
ỦY BAN NHÂN DÂN 

PHƯỜNG NAM SƠN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Số:     /QĐ-UBND Nam Sơn, ngày    tháng 10 năm 2022 

QUYẾT ĐỊNH 

Thành lập Tổ hỗ trợ công dân nộp hồ sơ trực tuyến 

trên địa bàn phường Nam Sơn 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG NAM SƠN 

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 

Căn cứ Công văn số 322/STTTTCNTT ngày 04/3/2022 của Sở Thông tin và 

Truyền thông thành phố về việc tăng cường tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả qua 

Dịch vụ công trực tuyến; đẩy mạnh thanh toán trực tuyến; áp dụng ký số khi nộp 

hồ sơ trực tuyến và ký số kết quả giải quyết thủ tục hành chính; 

 Thực hiện Kế hoạch số 110/KH-UBND ngày 10/9/2022 của Ủy ban nhân 

dân quận Kiến An về việc đẩy mạnh sử dụng dịch vụ công trực tuyến, nâng cao 

tỷ lệ hồ sơ trực tuyến, giảm tỷ lệ hồ sơ quá hạn tại cơ quan nhà nước quận Kiến 

An; 

Xét đề nghị của Công chức Tư pháp phường Nam Sơn, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Thành lập Tổ hỗ trợ công dân nộp hồ sơ trực tuyến trên địa bàn 

phường Nam Sơn, gồm các ông (bà) có tên sau: 

+ Tổ trưởng: 

- Bà Vũ Thị Diệp: Công chức Tư pháp phường 

+ Các thành viên: 

1. Bà Nguyễn Thị Huyền  Công chức VP – Thống kê 

2. Bà Phan Thị Thuỳ 

3. Bà Bà Vũ Hải Lý 

Công chức Tư pháp – hộ tịch phường 

Công chức Văn hoá XH phường 

3. Bà Trần Thị Vượng Công chức địa chính-  xây dựng 

4. Ông Đặng văn Minh Công chức địa chính-  xây dựng- môi trường 

5. Bà Phạm Thị Nhuần Công chức Kế toán 



6. Các Ông (bà) chuyên trách bộ phận một cửa phường. 

+ Kính mời các ông (bà) có tên sau tham gia: 

1.Bà Phạm Thị Thoan Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam phường 

2.Ông Đoàn Đức Thành Chủ tịch Hội Cựu chiến binh phường 

3.Bà Phạm Thị Đượm Chủ tịch Hội Nông dân phường 

4.Bà Phạm Thị Nguyệt Chủ tịch Hội LH Phụ nữ phường 

5.Bà Phạm Thị Tho Bí thư Đoàn thanh niên phường 

Điều 2. Nhiệm vụ của Tổ: Xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai các nôi 

dung chỉ đạo của Tổ hỗ trợ công dân nộp hồ sơ trực tuyến trên địa bàn phường 

Nam Sơn . 

Hoạt động của Tổ thực hiện theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND phường và 

phân công của Tổ trưởng. Thời gian hoạt động từ ngày 03/10/2022 đến hết 

31/12/2022. 

Điều 3.  Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Văn phòng Ủy ban nhân dân phường; các ông bà có tên tại Điều 1 căn cứ 

Quyết định thi hành. 

Nơi nhận: 

- UBND quận; 

- Như Điều 3; 

- Lưu VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Hiếu Chinh 
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