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QUYẾT ĐỊNH  
Kiện toàn Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa,  

một cửa liên thông thuộc UBND huyện Cao Lộc 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CAO LỘC 

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

Căn cứ Nghị định 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 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; 

Thực hiện Quyết định số 138/QĐ-UBND ngày 05/10/2018 của UBND tỉnh 
về triển khai, thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP của Chính phủ về thực hiện 
cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính trên địa 
bàn tỉnh Lạng Sơn; 

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện Cao Lộc tại tờ 
trình số: 99/TTr-VP ngày  09/4/2019, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Kiện toàn Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một 
cửa liên thông thuộc UBND huyện Cao Lộc, gồm các ông, bà có tên sau: 

1. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả: 

- Ông Hứa Anh Tuấn, Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện: Trưởng 
bộ phận – Trưởng bộ phận, Quản lý chung; 

- Bà Đoàn Lê Hiệu, Chuyên viên Văn phòng HĐND và UBND huyện – Phó 
trưởng bộ phận – Trực tiếp quản lý Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả; 

- Bà Đỗ Phương Hảo, Nhân viên hợp đồng Văn phòng HĐND và UBND 
huyện: Thành viên; 

- Chuyên viên phòng Tư pháp huyện: Thành viên; 

- Chuyên viên phòng Tài chính - Kế hoạch huyện: Thành viên; 

- Chuyên viên phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện: Thành viên; 



- Chuyên viên phòng Tài nguyên và Môi trường huyện: Thành viên. 

2. Tổ hỗ trợ: 

- Ông Nguyễn Trung Thành, Chuyên viên Văn phòng HĐND và UBND 
huyện: Hỗ trợ viên; 

- Ông Phạm Lê Minh, Chuyên viên Văn phòng HĐND và UBND huyện: Hỗ 
trợ viên; 

Điều 2. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên 
thông thuộc Văn phòng HĐND và UBND huyện có nhiệm vụ hướng dẫn, tiếp 
nhận, giải quyết và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân; 
tiếp nhận, xử lý hoặc báo cáo cơ quan có thẩm quyền xử lý phản ánh, kiến nghị, 
khiếu nại, tố cáo của tổ chức, cá nhân đối với cán bộ, công chức, viên chức, cơ 
quan có liên quan đến quy trình giải quyết thủ tục hành chính và thực hiện các 
nhiệm vụ khác được giao theo quy định của pháp luật. Nhiệm vụ của các thành 
viên Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, Tổ hỗ trợ do Chánh Văn phòng HĐND và 
UBND huyện - Trưởng bộ phận phân công. 

Văn phòng HĐND và UBND huyện và các phòng đơn vị trực thuộc UBND 
huyện. Có trách nhiệm tham mưu cho ban hành Quyết định về chức năng nhiệm vụ 
và quy chế hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả; Bảo đảm và quản lý 
nơi làm việc, trang thiết bị, máy móc, phần mềm ứng dụng, hệ thống mạng của Bộ 
phận; Phối hợp với Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai –Sở TN&MT tham mưu 
triển khai liên thông TTHC các cấp theo quy định. 

Trưởng bộ phận, Phó Trưởng bộ phận và các thành viên Bộ phận tiếp nhận 
và trả kết quả nhận lương, phụ cấp, bồi dưỡng và chế độ, chính sách theo quy định 
hiện hành.  

Quyết định này thay thế Quyết định số 2957/QĐ-UBND ngày 23/9/2015 của 
Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện về việc kiện toàn Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả 
thuộc Văn phòng HĐND và UBND huyện Cao Lộc. 

Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện; Thủ trưởng các cơ 
quan, đơn vị trực thuộc UBND huyện và các ông, bà có tên tại Điều 1 chịu trách 
nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 
Nơi nhận: 
- Như Điều 3;                                                                                                       
- Văn phòng UBND tỉnh; 
- TT Huyện ủy,  
- TT HĐND huyện; 
- CT, PCT UBND huyện; 
- Các phòng, ban thuộc UBND huyện; 
- Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn; 
- Lưu: VT.         

CHỦ TỊCH 

  
 
 
 

Nguyễn Duy Anh 
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