
ỦY BAN NHÂN DÂN                   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  XÃ IA MƠ NÔNG                                          Độc lập – Tự do –Hanh phúc 

  Số: 101/QĐ-UBND                                              Ia Mơ Nông, ngày 18 tháng 3 năm 2022 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc kiện toàn Bộ phận Tiếp nhận và trả kết  

quả theo cơ chế “một cửa” tại Ủy ban nhân dân xã 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ IA MƠ NÔNG 

 

Căn cứ vào Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; 

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ 

về việc 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 Văn phòng Chính phủ 

về việc hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 

23/4/2018 của Chính phủ về việc thực hiện cơ chế một cửa, một của liên thông trong giải 

quyết thủ tục hành chính; 

Căn cứ Quyết định số 37A/QĐ-UBND, ngày 07 tháng 5 năm 2019 của Ủy ban 

nhân dân xã về việc ban hành Quy chế hoạt động của Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả 

UBND xã Ia Mơ Nông; 

Xét đề nghị của Công chức Văn phòng – Thống kê xã, 

QUYẾT ĐỊNH 

Điều 1. Kiện toàn Bộ phận tiếp nhận và Trả kết quả Ủy ban nhân dân xã Ia Mơ 

Nông gồm các Ông (bà) có tên sau: 

1. Ông Rơ Châm Hyúp – Phó Bí thư Đảng ủy xã kiêm chức danh Tư pháp – Hộ 

tịch. 

2. Ông Nguyễn Tiến Hoàn – Phó Chủ tịch UBND xã kiêm chức danh Địa chính – 

Nông nghiệp - Xây dựng & Môi trường.  

3. Bà Lê Thị Vy – Công chức Tài chính – Kế toán xã. 

4. Bà Rơ Châm Khân – Công chức Văn phòng – Thống kê xã. 

Điều 2. Bộ phận tiếp nhận và Trả kết quả Ủy ban nhân dân xã có trách nhiệm 

hướng dẫn tổ chức, cá nhân thực hiện thủ tục hành chính đầy đủ, rõ ràng, chính xác; 

trường hợp phải yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ chỉ được yêu cầu sửa đổi, bổ sung một 

lần; Tiếp nhận, giải quyết hoặc chuyển hồ sơ, theo dõi việc giải quyết thủ tục hành chính 

cho tổ chức, cá nhân theo quy định; cập nhật hồ sơ đã tiếp nhận vào phần mềm quản lý 

và cấp mã số hồ sơ thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân; Chủ động tham mưu, đề xuất 

sáng kiến cải tiến việc giải quyết thủ tục hành chính; kịp thời phát hiện, kiến nghị với cơ 

quan, người có thẩm quyền để sửa đổi, bổ sung, thay đổi hoặc hủy bỏ, bãi bỏ các quy 

định về thủ tục hành chính trái pháp luật, không khả thi hoặc không phù hợp với tình hình 

thực tế của địa phương. 



Điều 3. Quyết định này thay thế Quyết định số 40/QĐ-UBND ngày 17 tháng 5 

năm 2019 của Ủy ban nhân dân xã về việc kiện toàn Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả 

theo cơ chế “một cửa” tại ủy ban nhân dân xã năm 2019. 

Điều 4. Công chức Văn phòng - Thống kê, các ban, ngành, đoàn thể xã và các ông 

(bà) có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. 

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

 

Nơi nhận:                         TM. UỶ BAN NHÂN DÂN  

- Như Điều 4;                CHỦ TỊCH  
-Văn phòng HĐND-UBND huyện; 

- Phòng Nội vụ; 

- TTr Đảng uỷ xã;                              

- TT HĐND; 

- Lưu: VT. 
                                         

                                                                                                           Nguyễn Văn Hiệu  
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