
 

UBND TỈNH NINH BÌNH 

SỞ DU LỊCH 
 

Số:         /QĐ-SDL 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Ninh Bình, ngày       tháng 8 năm 2021 
      

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc Thành lập Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc  

Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình 

 

GIÁM ĐỐC SỞ DU LỊCH TỈNH NINH BÌNH 
 

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính Phủ 

về  thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục 

hành chính; 

Căn cứ Kế hoạch số 85/2018/KH-UBND ngày 04/10/2018 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh về việc thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 

của Chính Phủ về  thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết 

thủ tục hành chính; 

Căn cứ Quyết định số 30/2016/QĐ-UBND ngày 18/11/2016 của UBND 

tỉnh Ninh Bình về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức 

của Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình;Quyết định số 17/2021/QĐ-UBND ngày 

22/6/2021 của UBND tỉnh Ninh Bình về quy định cơ cấu tổ chức của Sở Du lịch 

Ninh Bình; 

Căn cứ Quyết định số 656/QĐ-UBND ngày 9/8/2021 của UBND tỉnh 

Ninh Bình về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành trong 

lĩnh vực du lịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình. 

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Sở. 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1: Thành lập Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Sở Du lịch tỉnh 

Ninh Bình gồm các ông (bà) có tên sau: 

1. Bà Lâm Thị Hồng Loan - Chánh Văn phòng Sở, Trưởng bộ phận tiếp 

nhận và trả kết quả (Một cửa); 

2. Ông Trịnh Văn Hiếu - Trưởng phòng Kế hoạch và Phát triển du lịch, 

Thành viên; 

3. Bà Nguyễn Thu Huyền - Phó Chánh Thanh tra Sở, Thành viên; 

4. Bà Phạm Thị Quỳnh Nhung - Chuyên viên Văn phòng Sở, Thành viên; 



5. Bà Nguyễn Thị Thùy Linh - Chuyên viên phòng Quản lý du lịch, 

Thành viên; 

Điều 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả có trách nhiệm thực hiện nhiệm 

vụ theo Quy chế tổ chức và hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả 

thuộc Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình. 

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế 

Quyết định số 195/QĐ-SDL, ngày 11/9/2019 của Sở Du lịch. 

Điều 4: Chánh Văn phòng, Trưởng các phòng thuộc Sở, các đơn vị có liên 

quan và các ông, bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./. 

 

Nơi nhận: 

- Như Điều 4; 

- Lưu VT,VP 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Bùi Văn Mạnh 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


		2021-08-10T17:14:28+0700


		2021-08-10T17:16:01+0700


		2021-08-10T17:44:34+0700


		2021-08-10T17:44:34+0700


		2021-08-10T17:44:34+0700




