
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN QUẢNG HÒA 
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Quảng Hòa, ngày        tháng 01 năm 2021   

 

QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động 

của Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính 

thuộc Văn phòng HĐND và UBND huyện Quảng Hòa 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN QUẢNG HÒA 

 

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

 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 Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23 tháng 11 năm 2018 của Bộ 

Trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dân thi hành một số điều 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; 

 Xét đề nghị của Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế tổ chức và hoạt động 

của của Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính thuộc Văn 

phòng HĐND và UBND huyện Quảng Hòa. 

 Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể tử ngày ký. 

 Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện, Thủ trưởng các cơ quan, 

đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

  
Nơi nhận: 
- VP UBND tỉnh; 

- TT. Huyện ủy, HĐND huyện; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện; 

- Văn phòng Đăng ký đất đai; 

- Công an huyện, BHXH huyện; 

- Các thành viên Bộ phận TN&TKQ; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Trang TTĐT huyện; 

- Lưu: VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thành Hải 
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