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ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN HÀM TÂN

ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN HÀM TÂN
Số: 07/2012/Qð-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hàm Tân, ngày 20 tháng 11 năm 2012

QUYẾT ðỊNH
Về việc ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt ñộng của Bộ phận Tiếp nhận
và trả kết quả thuộc Văn phòng HðND và UBND huyện Hàm Tân
ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN HÀM TÂN
Căn cứ Luật Tổ chức HðND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Quyết ñịnh số 93/2007/Qð-TTg ngày 22/6/2007 của Thủ tướng Chính
phủ về việc ban hành Quy chế thực hiện cơ chế “Một cửa”, cơ chế “Một cửa liên
thông” tại cơ quan hành chính Nhà nước ở ñịa phương trong việc giải quyết công việc
của tổ chức, công dân ở cơ quan hành chính Nhà nước các cấp;
Thực hiện Quyết ñịnh số 1708/Qð-UBND ngày 11/8/2011 của UBND tỉnh
Bình Thuận Quy ñịnh về trình tự, thủ tục giải quyết hồ sơ hành chính theo cơ chế
“Một cửa liên thông” từ xã, phường, thị trấn ñến huyện, thị xã, thành phố và sở,
ngành trên ñịa bàn tỉnh Bình Thuận;
Căn cứ Quyết ñịnh số 06/2012/Qð-UBND ngày 01/8/2012 của UBND huyện
Hàm Tân quy ñịnh Trình tự, thủ tục giải quyết hồ sơ hành chính theo cơ chế “Một
cửa” và “Một cửa liên thông” từ xã, thị trấn ñến huyện trên ñịa bàn huyện Hàm Tân;
Theo ñề nghị của Chánh Văn phòng HðND và UBND huyện tại Tờ trình số
87/TTr-VP ngày 16/11/2012 của Văn phòng HðND và UBND huyện,
QUYẾT ðỊNH:
ðiều 1. Nay ban hành kèm theo Quyết ñịnh này Quy chế về tổ chức và hoạt
ñộng của Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng HðND và UBND
huyện Hàm Tân.

