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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc thành lập Tổ hỗ trợ giải quyết thủ tục  

hành chính lưu động xã Thạch Trung 
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ THẠCH TRUNG 
 

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

Căn cứ Quyết định số 15/2016/QĐ-UBND ngày 28/4/2016 của UBND tỉnh 

Hà Tĩnh ban hành Quy chế quản lý và sử dụng hệ thống dịch vụ công trực tuyến 

mức độ 3 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh và Quyết định số 27/2018/QĐ-UBND ngày 

23/7/2018 của UBND tỉnh Hà Tĩnh sửa đổi bổ sung một số điều của Quy chế 

quản lý và sử dụng hệ thống dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 ban hành kèm 

theo Quyết định số 15/2016/QĐ-UBND ngày 28/4/2016 của UBND tỉnh Hà 

Tĩnh; 

Căn cứ Quyết định số 15/QĐ-UBND ngày 07/01/2020 của UBND thành 

phố Hà Tĩnh ban hành Quy chế quản lý và sử dụng hệ thống dịch vụ công trực 

tuyến mức độ 3, 4 trên địa bàn thành phố Hà Tĩnh; 

Thực hiện Kế hoạch số 08/KH-UBND ngày 21/01/2020 của UBND xã 

Thạch Trung về cải cách hành chính năm 2020; 

Xét đề nghị của Văn phòng UBND xã, 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Thành lập Tổ hỗ trợ giải quyết thủ tục hành chính lưu động xã 

Thạch Trung gồm các ông, bà có tên sau: 

1. Bà: Phan Thị Thanh Hoài, công chức Văn phòng TK - Tổ trưởng 

2. Ông: Lê Đình Thảo, công chức Tư pháp hộ tịch - Tổ phó 

3. Bà: Trương Thị Hải, Chủ tịch Hội Nông dân  - Thành viên 

4. Bà:  Võ Thị Thiệp, Chủ tịch Hội LH Phụ nữ - Thành viên 

5. Ông: Võ Tá Đức, Phó Bí thư Đoàn TNCSHCM - Thành viên 

6. Ông: Võ Công Sáng, Chủ tịch Hội CCB - Thành viên 

 7. Kính mời: Các ông (bà) là Bí thư chi đoàn các đơn vị thôn tham gia 

thành viên Tổ hỗ trợ giải quyết thủ tục hành chính lưu động. 

 Điều 2. Tổ hỗ trợ giải quyết thủ tục hành chính lưu động có nhiệm vụ: 



 - Tuyên truyền về những lợi ích, tác dụng của việc thực hiện dịch vụ công 

trực tuyến mức độ 3,4 trong giải quyết thủ tục hành chính và vận động người 

dân, tổ chức thực hiện. 

 - Trực tiếp hướng dẫn người dân, tổ chức thực hiện nộp hồ sơ dịch vụ 

công trực tuyến mức độ 3, 4 khi có nhu cầu giải quyết các thủ tục hành chính. 

 - Đối với những cá nhân, tổ chức có nhu cầu giải quyết thủ tục hành chính 

nhưng vì một số lý do không thể trực tiếp đến tại trụ sở UBND xã thực hiện, nếu 

liên lạc nhờ sự trợ giúp, các thành viên Tổ hỗ trợ trực tiếp đến tại nơi cư trú của 

cá nhân, tổ chức đó để hỗ trợ thực hiện việc nộp hồ sơ dịch vụ công trực tuyến 

mức độ 3, 4. 

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

 Văn phòng UBND, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, các tổ chức, cá nhân 

có liên quan và các ông, bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết 

định này./. 
 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- TT Đảng ủy, HĐND xã; 

- Chủ tịch, Phó CT UBND; 

- Lưu: VT. 

- Gửi: Bản giấy và bản điện tử. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 
 

 

 

Mai Văn Dy 
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DANH SÁCH 

Công khai số điện thoại của thành viên Tổ hỗ trợ giải quyết  

thủ tục hành chính lưu động xã Thạch Trung 

(Kèm theo Quyết định số 40/QĐ-UBND ngày 20/3/2020 của UBND xã) 

 

 

STT Họ tên Số điện thoại 

1 Phan Thị Thanh Hoài 0986426887 

2 Lê Đình Thảo 0978075579 

3 Trương Thị Hải 0356877134 

4 Võ Thị Thiệp 0978815311 

5 Võ Tá Đức 0949840234 

6 Võ Công Sáng 0915056803 
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