
UỶ BAN NHÂN DÂN 

PHƯỜNG TÂN GIANG 
     CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

Số: 136/UBND-VP 
 

V/v triển khai thực hiện các TTHC 

lĩnh vực chính sách thuộc phạm vi 

chức năng quản lý của Bộ Quốc phòng 

                      

  Tân Giang, ngày  03 tháng 6 năm 2019 

  
 

    Kính gửi:   

- Ban Chỉ huy Quân sự thành phố; 

- UBND các phường, xã. 

 

Bộ Quốc phòng ban hành Quyết định số 1917/QĐ-BQP ngày 15/5/2019 về 

việc công bố danh mục thủ tục hành chính tiếp nhận, trả kết quả tại Bộ phận một 

cửa và công khai kết quả giải quyết trực tuyến trên Cổng dịch vụ công của Bộ 

Quốc phòng, trong đó có các thủ tục hành chính liên thông do UBND cấp xã trực 

tiếp thực hiện; (sao gửi Quyết định kèm theo).  Thực hiện Công văn số 

1268/UBND-VP ngày 31/5/2019 của UBND thành phố v/v triển khai thực hiện các 

TTHC lĩnh vực chính sách thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Quốc Phòng. 

Để tổ chức triển khai thực hiện kịp thời, Ủy ban nhân dân phường giao: 

1. Ban Chỉ huy Quân sự phường theo chức năng, nhiệm vụ tổ chức triển khai 

thực hiện thủ tục hành chính nêu trên đảm bảo đúng quy trình, trình tự thủ tục đã 

được công bố. 

2. Giao văn phòng HĐND phường tổ chức thực hiện niêm yết, công khai thủ 

tục hành chính tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả và trên trang thông tin điện tử 

của phường để người dân biết và thực hiện. 

Nhận được Công văn, yêu cầu công chức chuyên môn liên quan triển khai 

thực hiện./. 
 

   

Nơi nhận:       
- Như trên;  

- Chủ tịch, các PCT UBND; 

- Lưu: VT, VP; 

- Gửi: Bản điện tử. 

                                                                            

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

Đã ký 
 

 

 

Lê Viết Dũng 
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