
ỦY BAN NHÂN DÂN
PHƯỜNG VĂN ĐỨC

Số:      /QĐ-UBND

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

      Văn Đức, ngày 04 tháng 5 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH
Về việc cử cán bộ Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa

Một cửa liên thông (Bộ phận Một cửa) tại Ủy ban nhân dân Phường Văn Đức

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG VĂN ĐỨC

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức 
chính quyền địa phương ngày 21 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP, ngày 23 tháng 4 năm 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 07/2016/QĐ- UBND ngày 29/4/2016 của Chủ tịch 
UBND tỉnh Hải Dương về ban hành quy định về tổ chức và thực hiện chế một cửa, 
một cửa liên thông tại các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh;

 Xét đề nghị của công chức Văn phòng –Thống kê UBND phường,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Cử các ông (bà) có tên sau làm việc tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết 

quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông (Bộ phận Một cửa) tại Ủy ban nhân 
dân phường Văn Đức. (Có danh sách kèm theo)

Điều 2. Tổ chức và hoạt động của Bộ phận Một cửa thực hiện theo 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.

Giao cho trưởng Bộ phận Một cửa xây dựng quy chế hoạt động, phân công 
nhiệm vụ cho các thành viên và tổ chức hoạt động theo đúng quy định hiện hành. 

Điều 3. Công chức Văn phòng –Thống kê phường, các tổ chức, cá nhân liên 
quan và các ông, bà có tên tại Điều 1căn cứ Quyết định thi hành. Quyết định có 
hiệu lực kể từ ngày ký. /.

Nơi nhận:   CHỦ TỊCH
- TT ĐU, HĐND phường;
- Lãnh đạo UBND phường;
- Các ban, ngành, đoàn thể;
- Như Điều 3;
- Lưu: VP.

       Dương Văn Chiên                              



DANH SÁCH
Cán bộ, công chức Bộ phận Một cửa

(Kèm theo Quyết định số       /QĐ-UBND ngày  04/5/2022 của 
Chủ tịch UBND phường Văn Đức)

1. Trưởng bộ phận: Ông Dương Văn Chiên – Chủ tịch UBND phường, phụ 
trách chung.

2. Phó trưởng bộ phận: Ông Nguyễn Văn Hữu- Phó chủ tịch UBND phường 
có nhiệm vụ: Trực tiếp đôn đốc các công chức chuyên môn của phường trong quá 
trình giải quyết công việc; Kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc chấp hành Nội quy, 
Quy định của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả; kịp thời chấn chỉnh sai sót trong 
quá trình giao dịch, giải quyết công việc;

3. Công chức làm việc tại Bộ phận Một cửa gồm:

STT Họ và tên Chức vụ Nhiệm vụ tại Bộ phận Một cửa

1 Đào Thị Anh CC Văn phòng – 
Thống kê

Đầu mối Kiểm soát hồ sơ, 
TTHC, đóng dấu, thu phí và lệ 
phí (nếu có)

2 Đào Văn Cường CC Tư pháp – hộ 
tịch

Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả 
lĩnh vực Tư pháp - Hộ tịch, giải 
quyết đơn thư KNTC

3 Nguyễn Văn 
Phượng

CC Tư pháp – hộ 
tịch

Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả 
lĩnh vực Tư pháp - Hộ tịch, giải 
quyết đơn thư KNTC

4 Nguyễn Văn Chiến CC Địa chính XD 
NN-MT

Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả 
lĩnh vực Đất đai, Tài nguyên – 
môi trường.

5 Nguyễn Văn Định CC Văn hóa – xã 
hội

Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả 
lĩnh vực LĐTB &XH

6 Đồng Bá Hùng Chỉ huy trưởng 
Quân sự

Tiếp nhận hồ sơ và trả kết qủa 
TTHC thuộc thẩm quyền giải 
quyết của Ban quân sự phường.

7 Nguyễn Hùng 
Mạnh

Trưởng công an 
phường

Tiếp nhận hồ sơ và trả kết qủa 
TTHC thuộc thẩm quyền giải 
quyết của Công an phường.
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