
  ỦY BAN NHÂN DÂN             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM    

HUYỆN PHỤNG HIỆP                           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

          

  Số:            /QĐ-UBND                 Phụng Hiệp, ngày      tháng     năm 2022 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc thành lập Tổ xây dựng Đề án Trung tâm Phục vụ  

hành chính công tại Bộ phận Một cửa huyện Phụng Hiệp 

 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN PHỤNG HIỆP 
 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và 

Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22 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 Nghị định số 107/2021/NĐ-CP ngày 06 tháng 12 năm 2021 của 

Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của 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 Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23 tháng 11 năm 2018 của 

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy 

định của 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 Kế hoạch số 76/KH-UBND ngày 15 tháng 4 năm 2021 của Ủy 

ban nhân dân huyện Phụng Hiệp về cải cách hành chính, giai đoạn 2021 - 2025; 

Theo đề nghị của Trưởng Phòng Nội vụ huyện Phụng Hiệp tại Tờ trình số        

497/TTr-PNV ngày 25  tháng 7 năm 2022. 

    QUYẾT ĐỊNH:  

Điều 1. Thành lập Tổ xây dựng Đề án Trung tâm Phục vụ hành chính 

công tại Bộ phận Một cửa huyện Phụng Hiệp, gọi tắt là Tổ xây dựng Đề án, gồm 

các ông (bà) có tên và giữ các chức danh sau: 

1. Tổ trưởng 

Ông Lương Nam Quốc, Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện. 

2. Phó Tổ trưởng 

Ông Phan Hữu Tâm, Trưởng phòng Phòng Nội vụ huyện. 
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3. Các Ủy viên 

- Ông Nguyễn Thanh Lâm, Trưởng phòng Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện; 

- Ông Đào Ngọc Điền, Trưởng phòng Phòng Tư pháp huyện; 

- Ông Phạm Văn Thế, Trưởng phòng Phòng Văn hóa và Thông tin huyện; 

- Ông Trương Tuấn Kiệt, Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư xây      

dựng huyện; 

- Ông Trần Trung Nhiệm, Phó Trưởng phòng Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện; 

- Bà Nguyễn Thị Liễu, Phó Trưởng phòng Phòng Nội vụ huyện; 

- Ông Nguyễn Minh Trọng, Phó Trưởng phòng Phòng Nội vụ huyện. 

4. Thư ký 

- Ông Mai Ngọc Đệ, Chuyên viên Văn phòng HĐND và UBND huyện. 

- Ông Nguyễn HeRô, Chuyên viên Phòng Nội vụ huyện. 

Điều 2. Tổ xây dựng Đề án có nhiệm vụ: 

- Khái quát kết quả hoạt động Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thuộc 

Văn phòng HĐND và UBND huyện Phụng Hiệp. Chỉ ra những hạn chế, khó 

khăn để thấy được sự cần thiết phải xây dựng Đề án. 

- Phân công nhiệm vụ cho các thành viên trên trong Tổ xây dựng Đề án để 

hoàn thành nội dung của Đề án kịp tiến độ thời gian theo quy định. 

- Đề án nhằm giúp UBND huyện nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh và 

chỉ số cải cách hành chính, đặc biệt là phục vụ tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp 

ngày càng tốt hơn. 

 Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện; Trưởng phòng: Nội 

vụ, Tài chính – Kế hoạch huyện; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và 

các cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận:           
- Như Điều 3;    

- TT HU, HĐND huyện; 

- Các CQ có thành viên QĐ này; 

- CVP; 

- Lưu: VT, C6 (Ph    b). 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

Hồ Văn Phú 
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