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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc thành lập Tổ tiếp nhận hồ sơ đăng ký, bổ sung ngày, tháng sinh 

trong Giấy khai sinh; đăng ký khai sinh; đăng ký khai tử  

trên địa bàn phường Tân Quy Đông 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG TÂN QUY ĐÔNG 

  

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

Căn cứ 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 Công văn số 1089/UBND-HC ngày 22 tháng 12 năm 2020 của Ủy ban 

nhân dân thành phố Sa Đéc về việc triển khai thực hiện đăng ký và bổ sung thông tin 

hộ tịch của công dân để phục vụ công tác cấp, quản lý Căn cước công dân; 

 Theo đề nghị của công chức Tư pháp – Hộ tịch phường. 

QUYẾT ĐỊNH: 

 Điều 1. Thành lập Tổ tiếp nhận hồ sơ đăng ký, bổ sung ngày, tháng sinh 

trong Giấy khai sinh; đăng ký khai sinh; đăng ký khai tử (gọi tắt là Tổ tiếp nhận 

hồ sơ), gồm các thành viên như sau: 

1. Tổ 1: (tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND phường) 

 - Ông Huỳnh Ngọc Tiền, Phó Trưởng Công an phường, Tổ trưởng. 

 - Bà Nguyễn Ngọc Thùy, công chức Tư pháp – Hộ tịch phường, Thành viên. 

 - Ông Tống Phong Sơn, công chức Văn phòng – Thống kê phường, Thành viên. 

 - Bà Lê Thị Ngọc Châu, cán bộ Nội vụ - Văn thư – Lưu trữ phường, Thành viên. 

- Ông Nguyễn Hoàng Tấn, Cảnh sát khu vực khóm Sa Nhiên, Thành viên. 

 2. Tổ 2: (tại Văn phòng Ban nhân dân khóm) 

 - Ông Huỳnh Ngọc Truyền, Phó Trưởng Công an phường, Tổ trưởng. 

 - Ông Nguyễn Ngọc Tài, công chức Văn phòng – Thống kê phường, Thành viên. 

 - Ông Lưu Tấn Thành, Cảnh sát khu vực khóm Tân Huề, Thành viên. 

 - Trưởng Ban nhân dân 04 khóm. 

 Điều 2. Nhiệm vụ của các Tổ như sau: 

 1. Tổ 1: Tiếp nhận hồ sơ đăng ký và bổ sung ngày, tháng sinh trong Giấy 

Khai sinh; đăng ký khai sinh; đăng ký khai tử cho người dân nộp hồ sơ tại Bộ phận 

một cửa của phường. 



 2. Tổ 2: Định kỳ một ngày trong tuần, phân công Tổ tiếp nhận hồ sơ xuống 

khóm tiếp nhận hồ sơ đăng ký và bổ sung ngày, tháng sinh trong Giấy Khai sinh; 

đăng ký khai sinh; đăng ký khai tử cho người dân.  

 Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Tổ tiếp nhận hồ 

sơ tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ. 

 Điều 4. Công chức Văn phòng – Thống kê, công chức Tư pháp – Hộ tịch 

phường cùng các thành viên có tên ở Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết 

định này./. 

 
 

Nơi nhận: TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 
- Như Điều 4; 

- ĐU, HĐND phường; 

- UBMTTQ và các đoàn thể phường; 

- Lưu: VT, (t). 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Minh Hiếu 
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