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THÔNG BÁO
Về việc phân công nhiệm vụ cho các thành viên làm việc tại bộ phận

 tiếp nhận và trả kết quả xã Tân Quang

Thực hiện Quyết định số: 22/QĐ-UBND ngày 02 tháng 3 năm 2023 về kiện 
toàn bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xã Tân Quang; Quyết định số: 23/QĐ-UBND 
ngày 02 tháng 3 năm 2023 của UBND xã về việc ban hành Quy chế tổ chức và 
hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. Ủy ban nhân dân xã phân công 
nhiệm vụ cho các thành viên làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, cụ thể 
như sau:

1. Ông: Vũ Đình Công: Trưởng bộ phận: Phụ trách chung, quản lý và duy trì 
hoạt động của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

2. Ông: Nguyễn Văn Tiến: Phụ trách việc tiếp nhận hồ sơ, theo dõi, đôn đốc 
các ngành giải quyết, trả kết quả cho các tổ chức công dân; bàn giao và nhận bàn 
giao đối với lĩnh vực Văn phòng – Thống kê.

3. Ông: Phạm Phú Thao: Phụ trách việc tiếp nhận hồ sơ, theo dõi, giải quyết, 
trả kết quả cho các tổ chức công dân; bàn giao và nhận bàn giao đối với lĩnh vực 
Tài nguyên – Môi trường.

4. Ông: Phạm Đức Trình: Phụ trách việc tiếp nhận hồ sơ, theo dõi, giải 
quyết, trả kết quả cho các tổ chức công dân; bàn giao và nhận bàn giao đối với lĩnh 
vực Văn hóa – Xã hội.

5. Ông: Bùi Văn Tới: Phụ trách việc tiếp nhận hồ sơ, theo dõi, giải quyết, trả 
kết quả cho các tổ chức công dân; bàn giao và nhận bàn giao đối với lĩnh vực 
Chứng thực.

6. Bà: Hoàng Thị An Giang: Phụ trách việc tiếp nhận hồ sơ, theo dõi, giải 
quyết, trả kết quả cho các tổ chức công dân; bàn giao và nhận bàn giao đối với lĩnh 
vực Hộ tịch.

7. Ông: Nguyễn Thế Sức: Phụ trách việc tiếp nhận hồ sơ, theo dõi, giải 
quyết, trả kết quả cho các tổ chức công dân; bàn giao và nhận bàn giao đối với lĩnh 
vực Quân sự.

8. Ông: Nguyễn Duy Huy: Phụ trách việc tiếp nhận hồ sơ, theo dõi, giải 
quyết, trả kết quả cho các tổ chức công dân; bàn giao và nhận bàn giao đối với lĩnh 
vực Công an.
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Ngoài các nhiệm vụ chính trên, các thành viên thuộc bộ phận tiếp nhận và 
trả kết quả còn có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ chung như giữ gìn, bảo vệ 
cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ quá trình làm việc, đảm bảo vệ sinh môi 
trường tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả; chấp hành sự phân công của lãnh đạo 
UBND xã.

Trên đây là thông báo phân công nhiệm vụ cho các thành viên làm việc tại 
bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. UBND xã thông báo để các thành viên trong bộ 
phận tiếp nhận và trả kết quả biết và thực hiện ./.
    Nơi nhận:

- Lãnh đạo UBND xã;
- Thành viên Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả;
- Lưu: VP.

     TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

  Lê Văn Phúc           
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