
QUYẾT ĐỊNH
Ban hành Quy chế hoạt động Tổ tư vấn hướng dẫn người dân thực hiện 

dịch vụ công trực tuyến tại Bộ phận Một cửa phường Văn Đức

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG VĂN ĐỨC
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 Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03/6/2020 của Thủ tướng Chính 
phủ phê duyệt “Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định 
hướng đến năm 2030”; 

Căn cứ Quyết định số 02/2020/QĐ-UBND ngày 10/01/2020 của UBND 
tỉnh Hải Dương về ban hành quy chế quản lý, vận hành, khai thác, sử dụng hệ 
thống một cửa điện tử liên thông và Cổng dịch vụ công trực tuyến tỉnh Hải 
Dương;

Căn cứ Chỉ thị số 23-CT/TU ngày 27/5/2022 của Thành ủy Chí Linh về 
việc tiếp tục tăng cường công tác cải cách hành chính trên địa bàn Thành phố;

Thực hiện Công văn số 584/UBND-NV, ngày 08/8/2022 của UBND thành 
phố Chí Linh về việc thành lập Tổ hướng dẫn thực hiện DVC trực tuyến mức độ 
3,4;

Theo đề nghị của Công chức Văn phòng HĐND-UBND phường,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành Quy chế hoạt động của  Tổ Tư vấn hướng dẫn người dân 
thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 tại Bộ phận Một cửa phường Văn 
Đức. (Sau đây gọi là Tổ hướng dẫn) 

(Có Quy chế kèm theo)
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Văn phòng HĐND-UBND phường; Thành viên Tổ Hướng dẫn; các ban 

ngành có liên quan và các ông (bà) có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành 
Quyết định này./.
 Nơi nhận:
- UBND thành phố Chí Linh (qua phòng Nội vụ)
- TT Đảng ủy- HĐND phường;
- Lãnh đạo UBND phường;
- Như Điều 3;
- Lưu: VP.

CHỦ TỊCH

Dương Văn Chiên

       ỦY BAN NHÂN DÂN
   PHƯỜNG VĂN ĐỨC

 Số: 101/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

     Văn Đức, ngày  10 tháng  8 năm 2022
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