
UỶ BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN CÔN ĐẢO 
 

 

Số:          /QĐ-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Côn Đảo, ngày        tháng       năm 2019 

 

QUYẾT ĐỊNH  

Về việc thành lập Tổ Thanh niên xung kích hướng dẫn  

thủ tục hành chính trực tuyến trên địa bàn huyện Côn Đảo 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CÔN ĐẢO 

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

Căn cứ Kế hoạch số 132/KH-UBND ngày 10/12/2018 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về nâng cao hiệu quả cung ứng dịch vụ công trực tuyến 

mức độ 3, 4 tại các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018-2020; 

Căn cứ Kế hoạch số 01/KH-UBND ngày 04/01/2019 của Ủy ban nhân dân 

huyện về nâng cao hiệu quả cung ứng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 tại các 

cơ quan nhà nước trên địa bàn huyện giai đoạn 2018-2020; 

Xét đề nghị của Văn phòng HĐND và UBND huyện tại Công văn số 134/VP 

ngày 26/3/2019 và Trưởng Phòng Nội vụ - Lao động – Thương binh và Xã hội 

huyện tại Tờ trình số 195/TTr-NVLĐTB&XH ngày 7/5/2019, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Thành lập Tổ Thanh niên xung kích hướng dẫn thủ tục hành chính 

trực tuyến trên địa bàn huyện (gọi chung là Tổ Thanh niên), gồm các ông (bà) có 

tên sau: 

1. Ông Trần Hùng Tâm – Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện: Tổ 

trưởng. 

2. Ông Cao Minh Tài – Chuyên viên Phòng Văn hóa và Thông tin huyện: Tổ 

phó. 

3. Bà Đặng Thị Vinh – Chuyên viên Văn phòng HĐND và UBND huyện: Tổ 

viên. 

4. Ông Nguyễn Văn Mão – Chuyên viên Phòng Tư pháp huyện, Bí thư Chi 

đoàn Văn phòng HĐND và UBND huyện: Tổ viên. 

5. Bà Nguyễn Thị Thanh Thanh – Nhân viên Phòng Tài nguyên và Môi 

trường huyện, đoàn viên Chi đoàn Khối Kinh tế: Tổ viên. 

Điều 2. Tổ Thanh niên có nhiệm vụ 
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- Hướng dẫn người dân, tổ chức nộp hồ sơ qua môi trường trực tuyến tại Bộ 

phận Tiếp nhận và Trả kết quả vào sáng thứ hai hàng tuần. 

- Đề ra giải pháp khuyến khích người dân, tổ chức nộp hồ sơ qua môi trường 

trực tuyến. 

- Kịp thời báo cáo khó khăn, vướng mắc trong quá trình hướng dẫn người 

dân, tổ chức về Ủy ban nhân dân huyện để xem xét giải quyết. 

- Nhiệm vụ cụ thể của Tổ viên do Tổ trưởng phân công. 

Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện, Trưởng Phòng Nội vụ - 

Lao động – Thương binh và Xã hội, Trưởng Phòng Văn hóa và Thông tin huyện, 

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và các cá nhân có tên tại Điều 1 chịu 

trách nhiệm thi hành quyết định này./.  
 
 

 

Nơi nhận:                                                 CHỦ TỊCH                                     
- Như Điều 3; 

- Huyện đoàn Côn Đảo; 

- Phòng Tài nguyên và Môi trường; 

- Chi đoàn Văn phòng HĐND và UBND huyện; 

- Chi đoàn Khối kinh tế; 

- Trang thông tin điện tử huyện; 

- Lưu: VT, NVLĐTB&XH.  
Phuc-CCHC 
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