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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc kiện toàn cán bộ đầu mối 

thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thu tục hành chính cấp huyện 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ các Nghị định: số 63/2010/NĐ-CP ngày 09/06/2010 về kiểm soát thủ 

tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/05/2013 sửa đổi bổ sung một 

số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 

92/2017/NĐ-CP ngày 07/08/2017 sửa đổi bổ sung một số điều của các Nghị định 

liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính của Chính phủ; 

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Văn phòng 

Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính; 

Căn cứ các Quyết định: số 34/2019/QĐ-UBND ngày 17/6/2019 Ban hành quy 

chế hoạt động của cán bộ đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính 

trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh; Quyết định số 10/2014/QĐ-UBND ngày 24/03/2014 quy 

định về mức chi thực hiện các hoạt động kiểm soát TTHC của UBND tỉnh;  

Thực hiện Văn bản số 5745/UBND-NC1 ngày 11/09/2017 của UBND tỉnh về 

việc triển khai thực hiện Nghị định số 92/2017/NĐ-CP; 

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Kiện toàn phân công cán bộ đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát 

thủ tục hành chính tại UBND huyện gồm các ông, bà có tên sau: 

1. Ông: Phạm Hoàng Anh   - Phó Chủ tịch UBND huyện 

 - Địa chỉ email: phamhoanganh.ubcx@hatinh.gov.vn 

 - Điện thoại liên hệ: 0913 294498  

2. Ông: Nguyễn Nam Phong  -  Phó Chánh VP HĐND-UBND huyện   

- Địa chỉ email: nguyennamphong.ubcx@hatinh.gov.vn 

- Điện thoại liên hệ: 0912 716568 

mailto:phamhoanganh.ubcx@hatinh.gov.vn


3. Bà: Dương Thị Kim Nguyệt   - Chuyên viên VP HĐND-UBND huyện  

- Địa chỉ email: duongthikimnguyet.ubcx@hatinh.gov.vn 

- Điện thoại liên hệ: 0917107288   

Điều 2. Nhiệm vụ, quyền hạn và hoạt động của cán bộ đầu mối thực hiện 

nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính theo quy định tại Quyết định số 

34/2019/QQD-UBND ngày 17/6/2019 Ban hành quy chế hoạt động của cán bộ đầu 

mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh và 

Quyết định số 10/2014/QĐ-UBND ngày 24/03/2014 quy định về mức chi thực hiện 

các hoạt động kiểm soát TTHC của UBND tỉnh. 

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ban hành và thay thế Quyết định số 

3538/QĐ-UBND ngày 06/9/2019 của UBND huyện Cẩm Xuyên. 

Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện, Trưởng các phòng, ban, đơn vị; Chủ 

tịch UBND các xã, thị trấn và các ông, bà có tên tại Điều 1 căn cứ Quyết định thi 

hành./. 

Nơi nhận: 

- Như điều 3; 

- UBND tỉnh; 

- TT. Huyện ủy, TT. HĐND huyện;  

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Lưu: VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Phạm Đăng Nhật 
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