
U BAN NHAN DAN CQNG HOA xA HQI CHU NGHiA VIET NAM 
HUYN DAN PHU'qNG Dc 1p - Tu' do - Hanh phüc 

S: Jf/QD-UBND Dan Phu'cing, ngày tháng näm 2021 

QUYET DNH 
Ye vic phê duyt danh sách nhân sir du'çrc cu ra thi'c hin nIiim vy 

ti B phn Tiêp nhn và Trã kêt qua cüa UBND huyn 

CHU TfCH U BAN NHAN DAN HUYN DAN PHJJQNG 

can th Lut T chtc chInh quyn d/a phu'ng ngày 19/6/2015; Lut tha 
dói, bô sung mt so diéu cza Luat  To ch'c ChInh phi và Lut To chic chInh 
quyên djaphu'o'ng ngày 22/11/2019; 

Can ct Nghj djn/i so' 61/2018/ND-CT ngày 23/4/2018 cia C'hInh phi v 
thttc hin cci ché' môt tha, m(5t tha lien thông trong giái quyé't thi 4w hành chInh, 

Can th Thông tu sO' 01/2018/1T-VPCP ngày 23/11/2018 cza VánphOng ChInh 
phz ye' huóng dJn thi hành m5t sO' quy djnh cia Nghj djnh sO' 61/2018/ND-CT ngày 
23/4/2018 cza ChInh phz v thu'c hiên cc c/il môt ct'ta, mt tha lien thông trong giái 
quylt tht tyc hành chInh, 

Can c& Quylt a'jnh so' 5298/QD-UBND ngày 04/10/2018 cüa UBND than/i 
phô Ha Nç5i v ban hành kl hogch thIn khai thy'c hin Nghj djnh so' 61/2018/ND-
CP ngày 23/4/2018 cüa ChInh phi vl thy'c hin cci ché' m5t tha, mç5t ci'ca lien 
thông trong giái quyé't thi tyc hành chinh trên dja bàn thành phO' Ha Ni; 

C'àn th Quylt djnh so' 18/2020/QD-UBND ngày 04/9/2020 cza UBND 
thành phI Ha Ni ye' viçc Ban han/i quy djnh thy'c hién ccx ché' mt tha, mt ci'ra 
lien thông trong giái quylt th tyc hành chInh trên dja bàn than/i pho' Ha Ni; 

Can c& Quylt djnh so' 1620/QD-UBND ngày 26/02/2020 cla UBND huyçn 

ye' viçc than/i lçp  và quy djnh nhim vy, quyê'n hgn, ccx clii to' chi,'c cia Bó phgn 
Tiê nhan  và Trà kIt qua giái quyé't thz tuc hành chInh thuç5c UBND huyên, 

Theo dl nghj cia Van phOng HDND và UBND huyn tgi Ta trInh so' 
47/TTr-VP ngày 02/3/2021 ye' vic dl nghj phê duyt danh sac/i nhán sy' 
du'çrc th dIn lam vic tgi Bó phn Mç5t tha huyn. 

QUYET D!NH: 
Diu 1. Phê duyt danh sách nhân sr dtrcc cr ra thrc hin nhirn vi,i 

tti B phn Tip nhn và Trã két qua cüa UBND huyn Dan Phuqng nhu sau: 

a) Tnrng B phn Tiêp nhn và Trã kt qua: Ba Trjnh Thj Thu Thüy - 
Phó Chánh Van phông HDND và UBND huyn; 

b) Cong chirc B phn Tip nhan và Trã két qua: 

1. Ong Dông Vn Tài - Chuyên viên Phông Tu pháp huyn: Tip nhn và trã 
kt qua giâi quyt thu tiic hh chInh các linh vçrc thuc PhôngTii pháp thirc hin. 
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2. Ba Trinh Thj Oanh - Chuyên viên Phông Lao dng Thuang birth vâ 

Xã hi huyn: Tip nhn và trâ kt qua giái quy& thu ti1c hành chinh các linh 
virc thuc Phông Lao dng Thucmg binh và Xã hi thirc hin. 

3. Ong Pham Ng9c Châu - Chuyên viên Phông Tài chInh - K ho.ch: 
Tip nhn và trâ k& qua giãi quyt thu tirc hành chInh các linh vrc thuc 
Phông Tài chinh - K hoach  thirc hin. 

4. Ong Büi Hoàng Long - Chuyên viên Phông Quãn 1 do thj huyn: 
Tiêp nhn và trâ kt qua giâi quyt thu tiic hânh chInh các !inh virc thuc 
Phông Quãn 1 do thj thrc hin. 

5. Ba Nguyn Thj Hin - Chuyên viên Phông Tài nguyen và MOi tnrng 
huyn: Tip nhn và trá kt qua giãi quy& thu tiic hânh chInh các 1mb virc thuc 
Phông Tài nguyen và MOi trung thixc hin. 

6. Ba Nguyn Thi Quyên - Cong chüc Van phông HDND và UBND 
huyn: Tip nh.n và trâ kt qua giâi quyt thu tirc hành chinh các linh virc thuc 
các phông: Kinh t, Nôi vu, Giáo duc và Dào tao,  Y t& Van hóa và Thông tin, 
Van phOng HDND và UBND huyn th1rc hin. 

Thirc hin nhim vi quân i, van hành tri sâ, trang thit bj, may móc, 
phn mm ung ding, h thng mng cüa B phn Tiêp nhn và Trã kêt qua. 

Diu 2. Trách nhim cüa can b, cong chile lam vic ti B phn 
Tiêp nhn và trã kt qua 

Can bO,  cOng chüc lam vic tai  B phn tip nhn và Trá kt qua third 
hin nhim vir theo Quy ch t chuc và hoat dng cüa B phn Tiêp nhn v 
Trà k& qua do UBND huyn ban hành. 

Diêu 3. Quyét djnh nay có hiu 1irc k ttr ngày k ban hânh và thay the Quyêt 
djnh s 1800/QD-UBND ngày 04/3/2020 cüa UBND huyn Dan Phucmg ye vic 
phê duyt danh sách nhân dir ducc cr ra thirc hin nhim vii tai  B phn Tip nhn 
và Trã kt qua cüa UBND huyn. Tru&ng phông Ni vii huyn, Chánh Van phông 
HIDND và UBND huyn, thu trithng các cci quan, don vj và các Ca nhan Co ten tai 
Diu 1 can cr Quyt djnh thi hanh./. 

Noi n/un: 
- Nhu Diêu 3; 
- UBND huyn (dé b/c); 
- Các cc quan chuyên mon thuc huyn; 
- UBND các xA, thj trân; 
- Lt.ru: VT, TQH1 
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