
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ THẠCH HẠ 

 

Số:       /QĐ-UBND 

      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

             

           Thạch Hạ, ngày      tháng       năm 2020 

 

QUYẾT ĐỊNH 

V/v Thành lập Tổ Dịch vụ công trực tuyến giải quyết Thủ tục hành chính 

 lưu động xã Thạch Hạ 
 

UỶ BAN NHÂN DÂN  

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

Căn cứ Công văn số 405/UBND-VHTT ngày 04/3/2020 của UBND thành 

phố Hà Tĩnh về việc đẩy mạnh thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 năm 

2020;  

Căn cứ Công văn số 1699 /UBND-VHTT ngày 17/7/2020 của UBND thành 

phố Hà Tĩnh về việc tập trung thực hiện các nhiệm vụ xây dựng chính quyền điện 

tử 6 tháng cuối năm 2020. 

Xét đề nghị của Công chức VH-XH; Sau khi thống nhất với Thường trực 

Đảng ủy, UBMTTQ  và các tổ chức đoàn thể xã, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Thành lập Tổ Dịch vụ công trực tuyến, giải quyết Thủ tục hành 

chính lưu động xã Thạch Hạ gồm các ông (bà) có tên sau: 

1. Ông: Trương Thế Kỷ  - Phó Chủ tịch UBND xã  - Tổ trưởng; 

2. Bà: Nguyễn Thị Tâm     - Công chức VP - TK  - Tổ phó; 

3. Bà: Hoàng Thị Huyền    - Công chức Tư pháp – Hộ tịch - Tổ viên; 

4. Ông: Nguyễn Ngọc Hóa - Công chức VH-XH  - Tổ viên; 

5. Ông: Hồ Văn Sâm  - Công chức ĐC - MT  - Tổ viên; 

6. Bà: Nguyễn Thị Bích   - Công chức VP - TK  - Tổ viên; 

8. Bà: Trương Thị Hồng    - Bí thư Đoàn Thanh niên - Tổ viên; 

9. Ông: Nguyễn Hữu Anh   - Chủ tịch hội Nông dân          - Tổ viên; 

10. Bà: Nguyễn Thị Lê         - Phó Chủ tịch hội Nông dân    - Tổ viên; 

11. Ông: Lê Đức Anh                - Phó Bí thư Đoàn Thanh niên     - Tổ viên. 

Điều 2. Nhiệm vụ Tổ Dịch vụ công trực tuyến, giải quyết Thủ tục hành 

chính lưu động: 

- Tuyên truyền Nhân dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến; 



 

- Hướng dẫn Nhân dân trong việc thực hiện thủ tục hành chính và thực hiện 

dịch vụ công trực tuyến khi Nhân dân đến giao dịch tại Bộ phận một cửa, một cửa 

liên thông; 

- Hỗ trợ những người dân già cả, neo đơn; người có công; người tàn tật, 

người không sử dụng thành thạo CNTT thực hiện dịch vụ công trực tuyến và giải 

quyết thủ hành chính tại nhà khi có yêu cầu. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành;  

Văn phòng HĐND - UBND xã; Công chức Văn hóa - Xã hội; các bộ phận 

một cửa; các tổ chức, cá nhân có liên quan và các ông (bà) có tên tại Điều 1 chịu 

trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 

Nơi nhận: 
- Như điều 3; 

- UBND thành phố (báo cáo); 

- T
2
 Đảng ủy, HĐND, UBMTTQ xã; 

- Chủ tịch UBND, Phó Chủ tịch UBND xã; 

- Các đoàn thể; 

- Lưu: VP  UBND. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Sông Hàn 
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