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XÃ NINH THÂN 
 

Số:        /QĐ-UBND 

     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

  Ninh Thân, ngày 20 tháng 6 năm 2022 
 

  

QUYẾT ĐỊNH 

Kiện toàn Tổ tuyên truyền, hướng dẫn tổ chức, công dân nộp hồ sơ trực 

tuyến mức độ 3, 4 xã Ninh Thân 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ NINH THÂN 

 

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

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 22/11/2019; 

Căn cứ Quyết định số 2259/QĐ-UBND ngày 28/8/2020 của Chủ tịch 

UBND tỉnh Khánh Hòa về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính cho 

phép nộp hồ sơ trực tuyến, thanh toán trực tuyến, thực hiện bưu chính công 

ích trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa; 

Căn cứ Quyết định số 632/QĐ-UBND ngày 02/3/2022 của Chủ tịch 

UBND tỉnh Khánh Hòa về việc sửa đổi, bổ sung Danh mục thủ tục hành chính 

cho phép nộp hồ sơ trực tuyến, thanh toán trực tuyến, thực hiện bưu chính công 

ích trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa; 

Theo đề nghị của Công chức Văn phòng-Thống kê. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Kiện toàn Tổ tuyên truyền, hướng dẫn tổ chức, công dân nộp 

hồ sơ trực tuyến mức độ 3,4 xã Ninh Thân gồm các ông/bà có tên sau:  

1. Bà Nguyễn Ngọc Thanh Uyên, Văn phòng-thống kê  - Tổ trưởng 

2. Bà Nguyễn Ngọc Khánh Chi, Văn phòng-thống kê - Thành viên 

3. Bà Nguyễn Thị Ánh Dương, Văn hóa-xã hội - Thành viên 

4. Bà Hồ Thị Hồng Lan, Văn hóa-xã hội - Thành viên 

5. Bà Võ Thị Kim Lan, ĐC-NN-XD và MT - Thành viên 

6. Ông Lê Quốc Ý, Tư pháp-Hộ tịch - Thành viên 

7. Bà Bùi Thị Mỹ Hòa, Người làm công tác TN và TKQ - Thành viên 

Điều 2. Tổ tuyên truyền, hướng dẫn tổ chức/công dân nộp hồ sơ trực 

tuyến mức độ 3,4 xã Ninh Thân thực hiện các nhiệm vụ sau: 

1. Tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn tổ chức/công dân nộp hồ sơ trực 

tuyến  mức độ 3,4 đạt tỷ lệ theo quy định; 

2. Soạn thảo thông báo, tờ rơi hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến mức độ 

3,4 phát cho các tổ chức/công dân. 
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3. Tổng hợp, thống kê số liệu hồ sơ trực tuyến mức độ 3,4 hàng tháng 

báo cáo UBND xã và báo cáo cấp trên theo quy định. 

4. Đề ra các giải pháp thực hiện nhằm đạt và vượt chỉ tiêu số lượng hồ 

sơ trực tuyến mức độ 3,4 tại địa phương. 

Điều 3. Văn phòng - thống kê xã; các ông, bà có tên tại Điều 1 chiụ 

trách nhiêṃ thi hành Quyết điṇh này kể từ ngày ký./. 

 
 

Nơi nhận: (VBĐT) 
- Như Điều 3; 

- Lưu: VT, TU. 

      TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

   CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

  Nguyễn Tấn Duy 
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