
ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN SƠN TRÀ

 UỶ BAN NHÂN DÂN                          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
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 Số 02/2006/QĐ-UBND                       Sơn Trà, ngày 15  tháng 5  năm 2006

QUYẾT ĐỊNH
Ban hành Nội quy làm việc của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả 

tại Uỷ ban nhân dân quận Sơn Trà

UỶ BAN NHÂN DÂN QUẬN SƠN TRÀ

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Quyết định số 181/2003/QĐ-TTg ngày 04 tháng 9 năm 2003 của Thủ 

tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế thực hiện cơ chế “một cửa” tại cơ quan 
hành chính Nhà nước ở địa phương;

Căn cứ Quyết định số 06/2006/QĐ-UBND ngày 06 tháng 02 năm 2006 của Uỷ 
ban nhân dân thành phố Đà Nẵng V/v Ban hành quy định việc tiếp nhận, giải quyết hồ 
sơ theo cơ chế “một cửa” tại Uỷ ban nhân dân quận, huyện thuộc thành phố Đà Nẵng;

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân quận và Trưởng phòng tổ 
chức chính quyền quận Sơn Trà,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Nội quy làm việc của Bộ phận tiếp 

nhận và trả kết quả tại Uỷ ban nhân dân quận Sơn Trà.
Điều 2. Giao Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân quận Sơn Trà có trách nhiệm 

triển khai và kiểm tra việc thực hiện Nội quy làm việc của Bộ phận tiếp nhận và trả kết 
quả.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 7 ngày kể từ ngày ký.
Điều 4. Chánh Văn phòng UBND, Trưởng phòng Tổ chức chính quyền quận 

Sơn Trà, thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc UBND Quận, cán bộ, công chức, 
viên chức Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, cán bộ chuyên môn, tổ chức và công dân 
có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
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