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THÔNG BÁO
Về việc cử công chức thực hiện nhiệm vụ tại Bộ phận Một cửa

thuộc UBND xã Thanh Hồng.
–––––––––––––––

Thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ- CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về 
tổ chức thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông;

Căn cứ đề xuất của Trưởng bộ phận một cửa UBND xã về việc cử công chức 
ra thực hiện nhiệm vụ tại Bộ phận Một cửa xã;

Ủy ban nhân dân xã Thanh Hồng thông báo về việc cử công chức ra thực 
hiện nhiệm vụ tại Bộ phận Một cửa xã năm 2021 như sau:

- Cử ông Lê Văn Thiện- Công chức Văn hóa- thông tin- thể dục thể thao ra 
thực hiện nhiệm vụ tại Bộ phận Một cửa xã.

- Ông: Lê Văn Thiện có trách nhiệm tiếp nhận và trả kết quả giải quyết các 
thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Lao động- Thương binh và xã hội, Nội vụ, đất 
đai,  Chứng thực chữ ký đảm bảo quy định.

- Văn phòng HĐND- UBND xã thực hiện hồ sơ hỗ trợ kinh phí đối với công 
chức được cử ra làm việc tại Bộ phận một cửa theo quy định hiện hành của Nhà 
nước và  thực hiện Quyết định số 28/2016/QĐ- UBND ngày 20/10/2016.

- Trưởng bộ phận Một cửa xã có trách nhiệm quản lý, điều hành mọi hoạt 
động của Bộ phận một cửa: theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, kiểm soát các bộ phận 
chuyên môn trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ, tổng hợp báo cáo 
UBND xã tiến độ thực hiện và tình hình tiếp nhận, giải quyết, trả kết quả giải quyết 
thủ tục hành chính theo quy định.

Trên đây là Thông báo của UBDN xã Thanh Hồng về việc cử công chức ra 
thực hiện nhiệm vụ tại Bộ phận Một cửa xã năm 2021./.
Nơi nhận:
- TT Đảng ủy- UBND xã;
- Trưởng bộ phận Một cửa xã;
- Cán bộ, công chức xã;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Nguyễn Ngọc Tấn
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