); 

- Lưu: VP. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Lê Huy Đoàn 

 


