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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc kiện toàn Tổ Công tác tiếp nhận và xử lý thông tin 

trên Hệ thống kết nối người dân, doanh nghiệp với chính quyền 

trên địa bàn huyện Nguyên Bình 

 
ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN NGUYÊN BÌNH 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015 và 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật tổ chức 

chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;  

Căn cứ Kế hoạch số 1386/KH-UBND ngày 26 tháng 4 năm 2019 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Cao Bằng về việc triển khai Đề án nâng cao chỉ số cạnh tranh cấp 

tỉnh (PCI) của tỉnh Cao Bằng năm 2019; 

Căn cứ Kế hoạch số 2666/KH-UBND ngày 31 tháng 7 năm 2019 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Cao Bằng về việc triển khai sử dụng hệ thống kết nối người dân và 

chính quyền tỉnh Cao Bằng; 

Căn cứ Quyết định số 1286/QĐ-UBND ngày 20 tháng 8 năm 2019 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về việc thiết lập và ban hành Quy chế vận hành, quản 

lý sử dụng Hệ thống kết nối người dân, doanh nghiệp với chính quyền tỉnh Cao 

Bằng; 

Xét đề nghị của Trưởng phòng Nội vụ. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Kiện toàn Tổ Công tác tiếp nhận và xử lý thông tin trên Hệ thống kết 

nối người dân, doanh nghiệp với chính quyền trên địa bàn huyện Nguyên Bình (sau 

đây gọi tắt là Tổ công tác), gồm các ông, bà có tên sau: 

1. Bà Đàm Thị Điệp, Phó Chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện – Tổ trưởng; 

2. Bà Hà Thị Xuân, Phó Trưởng phòng Nội vụ - Tổ phó; 

3. Ông Đặng Minh Hiển, Phó Chánh Thanh tra huyện - Thành viên; 

4. Ông Long Văn Tiềm, Phó Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin–Thành viên; 

5. Ông Nông Văn Tế, Chuyên viên phòng Tài chính – Kế hoạch – Thành viên; 

6. Ông Nông Quang Hoài, Chuyên viên phòng Tư pháp – Thành viên; 

7. Ông Hà Văn Dũng, Chuyên viên Văn phòng HĐND&UBND huyện –Thành viên; 

8. Bà Nông Thị Liễu, Chuyên viên Văn phòng HĐND&UBND huyện–Thành viên; 
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Điều 2. Nhiệm vụ, quyền hạn, chế độ công tác: 

Tổ Công tác có nhiệm vụ giúp lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện tiếp nhận 

phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp; nghiên cứu, xem xét tính 

xác thực của thông tin, đánh giá thông tin về thẩm quyền xử lý, phân loại và 

chuyển phản ánh, kiến nghị đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết thông qua Hệ 

thống kết nối người dân, doanh nghiệp với chính quyền tỉnh Cao Bằng. 

Tổ trưởng Tổ Công tác có trách nhiệm phân công nhiệm vụ cụ thể cho các 

thành viên trong tổ, đồng thời quản lý chung và đôn đốc các thành viên kịp thời 

thực hiện nhiệm vụ đã được phân công phụ trách. 

Tổ Công tác hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm; sử dụng con dấu của Văn 

phòng HĐND&UBND huyện đối với các văn bản do Tổ trưởng ký; sử dụng con 

dấu của Phòng Nội vụ đối với các văn bản do Tổ phó ký. 

Điều 3. Quyết định này thay thế cho Quyết định số 2855/QĐ-UBND ngày 

18 tháng 8 năm 2021 của Ủy ban nhân dân huyện Nguyên Bình và có hiệu lực kể 

từ ngày ký ban hành. 

Điều 4. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện, 

Trưởng phòng Nội vụ, Thủ trưởng các cơ quan liên quan và các ông, bà có tên tại 

Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: 
- Văn phòng UBND tỉnh(b/c); 
- Thường trực Huyện ủy (b/c); 

- Thường trực HĐND huyện(b/c); 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Như Điều 4; 
- Cổng thông tin điện tử huyện; 

- Lưu: VT, NV. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 

 

Đào Nguyên Phong 
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