
BO GIAO THÔNG VJ4N  TAI CONG HOA xA HO! CHU NGHIA VIT NAM 
CVC BANG KIEM VIT NAM Bc 1p  - Tiy do - Hnh phüc 

S: 655/QD-DKVN Ha NOt, ngày 13 tháng 5 nãm 2019 

QUYET B!NH 
Vêvic to chü'c B phn Mt cfra (B phn Tip nhn vã Trã két qua giãi 

quyêt thu t11c hãnh chInh) theo co' ché mt cfra, mt cfra lien thông trong giãi 
quyêt thu tiic hành chInh cüa Ciic Bang kiêm Vit Nam 

CUC TRU'O'NG CUC BANG KIEM VIIT NAM 

Can ci Nghj djnh s 61/2018/ND-CP ngây 23 tháng 4 näm 2018 cüa ChInh 
phiii ye thuc hiên co ché môt c1ra, môt cira lien thông trong giái quyêt thu tiic hành 
chInh; 

Can cir Quyt djnh s 985/QD-TTg ngày 08 tháng 8 nám 2018 cüa Thu tithng 
ChInh phü ban hành Kê hoach thirc hin Nghj djnh so 61/201 8/NB-CP ngày 23 
tháng 4 nàm 2018 cüa ChInh phü ye thuc hiên c chê mt cira, mt cira lien thông 
trong giâi quyêt thu t11c hành chinh; 

Can cir Quy& djnh s 2836/QD-BGTVT ngày 05 tháng 10 näm 2017 cüa B 
trithng B Giao thông vn tâi quy dnh chüc näng, nhim vi, quyên hn và ca câu 
to chilic cüa Cic Däng kiêm Vit Narn; 

Can cir Quyt djnh s 2330/QD-BGTVT ngày 31 tháng 10 nãm 2018 cüa Bô 
Giao thông vn tãi ye vic tO chirc Bô phn Mt cira (B phn tiêp nhn và Trá két 
qua giâi quyêt thu tiic hành chInh) theo co ché mt ct1ra, mt cira lien thông trong 
giái quyet thu tc hành chInh cña B Giao thông vn tãi; 

Theo d nghj cüa Chánh Van phông Cc, 

QUYET IMNH: 

Biu 1. T chirc B phn Mt cira (B phn Tip nhn vâ Trâ kt qua giâi 
quyêt thu tiic hành chinh) theo co chê mt cfra, mt cira lien thông trong giâi quyêt 
thu tuc hành chInh cüa Cic Dãng kiêm Vit Narn, cii the nhu sau: 

1. Bô phn Môt cira duc t chüc ti Tri s Cic Däng kiêrn Vit Nam, so 
18 Phm Hung, phung M DInh 2, qun Nam Tii Liêm, Thành phô Ha Ni. 

2. B phn Mt cira gm các don vj: 

- Van phông Cuc; 

- Các phông: Thu song, Thu bin, Quy phrn, Cong nghip, Cong trInh bin, 
Kiêrn djnh xe co gii, Chat luçing xe co gii, Dung sät,Tài chInh kê toán. 

Chánh Van phông Ciic là Trung b phtn. 
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RU'O'NG 

cuc ANG )EM 

VIET NAM 

ran Ky HInh 

No'inhân: 
- Thir trung Nguyen Ng9c Dông; 
- Van phông B GTVT; 
- Các Phó Cic tru'óng; 
- Nhu Diëu 3; 
- Luu: VP. 

Thành viên cüa B phn Mt cira grn các ông/bà có ten ducic nêu tai  Phit 
luc 1 kern theo. 

3. Thânh viên B phn MOt  cüa lam vic theo ch d kiêm nhim; thirc hin 
các nhiêrn v, quyên hin vá chju trách nhim trong phrn vi nhim vii duçc giao 
theo phân cong cüa Trrnng b phn; dugc huông các chê d, chInh sách theo quy 
djnh cüa pháp lutt. 

4. Cic tnthng quyt djnh thành 1p, ban hánh quy ch, quy trInh lam vic dM 
vói Bô phân Môt cira tui co quan Cic, bão darn quy djnh ti khoãn 1 Diêu 11 Nghj 
djnh so 61/2018/ND-CP. 

Diu 2. Trách nhiêm cña các do'n vj 

1. Van phông Cic 

a) B trI nai lam vic, trang thit bj phc vii hot dng cüa B phn Mt cira 
ti co quan Ciic; quãn 1 toàn din các hot dng cüa Bô phn Mt ci:ra tai  Ca quan 
Cuc; 

b) Xây dirng trInh Ciic tru&ng ban hânh quyt djnh thânh 1p, danh sách 
nhân sir và quy ché to chirc, hott dng cüa B phn Mt cira ti Ca quan Cçic; 

c) Tng hçp theo dOi, kirn tra, giám sat, don dc vic thçrc hiên ca ch mt 
cüa, rnt cra lien thông trong giâi quyêt thu tçic hânh chInh cüa Ciic. 

2. Các phông chuyên mOn có lien quan dn giâi quyt thu tic hành chInh có 
trách nhim cir cong chirc, viên chirc dáp ing tiêu chuân quy djnh tti khoân 1 Diêu 
11 Nghj djnh sO 61/2018/ND-CP tham gia B phn Mt cra. 

3. Trung tam Tin hoc: Chü trI, phi hçip vth Van phông Cc quân 1 vn 
hanh he thOng, trang thiêt bj cong ngh thông tin phic vii giäi quyêt thu tic hành 
chInh theo cci chê mt cra, mt ctra lien thông. 

Diêu 3. Hiêu lirc thi hãnh 

1. Quy& djnh nay có hiu 1rc k tr ngây k. 

2. Chánh Van phOng Cçic, TruOng phông Tài chInh kê toán, Thu tru&ng các 
dan vj vâ các cá nhân có lien quan chju trách nhim thi hành Quyêt dnh nay.!. 



PHV LUC 1 
Danh sách cong chtI'c, viên chfrc tham gia B phn Mt cfra 

tii Cic Bang kiêm Vit Nam 

(Ban hành kern theo Quyê't dinh so' 655/QD-DK VN ngày 13 tháng 5 nàrn 2019) 

1. Phm DInh Hong, Chánh Van phông - Truông B phn; 

2. Phan Trung Nghia, Phó Chánh VP - Phó trung B phn; 

3. Trn Thu Hang, Van phông Cijc - Thung trçrc; 

4. Trjnh Th Thu Humg, Van phOng Cçic - Thành viên; 

5. Nguyn Thj Phrning Tháo, PhOng Tài chInh k toán - Thânh viên; 

6. VU ThUy Trang, Phông Tài chInh k toán - Thânh viên; 

7. Hoàng Drc Niên, Phông Cong trInh bin - Thânh viên; 

8. Nguyn Van TrInh, Phông COng trInh bin - Thành viên; 

9. Dng Nguyen HUng, Phông Thu bin - Thành viên; 

1O.Trn HQu Th&ng, PhOng Tàu bin - Thânh viên; 

11 .Trân Trung Hiu, Phông Chit 1u'çng xe Ca gii - Thành viên; 

12.Nguyn Vit DUng, PhOng Cht lugng xe co gici - Thành viên; 

13.Trn Duy Khánh, PhOng Chat luçYng xe ca giOi - Thành viên; 

14.Cung Xuân Sang, PhOng Chit ltrcrng xe co gió'i - Thành viên; 

15.Lârn Quang Vinh, Phông Chit !uçlng xe Ca giói - Thânh viên; 

16.Nguyn Mai Lê, Phông Chit luçmg xe Ca giii - Thành viên; 

1 7.Nguyn Thj Oanh Oanh, Phông Chit hrcng xe co gith - Thânh viên; 

18.Nguyn Vit Phumg, Phông Cong nghip - Thành viên; 

19.Phim Van Giang, Phông Cong nghip - Thánh viên; 

2O.Nguyn Anh Nguyt, PhOng Durng st - Thành viên; 

21 .Nguyn Dãng Cuo'ng, Phông Quy phm - Thành viên; 

22.Cao HUng Cithng, Phông Quy phm - Thành viên; 

23 .Nguyn Thanh TUng, Phông Tàu sOng - Thành viên; 

24.Phm Th Du'ang, PhOng Thu sOng - Thành viên; 

25.Nguyn Van Huy, Phông Kiêm djnh xe ca gii - Thành viên; 

26.Trn Ng9c Anh, Phông Kiêrn djnh xe ca giâi - Thành viên; 
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