
UY BAN NHAN DAN CQNG HOA XA HQt CHU NGHIA VItT NAM 
HUYN CAM XUYEN DOe Ip - Ty do - Hnh phüc 

S& 3f/QD-UBND Cdm Xuyên, ngby o tháng 9 nàm 2019 

QUYET D!NH 
Ye viêc kiên toàn can ho dãu môi 

thtrc hen nhiêm vu kiêm soát thu tijc hãnh chinh ap huyn 

UY BAN NHAN DAN HUYEN 

Can cü Luât T6 chirc ChInh quyn Wa phu'ang ngày 19 tháng 6 nãm 2015; 

Can dr cac Nghj dinh: s 63/2010/ND-CP ngày 09/06/20 10 ye kiêrn soát thu 

mc hành chInh; Nghj dinh s6 48/20131ND-CP ngày 14/05/2013 siith dôi bô sung rnt 

s diu cüa cac Nghj dinh lien quan dn kirn soát thu tvc  hành chinh; Nghj dinh so 
92/2017/ND-CP ngày 07/08/2017 süa dOi b sung rnt sO diCu cüa cad Nghj djnh lien 

quan dn kim soát thu tic hãnh chInh cüa ChInh phu; 

Can cü Thông nr s 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 cUa VAn phông 

ChInh phü hung dn v& nghip vy kim soát thu tuc hành chinh; 

Can cu cAc Quy& djnh: so 34/2019/QD-UBND ngAy 17/6/2019 Ban hành quy 

ch boat dng cüa can b du mi thuc hin nhirn vy kim soát thu tyc hành chInh 

trCn Wa bàn tinh Ha Tinh; Quy& dinh s 10/2014/QD-UBND ngAy 24/03/20 14 quy 

djnh v müc chi thirc hin cAc hot dông kirn soát TTHC cüa UBND tinh; 

Thrc hién Van bàn s 5745/UBND-NC1  ngày I 1/09/2017 cüa UBND tinh ye 

vic trien khai thyc hiên Nghj dinh s 92/2017/ND-CP; 

Xét d nghi cUa ChAnh Van phông HDND-UBND huyên, 

QUYET DINH: 

Diêu 1. Kin toàn phân cong can b dâu mOi thçrc hin nhim vy kim soAt 

thu aic hAnh chInh tai UBND huyên gAm cAc ông, bà có ten sau: 

1. Ong: Pham VAn Th.ng - Phô ChU tjch UBND huyn 

- Dja chi email: phamvanthang.ubcxhatinh.gov.vn  
- Diên thoai lien he: 0913 071366 

2. Ong: Nguyn Nam Phong - Phó Chánh VP HDND-UBND huyn 

- Dia chi email: nguyennarnphong.ubcxhatinh.goy.vn  
- Diên thoai lien he: 0912 716568 



TM. UY BAN NHAN DAN 

TJCH 

I 

Bang Nht 

3. Ba: Duang Thj Kim Nguyêt - Chuyên viên VP HDND-UBND huyn 

- Dja chi email: duongthikimnguyet.ubcxhatinh.gov.vn  

- Dién thoai lien he: 0917107288 

Diu 2. Nhiêrn vu, quyn ban và hoat dông càa can b dAu mM th?c hin 

nhiêm vy kim soát thU tvc  hành chInh theo quy dinh tai Quyt djnh s 

34/2019/QQD-UBND ngày 17/6/2019 Ban hành quy ch boat  dng cUa can b dãu 

môi thvc hin nhiêm vy kiém soãt thU tuc hành chinh trCn dja bàn tinh Ha Tinh và 

Quyt d4nh s 1O/2014/QD-UBND ngày 24/03/2014 quy djnh v müc chi thijc hin 

các hott dng kiêm soát TTHC cUa UBND tinh. 

Diu 3. Quy& djnh có hiêu uc k t& ngày ban hành và thay the Quyêt djnh so 

6038/QD-UBND ngày 28/12/20 18 cUa UBND huyn Cam Xuyên. 

Chãnh Van phông HDND-UBNID huyên, Tnthng các phông, ban, don v; Chà 

tich UBND cac xa, thi trân và cac ông, bà cO ten tai  Diu I can cr Quy& djnh thi 

hành ./. 

Nd nhân: 
- Nh diéu 3; 

- UBND tinh; 
- TT. Huyn üy, IT. HDND huyn; 

- Chü tich, các PCI UBND huyên; 
- Lw: VT. GA2 
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