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         Cẩm Mỹ, ngày 21 tháng 12 năm 2021 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc kiện toàn cán bộ, công chức làm đầu mối  

thực hiện nhiệm vụ kiểm soát TTHC 

 

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ 

Căn Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 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 45/2021/QĐ-UBND ngày 28/10/2021 của UBND tỉnh 

Hà Tĩnh về việc ban hành quy chế hoạt động của cán bộ đầu mối thực hiện nhiệm 

vụ kiểm soát TTHC trên địa bàn tỉnh. 

Căn cứ Quyết định số 286/QĐ-UBND ngày 15/7/2021 ban hành quy chế làm 

việc ủy ban nhân dân xã Cẩm Mỹ nhiệm kỳ 2021-2026; 

Xét đề nghị của Văn phòng HĐND – UBND xã,  

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1: Phê duyệt danh sách cán bộ, công chức làm đầu mối thực hiện nhiệm 

vụ kiểm soát thủ tục hành chính gồm các ông (bà) sau.  

1.Ông: Nguyễn Văn Dương– Phó Chủ tịch UBND xã 

2.Bà: Trương Thị Phương – Công chức văn phòng thống kê  

       Điều 2: Cán bộ, công chức làm nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính có 

nhiệm vụ tham mưu, giúp UBND trong công tác chỉ đạo, điều hành, triển khai có 

hiệu quả hoạt động cải cách thủ tục hành chính, kiểm soát thủ tục hành đơn vị.  

       Điều 3: Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Văn phòng HĐND và UBND xã, các ông bà có tên tại điều 1 và các ban ngành 

liên quan căn cứ quyết định thi hành./. 

Nơi nhận:                                                                                    TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

- Như Điều 3;                                             CHỦ TỊCH 

- TT Đảng uỷ, TT.HĐND xã; 

- Chủ tịch, PCT UBND xã; 

- Lưu VT,NV.                                                                                      

                                                                           

                                                                                     Hà Huy Hùng 
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