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UBND TINH BINH DIfONG CQNG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM 
S(1 VAN HOA THE THAO vA  DU L!CH Dc 1p - Tii do - Hnh phüc  

/QD-SVHTTDL BInh Dwo'ng, ngàyj2 tháng S nàm 2021 

QUYET DINII 
Thành 1p TI theo dôi, giám sat giãi quyt thu tiic hành chInh thuc thm 

quyn giãi quyt cüa S& Van hóa, Th thao và Du Ijch 

GIAM DOC S VAN HOA, THE THAO VA DU LCH 

Can cz Quyet dinh so' 14/2020/D-UBND ngày 05 tháng 6 nám 2020 cza 
Uy ban nhan dan tznh Binh Dttong ye chwc nang, nhiçm vy, quyen hgn va co cau 
to chic cia Sà Van hóa, The thao và Du ljch tinh BInh Dwoiig; 

Theo d nghj cia Länh dgo phông To' ch&c — Pháp ch 

QUYET DjNH: 

Diu 1.Thàth1pT theo dôi, giám sat giâi quyêt thu tiic hành chInh thuOc 
tham quyen giai quyet cua Sci Van hoa, The thao va Du 1ch gom cac ong/ ba co 
ten sau: 

1. Ong Nguyn DInh Ly — Phó Tru&ng phông T6 chüc — Pháp ch& cong 
chüc phii trách CCHC, To triiO'ng. 

2. Ong Hoãng Xuãn Quang — Chánh Van phông, cong chi'rc phi trách kim 
soát TTHC, To phó. 

3. Ong Nguyn Van Vui — Phó Tnthng phàng QLDL, thãnh viên. 

4. Ong Nguyn Thành Ngi-iTa — Phó Truâng phông QLVH &GD, thành viên 
A 1 9 9 

5. Ong Nguyen Thanh Tuyen — Pho Trtrang phong QL TDTT, thanh vien. 
A

A P. A A I A 9 91 

6. Ong Bui Quoc L9c, chuyen vien Van phong, cong chuc m9t cua, thanh 
• A vien 

91 A , F 

Then 2. Nhiçm vi cua To theo doi, giam sat. 

1. Theo dôi, giám sat qua trmnh tham muu giãi quyt thu tVc  hânh chInh 
thuc thâm quyên giái quyêt cüa Sc Van hóa, The thao và Du ljch thông qua các 
hInh thiirc phü hqp hoc kênh thông tin mng xã hi sau khi duçic thiêt lip. 

2. Phi hqp các phông chuyên mon h trçi ngi.ri dan, doanh nghip khi 
th%rc hin thu tiic hành chmnh thuOc thâm quyên giâi quyêt cüa S Van hóa, The 
thao và Du ljch; tham mmi thu xin 1i hoc van ban trã 1tM các kiên nghj cüa 
ngux?i dan, doanh nghip v quy djnh thu tiic hành chInh. 

3. Tng hqp các khó khän, wang m.c di vOi các quy ctjnh thu tiic hành 
chInh nhärn kip  thM bao cao, tham muu Giám doe Sâ huâng xcr 1 hoc có hen 
ngh cap co tham quyen (neu co). 
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4. Phi hcip Van phông Sei ct truyn thông và thông báo rng rAi kênh 
thông tin h trq cho ngui dan, doanh nghip trong qua trIrih thrc hin thu tic 
hãnh chinh thuc thãm quyên giãi quyêt cña S& Van hóa, The thao và Du ljch sau 
khi duçic thiêt lap. 

T6 trithng có trách nhim phãn cong thim vi cho T phó và các thãnh 
viên trong vic theo dôi, giám sat giãi quyt thu tiic hành chInh thuOc thâm quyên 
cüa ccY quail. 

Diu 3. Chánh Van phông S&, Länh ctao phông T chüc — Pháp ch và các 
cá nhân có ten ti Diêu 1 chju trách thim thi hành Quyét djnh nay. 

Trong qua trthh thc hin có khó khn vung mc hoc phát sinh khác thi 
To trithng tong hçip tham muu Giám doe Sä diêu chinh cho phü hqp. 

Quy& djnh nay có hiu 1irc k tir ngày 

Noinhn: ---GIAMDOC 
- Nhu Diu 3; 
-BanGiámdôcS&; ' 

- S&Ni viii BD; t/  \J\t 

- Trung tam Hãnh chinh công; 
- Luu: VT, Lf 

Nguyen Khoa Hal 
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