
UY BAN NHAN DAN CONG HOA xA HOT CHU NGHTA VIT NAM 
TINil NINH  B!NH Dc 1p - Tir do - Hinh phüc 

S: /QD-UBND Ninh Blnh, ngày tháng 04 näm 2021 

QUYET D!MI 
V/v cong ho Danh mile thu tic hành chInh thiyc hin ti 

Trung tam Phiic viii hành chInh cong 

CHU T!CH  UY BAN NHAN DAN TINH NINTI BINEI 

Can thLut Td chzc chInh quyn d/aphirong ngày 19/6/2015, 

Can ci Nghj djnh so' 61/2018/ND-CF ngày 23/4/2018 cia ChInh phz v 
thzrc hin cci chê môt tha, mat.  cz'a lien thông trong iái quyêt thu tyc hành chInh; 

Cván  c& Thông tu sO 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 cza Van phông 
ChInh phi hu'áng dan thi hành mt so quy djnh cia Nghj djnh 61/2018/ND-CP, 

Can cu' Quyê't dinh sO' 23/QD-UBND ngày 05/01/2019 cua Chi tjch UBND 
tinh ye vic thành 1p Trung tam Phyc vy hành chInh cOng tinh Ninh BInh, 

Theo d nghj cia Chánh Van phOng UBND tinh. 

QUYET D!NH: 

Diu 1. Cong b kern theo Quy& djnh nay 1.402 Danh mic thu tiic hành 
chInh thuc thâm quyên giâi quyêt cüa cac Sâ, ban, ngành cap tinh, Cong an tinh, 
Bão hiêm xâ hi tinh, Cong ty TNT-IiH MTV Din 1c Ninh BInh thrc hin ti 
Trung tarn Phc V11 hành chInh cong tinh Ninh BInh (có các phy 4w kern theo). 

Diu 2. Quyt dnh nay có hiu lirc thi hành k tr ngày k và thay th Quyt 
djnh so 711/QD-UBND ngày 16/09/2020 cüa Chu tjch UBND tinh ye vic cong bô 
Danh miic thu tiic hành chInh thuc thâm quyên giãi quyêt cüa các SO', ban, ngành 
cap tinh, Cong an tinh, Bâo hiêm xã hi tinh, Cong ty TNIHIH MTV Din 1%rc Ninh 
BInh thirc hin tai  Trung tarn Phiic vi hành chInh cOng tinh Ninh. 

Diu 3. Chnh Van phông UBND tinh, Giám dc các sO', ban, ngành cüa tinh, 
Giám dôc Cong an tinh, Giám dôc Báo hiêm xâ hi tinh, Giám dôc Cong ty TNHIH 
MTV Din 1irc Ninh BInh, Giám doe Trung tam Phiic vii hành chInh cong và các to 

chirc, cá nhân có lien quan chju trách nhim thi hành Quyêt djnh này./. 

Noi nhn: 
-NhtrDiêu3; 
- VPCP (Cue Kiêm soát TTHC); 
- Chü tjch UBND tinh, các PCT UBND tinh; 
- CVP UBND tinh, các PCVP UBND tinh; 
- Trung tam tin h9c-Cong báo; 
- \TNPT Ninh BInh; 
- Bixu dién tinh; 
-Lru: VP1,VP11. 

MTO2/YFPVHCC/VP11/2021 

KT.CHU TCH 
PHO CHU TICH 

Tong Quang  Thin 
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