
UY BAN NHAN DAN CONG HOA xA HQI CHU NGHIA VIT NAM 
HUYN BA  CHE Dc lap - Tr do - Hnh phüc 

S:  44.3  /QD-UBND Ba Che, ngày tháng 7 nám 2019 

QUYET DNH 
V vic b sung danh sách can b lam vic 

tii Trung tam Hành chInh cong huyn Ba Chë 

UY BAN NHAN DAN HUYN BA CHE 

Can cir Lut T chIrc ChInh quyn dja phinmg ngày 19/6/20 15; 

Can cü Nghj djnh s 61/2018/ND-CP ngày 23/04/2018 cüa ChInh phü v 
vic thirc hin ca ch mt cüa, mt cira lien thông trong giài quyêt thu tiic hành 
chInh; 

Can cü Chi thj s 09/CT-UBND ngày 11/12/2018 cüa UBND tinh Quàng 
Ninh v vic "Nâng cao cht luçmg giãi quy& thU tVc  hành chInh tai  Trung tam 
Phiic vi hành chInh cong các cap và B phn Tiêp nhn và Trâ kêt qua hin di 
cp xã trên dja bàn tinh"; 

Theo d nghj cUa Ca quan T chüc — Ni vii huyn và van bàn d nghj s 
125/CAR ngày 28/6/2019 cUa Cong an huyn và Van bàn dê nghj so 491/Cd-
NVQLT ngày 02/7/20 19 cUa Chi cic Thus khu virc Tiên Yên-BInh Lieu-Ba Chë, 
Van bàn s 127aIKTHT ngày 27/6/2019 cUa phông Kinh t-Ht tang ye cU can b 
den lam vic tai  Trung tam hành chInh cong huyn, 

QUYET DI Nil: 

Diu 1. B slmg danh sách can b dn lam vic tai  Trung tam Hành chInh 
cong huyn Ba Chê, gm: 

1. Ba Njnh Thj Phwçing: chuyên viên phông Kinh ta-Ha tng thirc hin tip 
nhn, giái quyêt thu tic hành chInh lTnh vrc phông Kinh th-H tng. 

2. Ba Lê Thj Thu Trang: Cong chüc Chi citc Thu khu vrc Tiên Yen — BInh 
Lieu — Ba Chê thrc hin tip nhn, giài quyt thU tiic hành chInh lTnh. virc thu. 

3. Trung Uy Trn Minh Tim: Can b Di CSGT — TT — Ccc dng Cong an 
huyn Ba Ch thrc hin tip nhn, giài quyt thU tçic hành chInh linh vrc xU 15' vi 
phm hành chInh trong lTnh vrc giao thông; trá k& qua däng k5' phuang tin xc 
môtô. 

4. Trung Uy Ngô Van Quân: Can b Di QLHC Cong an huyn thirc hin 
tip nhn, giái quyt thu tijc hành chInh linh virc An ninh — trt tr; trá kt qua Can 
cixâc cong dan. 



TM. UY BAN NHAN DAN 
CHU TECH 

Diu 2. Thai gian lam vic do Trung tam Hành ehInh cong huyn phân 
cong theo tInh hInh thirc t ti don vj. Luang và các khoãn phii cap (nêu co) cüa cá 
nhân trên ducic thirc hin theo quy djnh hin hành. 

Quyt djnh nay có hiu lirc thi hành k tü ngày k. 
A A I - A P A Dieu 3. Cac ong (ba): Chanh Van phong FIDND va UBND huyçn, Giam doc 

Trung tam Hành chinh cong huyn, Tnr&ng Cong an huyn, Chi Ciic Trt.thng Chi c1ic 
thuê khu virc Tiên Yen — BInh Lieu — Ba Chê, Truâng phông Kinh tê-H. tang, Thu 
tru&ng các co quan, kn vj lien quan và các ông (bà) có ten ti Diu 1 cn c(r Quyt 
djnh thi hành./ 

Noi nhin: 
- CT, các PCT UBND huyn; 
- Nhu Diu 3 (1/h); 
- UBND các xa, thj trân (dê biôt); 
- Lixu: VT, TCNV 

Nguyen Minh Sorn 
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