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QUYEÁT ÑÒNH
Ban hành Nội quy của Bộ phận tiếp nhận
và trả kết quả phường Ninh Đa
UÛY BAN NHAÂN DAÂN PHÖÔØNG NINH ÑA
Căn cứ 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 129/2007/ỌĐ-TTg ngày 02/8/2007 cua Chính phủ ban hành
Quy chế văn hóa công sở tại các cơ quan hành chính nhà nước;
Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực
hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;
Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính
phủ hướng dẫn thi hành một sổ quy định của Nghị định sổ 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/
2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết
thủ tục hành chính;
Căn cứ Quyết định số 14/2015/QĐ-UBND ngày 30/6/2015 của UBND tỉnh
Khánh Hòa về việc Ban hành Quy định thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên
thông tại cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Khánh Hòa;
Căn cứ Quyết định số 561/QĐ-UBND ngày 14/11/2021 của UBND phường Ninh
Đa về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Bộ phận Tiếp nhận và trả kết
quả phường Ninh Đa;
Theo đề nghị của Công chức Văn phòng - Thống kê phường Ninh Đa.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Nội quy của Bộ phận tiếp nhận và trả
kết quả thuộc phường Ninh Đa.
Điều 2. Quyết định này thay thế Quyết định số 124/QĐ-UBND ngày 03/3/2021
của UBND phường Ninh Đa và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Điều 3. Công chức Văn phòng - Thống kê phường; Cán bộ, Công chức và người
làm công tác tiếp nhận và trả kết quả làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả; các
tổ chức, công dân đến liên hệ công tác tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả phường có
liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Nhö Ñieàu 3 ( Thöïc hieän);
- UBND thị xã Ninh Hòa ( Báo cáo);
- Phòng Nội vụ thị xã Ninh Hòa ( Báo cáo);
- Đảng ủy ( Báo cáo);
- HĐND phường Ninh Đa ( báo cáo);
- Löu: VT, NV.
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