
ỦY BAN NHÂN DÂN
PHƯỜNG TỨ MINH

Số: 12/QĐ-UBND

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

Tứ Minh, ngày 06  tháng 01  năm 2023

QUYẾT ĐỊNH
V/v kiện toàn Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết 

thủ tục hành chính UBND phường Tứ Minh 

CHỦ TỊCH UBND PHƯỜNG TỨ MINH

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;
Căn cứ Nghị định 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 04 năm 2018 của Chính phủ Về 

việc thực hiện cơ chế một của, một của liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;
Căn cứ Quyết định số 10/QĐ-UBND ngày 05 tháng 01 năm 2023 của UBND 

phường Tứ Minh về việc phân công nhiệm vụ Chủ tịch, các Phó Chủ tịch, Ủy viên 
UBND phường khóa XXII, nhiệm kỳ 2021-2026; Công chức, các ban thuộc UBND 
phường.

Xét đề nghị của Văn phòng HĐND - UBND phường.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Kiện toàn Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành 
chính (TTHC) UBND phường Tứ Minh gồm các ông (bà) có tên sau:

1. Trưởng bộ phận:
- Ông Phạm Công Quân, Chủ tịch UBND phường
2. Phó Trưởng bộ phận:
- Bà Nguyễn Thị Diệu Thúy,  Phó Chủ tịch UBND phường
3. Thành viên:
- Bà Đỗ Thị Huyền, Công chức Văn phòng - Thống kê phường
- Bà Đỗ Thị Anh, Công chức Văn phòng - Thống kê phường
- Bà Đặng Thị Nhàn, Công chức Tư pháp - Hộ tịch phường
- Bà Nguyễn Thị Hoa, Phụ trách Tư pháp- Hộ tịch phường phường
- Ông Vương Văn Mạnh, Công chức Địa chính - Xây dựng phường
- Ông Vũ Thành Đạt, Công chức Địa chính - Xây dựng phường
- Ông Đào Văn Chăm, Công chức VHXH phường
- Bà Đỗ Thị Hồng Vân, Công chức VHXH phường
- Bà Nguyễn Thị Vân Khánh, Công chức Tài chính- kế toán phường
- Ông Nguyễn Văn Hiệp, Chỉ huy trưởng Ban CHQS phường



Điều 2. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC phân công được 
tổ chức và hoạt động theo Nghị định 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính 
phủ về việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục 
hành chính. Trưởng Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả TTHC có trách nhiệm phân 
công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên.

Điều 3. Công chức Văn phòng HĐND-UBND, các thành viên UBND, cán bộ, 
công chức phường và các ông, bà có tên tại Điều 1 căn cứ quyết định thi hành./.
Nơi nhận:
- TT Đảng ủy phường;
- TT HĐND phường;
- Lãnh đạo UBND phường;
- Như Điều 3;
- Lưu: VP.

CHỦ TỊCH

Phạm Công Quân



UBND PHƯỜNG TỨ MINH
BỘ PHẬN TN VÀ TRẢ  KQ 

Số: 01/PC-BPTN&TKQ

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

Tứ Minh, ngày 06  tháng 01  năm 2023

PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ
Thành viên Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC

của UBND phường Tứ Minh 

Thực hiện Quyết định số 10/QĐ-UBND ngày 06/01/2023 của UBND 
phường Tứ Minh về việc kiện toàn Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết 
TTHC của UBND phường Tứ Minh.

Trưởng bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC phân công nhiệm 
vụ cụ thể cho từng thành viên như sau:

I. Lĩnh vực tiếp nhận và giải quyết
1. Ông Phạm Công Quân, Chủ tịch UBND phường, Trưởng Bộ phận phụ 

trách chung.
2. Bà Nguyễn Thị Diệu Thúy, Phó Chủ tịch UBND phường, Phó trưởng Bộ 

phận trực tiếp chỉ đạo, điều hành mọi hoạt động của bộ phận tiếp nhận và trả kết 
quả giải quyết TTHC của UBND phường.

3. Bà Đỗ Thị Huyền, Công chức Văn phòng- Thống kê phường, Thành viên 
thực hiện việc kiểm soát thủ tục hành chính; theo dõi, đôn đốc việc tiếp nhận, giải 
quyết thủ tục hành chính; tổng hợp số liệu báo cáo cấp trên theo quy định.

3. Bà Đỗ Thị Anh, Công chức Văn phòng- Thống kê phường, Thành viên 
thực hiện việc tiếp nhận và giải quyết TTHC thuộc các lĩnh vực sau:

- Lĩnh vực thi đua khen thưởng
- Lĩnh vực quản lý nhà nước về tôn giáo
- Lĩnh vực phòng chống tham nhũng
4. Bà Đặng Thị Nhàn, Công chức Tư pháp- Hộ tịch phường, Thành viên 

thực hiện việc tiếp nhận và giải quyết TTHC thuộc các lĩnh vực sau:
- Lĩnh vực hộ tịch
- Lĩnh vực nuôi con nuôi
- Lĩnh vực tiếp công dân
- Lĩnh vực xử lý đơn
- Lĩnh vực khiếu nại, tố cáo
5. Bà Nguyễn Thị Hoa, Phụ trách Tư pháp- Hộ tịch phường, Thành viên 

thực hiện việc tiếp nhận và giải quyết TTHC thuộc các lĩnh vực sau:
- Lĩnh vực chứng thực 
- Lĩnh vực phổ biến giáo dục pháp luật
- Lĩnh vực hòa giải 
6. Ông Vương Văn Mạnh, Công chức Địa chính- Xây dựng phường, Thành 

viên thực hiện việc tiếp nhận và giải quyết TTHC thuộc các lĩnh vực sau:
- Lĩnh vực đất đai
7. Ông Vũ Thành Đạt, Công chức Địa chính- Xây dựng phường, Thành viên 

thực hiện việc tiếp nhận và giải quyết TTHC thuộc các lĩnh vực sau:
- Lĩnh vực đường bộ



- Lĩnh vực bảo hiểm 
- Lĩnh vực khoa học công nghệ
- Lĩnh vực môi trường
- Lĩnh vực đường thủy nội địa
- Lĩnh vực thủy lợi
- Lĩnh vực phát triển nông thôn
- Lĩnh vực trồng trọt
8. Ông Đào Văn Chăm, Công chức Văn hóa xã hội phường, Thành viên thực 

hiện việc tiếp nhận và giải quyết TTHC thuộc các lĩnh vực sau:
- Lĩnh vực thể thao
- Lĩnh vực gia đình
- Lĩnh vực thư viện
- Lĩnh vực văn hóa công sở
- Lĩnh vực giáo dục và đào tạo
9. Bà Đỗ Thị Hồng Vân, Công chức Văn hóa- xã hội phường, Thành viên 

thực hiện việc tiếp nhận và giải quyết TTHC thuộc các lĩnh vực sau:
- Lĩnh vực sức khỏe bà mẹ- trẻ em
- Lĩnh vực trẻ em
- Lĩnh vực bảo trợ xã hội
- Lĩnh vực người có công
- Lĩnh vực phòng chống tệ nạn xã hội
- Lĩnh vực dân số
10. Bà Nguyễn Thị Vân Khánh, Công chức Tài chính- kế toán phường, 

Thành viên thực hiện việc tiếp nhận và giải quyết TTHC thuộc các lĩnh vực sau:
- Thu phí, lệ phí hành chính và trả kết quả
- Lĩnh vực bồi thường nhà nước
- Lĩnh vực quản lý giá- công sản
- Lĩnh vực đấu thầu và lựa chọn nhà thầu
11. Ông Nguyễn Văn Hiệp, Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự phường, 

Thành viên thực hiện việc tiếp nhận và giải quyết TTHC thuộc các lĩnh vực sau:
- Lĩnh vực quốc phòng
II. Rà soát, công khai và thực hiện chế độ báo cáo 
1. Rà soát, công khai niêm yết TTHC: Thành viên Bộ phận tiếp nhận và trả 

kết quả giải quyết TTHC của UBND phường thường xuyên cập nhật, rà soát các 
lĩnh vực, thủ tục hành chính thuộc ngành mình phụ trách tổ chức niêm yết công 
khai tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC để công dân nắm được 
và thực hiện theo đúng quy định

2. Chế độ báo cáo: Thành viên Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết 
TTHC của UBND phường thực hiện báo cáo kết quả thực hiện về đấu mối kiểm 
soát thủ tục hành chính (bà Đỗ Thị Huyền- Công chức Văn phòng – thống kế 
phường) theo thời gian quy định.

II. Thời gian tiếp nhận
1. Thời gian làm việc từ thứ 2 đến thứ sáu hàng tuần
- Mùa hè: + Sáng từ 7h00’ - 11h30’

+ Chiều từ 13h30’ - 17h00’
- Mùa đông: + Sáng từ 7h30’ - 12h00’



+ Chiều từ 13h00’- 16h30’
2. Thời gian tiếp nhận các lĩnh vực thuộc ngành Văn hóa- xã hội, Địa chính- 

Xây dựng bố trí mỗi ngày 01 người để tiếp nhận, cụ thể như sau:
- Các lĩnh vực thuộc ngành Văn hóa- xã hội:
+ Ông Đào Văn Chăm, thực hiện tiếp nhận vào ngày thứ 3, 5
+ Bà  Đỗ Thị Hồng Vân, thực hiện tiếp nhận vào ngày thứ 2, 4,6
- Các lĩnh vực thuộc ngành Địa chính- Xây dựng:
+ Ông Vương Văn Mạnh, thực hiện tiếp nhận vào ngày thứ 3, 5
+ Ông Vũ Thành Đạt, thực hiện tiếp nhận vào ngày thứ 2,4,6
Trong trường hợp có việc đột xuất phải chủ động báo cáo lãnh đạo phường 

để phân công người khác thực hiện nhiệm vụ tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành 
chính tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC, không đươc để người 
dân chờ.

Trên đây là phân công nhiệm vụ thành viên Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả 
giải quyết TTHC UBND phường. Đề nghị các đồng chí được phân công nhiệm vụ 
nghiêm túc thực hiện./.
Nơi nhận:
- TT. Đảng ủy phường;
- TT HĐND phường;
- Lãnh đạo UBND phường;
- Thành viên Bộ phận TN và trả KQ;
- Lưu: VP.

TRƯỞNG BỘ PHẬN

CHỦ TỊCH UBND PHƯỜNG
Phạm Công Quân
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