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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc Ban hành Quy trình giải quyết thủ tục hành chính thực  

hiện tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thuộc UBND phƣờng Bồng Sơn 

 

 ỦY BAN NHÂN DÂN PHƢỜNG  

Căn cứ Luật tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2016 và Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều Luật tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

  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 Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính 

phủ về việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 

9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà 

nước; 

Căn cứ Quyết định số 1787/QĐ-UBND ngày 29/5/2018 của UBND tỉnh 

Bình Định về việc ban hành Kế hoạch chuyển đổi áp dụng hệ thống quản lý chất 

lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 sang áp dụng tiêu chuẩn 

quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà 

nước của tỉnh 

Căn cứ Quyết định số 72/2020/QĐ-UBND ngày 20/11/2020 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Bình Định ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông 

trong giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Bình Định; 

Căn cứ Quyết định số 923/QĐ-UBND ngày 28/02/2020 của Ủy ban nhân dân 

thị xã Hoài Nhơn ban hành Kế hoạch chuyển đổi áp dụng hệ thống quản lý chất 

lượng theo Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2008 sang Tiêu chuẩn Quốc gia 

TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn 

huyện; 

  Căn cứ Quyết định số 570/QĐ-UBND ngày 28/06/2021 của Ủy ban nhân 

dân phường Bồng Sơn về việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu 

chuẩn quốc gia TVCN ISO 9001:2015; Quyết định số 632/QĐ-UBND ngày 

02/07/2021 công khai danh mục thủ tục hành chính thực hiện theo cơ chế một cửa, 

một cửa liên thông được tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết tại Bộ phận Một 

cửa thuộc thẩm quyền giải quyết tại Ủy ban nhân dân phường Bồng Sơn. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này bộ Quy trình giải quyết các loại 

thủ tục hành chính được thực hiện tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thuộc Ủy 

ban nhân dân phường Bồng Sơn. 

(Chi tiết quy trình giải quyết từng loại TTHC kèm theo và công khai trên 
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 Điều 2.  Cán bộ, công chức Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thuộc UBND 

phường Bồng Sơn có trách nhiệm tổ chức thực hiện Quyết định này theo quy định. 

Giao công chức chuyên môn phụ trách các lĩnh vực thực hiện việc niêm yết công 

khai các quy trình, biểu mẫu tại bảng niêm yết TTHC Ủy ban nhân dân phường để 

các tổ chức, cá nhân biết thực hiện (Lưu ý: việc niêm yết các quy trình, biểu mẫu 

đề nghị Công chức chuyên môn tải về từ Trang thông tin điện tử của phường tại 

mục công khai TTHC. 

  Điều 3. Công chức Văn phòng – Thống kê, các ban, ngành liên quan, công 

chức chuyên môn Ủy ban nhân dân phường, Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả và 

các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. 

  Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế các Quyết định trước đây./. 

 

Nơi nhận: 
- Như Điều 4; 

- UBND thị xã Hoài Nhơn (b/c); 

- PNV thị xã  Hoài Nhơn (b/c); 

- TT Đảng ủy, HĐND, Lãnh đạo UBND phường;  

- Ban, ngành, CBCC cơ quan phường; 

- Bộ phận một cửa phường(t/h); 

- Lưu: VT,         ,10b. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

Nguyễn Văn Thông 
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