
ỦY BAN NHÂN DÂN 

THỊ XÃ HOÀI NHƠN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
  

Số:              /QĐ-UBND Hoài Nhơn, ngày       tháng 12 năm 2021 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Phê duyệt nhân sự cử đến làm việc tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả 

thuộc Văn phòng HĐND và UBND thị xã Hoài Nhơn 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 

quyền địa phương ngày 22/11/2019;  

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

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

chính; Nghị định số 107/2021/NĐ-CP ngày 06/12/2021 của Chỉnh phủ về sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của 

Chính phủ về 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 Bộ trưởng, 

Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ về hướng dẫn thi hành một số quy định của 

Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ 

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

Căn cứ Quyết định số 72/2020/QĐ-UBND ngày 20/11/2020 của UBND 

tỉnh Bình Định về việc ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên 

thông trong giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Bình Định; 

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng HĐND và UBND thị xã. 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Phê duyệt nhân sự cử đến làm việc tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả 

kết quả thuộc Văn phòng HĐND và UBND thị xã, gồm các ông (bà) có tên sau: 

1. Ông Trần Đinh, Phó Chánh Văn phòng HĐND và UBND thị xã, 

Trưởng Bộ phận;  

2. Bà Hồ Thị Thúy Nga, Chuyên viên Văn phòng HĐND và UBND thị 

xã, Thành viên;  

3. Ông Lê Văn Trọn, Nhân viên Văn phòng HĐND và UBND thị xã, 

Thành viên;  

4. Ông Trần Minh Tuân, Nhân viên Văn phòng HĐND và UBND thị xã, 

Thành viên;  
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5. Bà Tô Thu Xương, Nhân viên Văn phòng HĐND và UBND thị xã, 

Thành viên;  

6. Ông Bùi Duy Diệu, Chuyên viên Phòng Lao động – Thương binh và 

Xã hội thị xã, Thành viên; 

7. Ông Trần Hoài Linh, Chuyên viên Phòng Tài chính - Kế hoạch thị xã, 

Thành viên; 

8. Ông Nguyễn Văn Dũng, Chuyên viên Phòng Quản lý đô thị thị xã, 

Thành viên. 

Điều 2. Các ông, bà có tên tại Điều 1 thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo 

quy định tại Điều 9, Điều 11 Nghị định số 61/2018/NĐ-CP và các quy định của 

pháp luật có liên quan; đồng thời được hưởng chế độ chính sách theo quy định. 

Giao Trưởng Bộ phận phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên làm 

việc tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND và UBND 

thị xã Hoài Nhơn. 

Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND và UBND thị xã, Thủ trưởng các cơ 

quan, đơn vị có liên quan và các ông, bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi 

hành Quyết định này kể từ ngày ký./. 
 

Nơi nhận: 

- Như Điều 3;  

- Văn phòng UBND tỉnh;  

- Sở Nội vụ;  

- Thường trực Thị ủy;  

- Thường trực HĐND thị xã;  

- CT, các PCT UBND thị xã;  

- Các cơ quan, đơn vị thuộc UBND thị xã;  

- UBND các xã, phường; 

- Cổng TTĐT thị xã;  

- Lưu VT.  

KT. CHỦ TỊCH  

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Phạm Văn Chung 
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