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S& 1169 /QD-UBND Ninh BInh, ngàyZ2 thông 9 nám 2020 

QUYET DNH 
Vê vic ban hãnh Quy ch to chuc và hoit dng 

cüa Trung tam Phiic viii hành chInh cong tInh Ninh BInh 

UY BAN NHAN DAN TINH NINH BINH 

Can c&Lut T chi'c chInh quyn djaphu'o'ng ngày 19 thông 6 näm 2015, 

Can c& Nghj djnh so' 61/2018/ND-CP ngày 23 thông 4 nàm 2018 cüa ChInh 
phi ye thur hin ccr ché mót cüa, m5t tha lien thong trong giôi quyêt th tyc hành 
chInh, 

Can th Nghj djnh sO' 45/2020/ND-GP ngày 08 thông 4 nám 2020 cza ChInh 
phi ye thirc hin thi tyc hành chInh trén mOi tru'Ong din tiv 

Can th Thông tu' sO' 01/2018/TT-VPCP ngày 23 thông 11 nàm 2018 cza 
Van phOng ChInh phi hu'áng dan thi hành m5t sO quy djnhcia Nghj dfnh  sO 
61/2018/ND-CP ngày 23 thông 4 nàm 2018 cia ChInh phi ye viçc thy'c hin cc 
ché mç5t tha, m5t tha lien thông trong giôi quyêt thz tyc hành chInh; 

Can cii' Quye't djnh sO' 23/QD-UBND ngày 05 thông 01 nám 2019 cia 
UBND tinh ye vic thành 1p Trung tam Phyc vy hành chInh cOng tinh Ninh Blnh, 

Theo d nghj cja Chônh Van phOng Uy ban nhán dan tinh tgi Ta trinh sO' 
69/TTr- VP UBND ngày 22 thông 9 nám 2020. 

QUYET IMNH: 

Diêu 1. Ban hành kern theo Quyt djnh nay Quy ch t chirc và hot dng 
cüa Trung tam Phiic viii hành chInh cong tinh Ninh BInh. 

Diêu 2. Quyt djnh nay có hiu 1irc thi hành k tü ngày k. 
Diêu 3. Chánh Van phông UBND tinh, Thu trithng các S, ban, ngành cüa 

tinh, co quan Trung uong dóng trên cija bàn có thu tiic hành chInh thirc hin tai 
Trung tam, Giám doe Trung tam, Chü tjch UBND các huyn, thành phô và các 
co quan, to chüc, cá nhân khác có lien quan chju trách nhim thi hành Quyêt 
ctjnh này./. 

Nih nhdn: 
-NhuDiêu3; 
- Thing trijc Tinh üy (d b/c); 
- Lãnh dao  HDND, UBND tinh; 
- Lanh dto Van phOng UBND tinh; 
- Báo Ninh BInh, Dài PTTH tinh; 
- Các VP, dan vj thuc VPUBND tinh; 
- Ltxu: VT, TTPVHCC. 
QP_PVHCC_O I QD 
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NHAN DAN 
INH BINH 

CONG HOA XA HO! CHU NGHiA VIT NAM 
DçIc 1p - Tiy do - Hinh phüc 

QUY CHE 
To chwc và hoit dng cüa Trung tam 

Phiic vy hành chinh cong tinh Ninh BInh 
(Ban hành kern theo Quyêt dnh so' 1169/QD-UBND ngày22 tháng 9 nárn 2020 cia 

Uy ban nhân dan tinh Ninh BInh) 

Chirong I 
QUY D!NH  CHUNG 

Diêu 1. Pham vi diêu chinh 

QUy chê nay quy djnh v vi trI, chüc näng, nhim vi, quyn han,  ca câu t 
chirc, chê d và nguyen täc lam vic, nhim v11, quyên hmn cüa Trung tam Phiic vii 
hành chInh cong tinh Ninh BInh (sau day gi tat là Trung tam); phim vi tiêp nhn 
và quy trInh giài quyêt thu tiic hành chInh (TTHC) tti Trung tam; quyên lçii, trách 
nhim các cG quail, dcm vj, to chüc, cá nhân có lien quan den vic giâi quyêt các 
TTHC tai  Trung tam. 

Diêu 2. Dôi ttrçrng áp diing 

1. Trung tam, can b, cong chüc, viên chüc và ngix?i lao dng lam vic tai 
Trung tam. 

2. Các S, ban, ngành cp tinh, các Co quan cüa Trung uang ducc to chirc 
theo h thông ngành d9c trên dja bàn tinh Ninh BInh có nhim v11, quyên han  giài 
quyêt TTHC tai  Trung tam (sau day gçi chung là các sâ, nganh). 

3. Các t chirc, doanh nghip, Ca nhân có yêu cu thicc hin TTHC tai 
Trung tam (sau day gçi chung là tO chicc, Ca nhân). 

4. Doanh nghip cung i'mg djch vi bisu chInh cOng Ich, Ngân hang thucmg 
mai duçic lira ch9n cung cap djch vi thu phi, l phi; doanh nghip, Ca nhân dugc 
thuê hoc duçic üy quyên thicc hin TTHC theo quy djnh cüa pháp lut. 

Diu 3. Nguyen tác lam vic 

1. Ly sir hài lông cüa t ch(rc, cá nhân là thucc do chat luçmg và hiu qua 
phiic vi cüa can b, cOng chirc, viên chirc và co quan có thâm quyên; không lam 
phát sinh chi phi thrc hin TTHC cho tO chirc, cá nhân ngoài quy djnh cüa pháp luQtt. 

2. Trung tam là du mi d các sâ, ngành b tn cOng chüc, viên chüc den 
thirc hin tu van, huóng dan, tiêp nhn, giãi quyêt và trà kêt qua TTHC theo 
nguyen täc lay to chirc, cá nhân là trung tam phiic vi1. Trung tam không thay mt 
Co quan, don vj dé giãi quyêt TTHC cüa tO chüc, cá nhân. 

3. Bào dam giãi quyt TTHC kjp thai, nhanh chóng, thun tin, dung pháp 
lut, cOng khai, minh bach  và có sir phôi hgp chat chë, xác djnh rO trách nhim 
cüa các co quan có thâm quyên, Ca nhân, don vj vâi Trung tam. 
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4. Ca nhân, t chirc có nhu cu giãi quy& TTHC trong danh mic TTHC dã 
quy djnh thirc hin tai  Trung tam chi den lam vic ti mt dja chi là Trung tam dê 
duqc giài quyêt các TTHC; cac sâ, ngành không duqc tiêp nhn ho so TTHC tai 
co quan mInh dôi vói các thu tiic dã quy djnh tiêp nhn tii Trung tam. 

5. Qua trInh tip nhn, giài quy& TTHC phâi duçic theo dôi, don dc, kim 
tra, dánh giá và thông tin, báo cáo kjp thñ, day dü, chInh xác trên co sâ day manh 
mg dung cong ngh thông tin, truyên thông, chuyên dôi sO, dam bào an toàn, an 

ninh thông tin và có sir tham gia gop cüa to chüc, cá nhân. 

6. Nâng cao vai trô, trách nhim ngi.thi dung du tt'rng sO ngành trong chi 
do, diêu hành và thirc thi cong v11 tii Trung tam, nêu cao tInh tiên phong, guong 
mâu cüa trng can b, cong chüc, viên chüc lam vic ti Trung tam. 

Diêu 4. Ch do lam viêc 

1. Vic quàn 1, diu hành cong vic hang ngày cüa Trung tam thirc hin 
theo chê d thu trithng. 

2. Can b, cong chirc, viên chüc, nhân viên lam vic tai  Trung tarn phãi 
thirc hin diing chüc trách, nhim vii dugc giao, chap hành ni quy, quy chê, quy 
täc irng xu trong giao tiêp cüa Trung tam và quy djnh cüa pháp lut. 

3. Di vi các van bàn thuc thm quyn ban hành cüa Trung tam, Giám 
dôc Trung tam chju trách nhim tnrâc Chánh Van phông Uy ban nhân dan 
(UBND) tinh và trithc pháp lut ye ni dung, the thüc van bàn. 

4. Di vói các van bàn tham muu cüa Trung tam, Lãnh dlao Trung tam theo 
chüc nãng, nhim v11 dugc giao, chju trách nhim ye kiên thâm djnh, dê xuât dOi 
vâi ni dung, the thirc cUa dir tháo van bàn trInh Chánh Van phông UBNID tinh, 
trInh UBND tinh. 

5. Các chuyên viên, nhân viên hành chInh, van thtr, có trách nhim thirc 
hiên viêc dánh may, in sao, dóng dâu, phát hành van bàn và cong tác quán l luu 
trü van bàn, ho sotài 1iu lien quan theo Quy chê lam vic cüa Van phông UBND 
tinh và chju trách nhim ye nhng cong vic cüa mInh 

6. Thu trithng các s, ngành to mci diu kiin cho cOng chüc, viên chuc, 
nhân viên lam vic tai  Trung tarn duçic tham gia sinh hot dãng, doàn the, hçp, 
giao ban cong vic; dam báo các chê d chInh sách theo quy djnh. 

Diêu 5. Thô'i gian lam vic 

1. Trung tam tip nhn và trã k& qua giãi quyt TTHC vào tat câ các ngày 
lam vic, tü thu hai den thu sáu hang tuân (tru ngáy nghi theo quy djnh). 

2. Thai gian tip nhn, trá kt qua giâi quyt TTHC thirc hin tai  Trung tam là 
thai gian lam vic do cap tham quyên quy djnh (khOng ké ngày nghi theo quy djnh). 

3. Trung tam thirc hin b trI ngui lam vic dê tiêp nhn, trá k& qua giãi 
quy& di vci mt sOTTHC có tan suât phát sinh ho so ló'n, thumg xuyên trong 
ngày thu bay hang tuan theo quy djnh cüa UBND tinh. 

4. Thai gian giái quyt TTHC là th?i gian do pháp lut quy djnh và dugc 
tInh k tü ngày nhn dü ho so hqp l. 
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Chirong II 
TO CHtC vA HOAT BONG CUA TRUNG TAM 

Biêu 6. I trI, chirc nãng 
1. Trung tam là don vj hành chInh dc thu thuc Van phông UBND tinh, có 

con dâu, tài khoàn riêng dé thirc hin nhim V11, quyên htn duçic giao. Trung tam 
chju sir länh dao,  chi dto cüa UBND tinh, Chü tjch UBND tinh; quàn l, diêu 
hành trirc tiêp cüa VAn phông UBND tinh, Chánh VAn phông UBND tinh; hisng 
dan ye chuyên môn, nghip vi cüa các co quan nhà nuóc có thâm quyên. 

2. Trung tam có chirc nAng là du mi d các s, ngành bô trI cong chüc, 
viên chi:rc den thirc hin vic huàng dan, tiêp nhn, giài quyêt hoc chuyên ho so 
giài quyêt và trà kêt qua giâi quyêt TTHC cho to chirc, cá nhãn theo quy djnh; 
phôi hcp tham muu, dê xuat triên khai các giài pháp phát triên rng diing cong 
ngh thông tin, chuyên dOi sO nhAm nâng cao chat lixçing, hiu qua phiic v11 nguYi 
dan, doanh nghip, cài each hành chInh, hin dti hóa nên hành chinh, xây dirng 
ChInh quyên din tir hi.thng tâi ChInh quyn s& 

Biêu 7. Nhim viii, quyên hn cüa Trung tam 
1. Nhiêmvu 

Th?c hin nhim v11 quy djiih ti Khoàn 1 Diêu 8 Nghj djnh s 
61/2018/ND-CP ngày 23/4/2018 cüa ChInh phü ye thirc hin co chê mt cira, mt 
cua lien thông trong giài quyêt TTHC (g9i tat là Nghj dnh sO 61/20 1 8/ND-CP). 

Ngoài cac nhim vii nêu trên, Trung tam thirc hin các nhim vv: 

a) Theo dOi, don dc can b, cOng chüc, viên chuc lam vic ti Trung tarn 
thirc hin dung chüc trách, nhim vi; giám sat, xir 1 vic tiêp nhn, giãi quyêt 
TTHC và viec thirc hin nhim vu cüa can b, cOng chüc, viên chuc t?i  Trung tam 
theo quy djnh. 

b) Chu trI kim soát, giám sat, dOn dc vic tip nhn, giài quyt, trã kt qua 
giài quyêt cac TTHC cüa cac si, ngành tii Trung tam và trén môi truè'ng din tü; 
phôi hçip vi cac co quan lien quan theo dOi, kiêm tra vic thirc hin tiêp nhn, giài 
quyêt, trá ket qua giài quyêt TTHC tti các Trung tam Hành chInh cOng cap huyn. 

c) Phi hçip vi CáC co quan, don vj lien quan d nghiên ciru cácquydjnh 
cüa Nba nithc ye cai cách TTHC, xay dirng ChInh quyên din t1r, chuyên dôi sO, 
tong hqp, d xuât diêu chinh, sua dôi, thay the, bô sung danh mvc,  quy trInh và 
các ni dung lien quan khác trong vic giái quyét TTHC th1rc hin ti Trung tam. 

d) Phi hçp trong cOng tác dánh giá kt qua thrc hin nhim vii cüa cOng 
chüc, vien chüc CáC co quan, don vj duqc Cu ye lam vic tti Trung tam. 

d) Hrncng dn chuyen mOn, nghip vii v cOng tác tip nhn, trá kt qua giãi 
quy& TTHC và các ni dung khác có lien quan dOi vth Trung tam, B phtn tiêp 
nhn và trã kt qua TTHC cap huyn. 

e) Thirc hin thng kê, thOng tin, báo cáo djnh k' và hang nAm, báo cáo 
dot xut yj  UBND tinh yà co quan có thâm quyên theo quy djrIh. 
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f) Tham mixu trInh Chánh Van phông LJBNID tinh ban hánh và to chirc 
thrc hiên B quy täc irng xir co ban cüa cong chüc, vién chüc, ngii?i lao dng 
lam vic tai  Trung tam. 

g) Thirc hin các nhim v11 khác duçic giao theo chi dao  cüa UBND tinh, 
Chü tjch UBND tinh, Chánh Van phông UBND tinh; tInh hInh thirc tê dja phuong 
và theo quy djnh cüa pháp 1ut. 

2. Quyên han 
Thrc hin quyn han  theo quy djnh tai  Khoàn 2 Diu 8 Nghj djnh s 

61/2018/ND-CP. 
Ngoài các quyn han  nêu trên, Trung tam thirc hin các quyn han  sau: 
a) Kim tra, lam rO nguyen nhân, d xut bin pháp xir 12 di vi các 

tru?mg hçp giài quyêt ho so qua han  so vi quy djnh. 
b) Tir chi tip nhn hoc chü dng d ngh vôi nguñ dirng du cci quan, 

don vj cir ngui thay can b, cong chüc, vien chüc vi phm k2  1utt lao dng, có 
thai d, tác phong, cu xir không diing quy chê van hóa cOng sâ, nàng 1irc chuyên 
mOn không dáp 1mg duçc nhim v1i hoc có hành vi vi phm pháp lut khác. 

c) Chñ dng d nghj các sâ, ngành cü can b, cong chirc, viên chüc dn 
Trung tam dê kjp th?ii tang, giãm can b, cong chüc, viên chrc khi so hiçmg to 
chüc, cá nhân den thçrc hin TTHC có biên dng tang, giàm rö rt hoc qua It 
hoc trumg hqp can b, cong chirc, viên chüc duqc yang mat, dugc nghi theo 
quy djnh. 

d) Quàn 12 tài chinh, tài san, co sâ 4t cht dugc giao theo quy djnh cüa 
pháp lut và cua UBND tinh. 

d) Thirc hin các quyn han  khác duqc UBND tinh và Chü tjch UBND 
tinh giao hoc theo quy djnh cua pháp lutt. 

Diêu 8. Co cu to chtrc 

Co câu t chirc cua Trung tam thirc hin theo quy djnh tai  khoãn 1, khoàn 
2 Diêu 3 Quyet djnh so 23/QD-UBND ngày 05/01/2019 cüa UBND tinh ye viçc 
thành 1p Trung tam Phiic vii hành chInh cong tinh Ninh BInh. 

Diêu 9. Co s 4t chat và trang thiêt bj lam vic 

1. Trung tam b trI khu vrc cung cp thông tin, TTHC; khu vrc tip nhn Va 
tra kêt qua dizçic chia thành trng quay tuong 1mg vi tmg lTnh VTC khác nhau; bO 
trI dü ghê ngOi ch?i, bàn dê viêt, may tinh có ket nOi mng dành cho to chrc, cá 
nhãn den giao djch, thirc hin djch vt cong trrc tuyên; lap dt camera theo dOi toàn 
b khu vrc lam vic cüa Trung tam có kêt nOi vói co quan nhà nuc cap trén và 
trong toàn h thông; phânmêm quàn 12, dieuhanh hoat  dng cüa Trung tam; bô trI 
khu virc dt các trang thiet bj: may lay sO xêp hang tir dng két nOi ti H thông 
thông tin mt cira din tü; các man hInh cam 1mg phçic v to chüc, cá nhân tra cru 
thông tin, TTHC, tra ctru kêt qua giâi quyet TTHC; bô trI khu vijc cung cap djch vi 
theo quy djnh tai  diem e Khoàn 1 Diêu 8 Nghj djnh so 61/2018/ND-CP. 

2. Van phông UBND tinh dam bão co sG vt chit, trang thit bj, may móc, 
k5 thut phiic vit cho hoat dng cüa Trung tam theo quy djnh. 
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Diêu 10. 1ng diing cong ngh thông tin 

1. Các s, ngành chju trách nhim thung xuyên rà soát va kp th?i 
xây dirng, bô sung quy trInh giài quyêt TTHC dê ctp nht len Cong Djch vi 
công, h thông Mt ci:ra din tiir cüa tinh (g9i tat là Cong djch vi Cong cüa tinh), 
dam bâo vic irng dicing Cong ngh thông tin trong giâi quyêt TTHC theo quy djnh 
t?i Chuang IV Nghj djnh sO 61/2018/ND-CP. 

2. Trung tam b trI cong chüc, viên chüc h trg k thut, phôi hçp vâi don 
vj cung cap djch vi, Sâ Thông tin và Truyên thông duy trI, nâng cap Cong Djch 
v11c011g cüa tinh, ha tang cong ngh thông tin bão dam tinh thông nhât và khã 
nãng tIch hçp, trao dôi dt 1iu ye TTHC, ho so giái quyêt TTHC vOi co sâ d 1iu 
quôc gia ye TTHC và co s dü lieu chuyên ngành. 

Diêu 11. Kinh phi thiyc hin 

1. Kinh phi hoat dng cüa Trung tam duçic bâo dam tir nguôn ngân sách 
tinh cap hang näm qua Van phông UBND tinh và kinh phi duc trIch tr vic thu 
phI, 1 phi lien quan den boat dng giái quyêt TTHC theo quy djnh cüa pháp 1ut 
ye vic thu, quail 1, sir dçing phi và 1 phi. 

2. Trung tam duqc si:r diing các ngun thu hçp pháp khác t1r vic thirc hin 
các boat dng djch v11 có lien quan den vic giài quyêt TTHC khi dirçc Ca nhân, 
to chirc yêu câu và duqc co quan có thâm quyên thông qua, không trái vi quy 
djnh cüa pháp lut. 

Diêu 12. Nhim vti, quyn hin cüa Giám d&, Phó Giám dôc Trung tam 

1. Giám dc Trung tam 

a) Chi dao  toàn din các boat dng cüa Trung tam; chju trách nhimtnrâc 
Chü tch UBND tinh, Chánh Van phông UBND tinh và trithc pháp 1ut ye hoat 
dng Trung tam. 

b) Quân 1, phân Côflg, diu hành cong vic cua cong ch1rC thuc Trung tam 
trong gi lam viC. 

c) K các loai  van bàn lien quan boat dng cüa Trung tam theo quy djnh và 
chju trách thim ye ni dung CáC van bàn nêu trên. 

d) Duçic thüa 1nh Chñ tjch UBND tinh k van bàn don dôc CáC CO quan 
chirc nang và don vj Co lien quan den giai quyêt các TTHC de dam bâo thai gian 
theo quy djnh; báo cáo và dê xuât vth UBND tinh, Chü tjch UBND tinh bin pbáp 
x11 1 dôi vâi nhUng tru?ing hçip giãi quyêt thu tic khOng dam bâo th?i gian quy 
djnh. 

d) Chu trI viC h9p, giao ban cong vic cua Trung tam theo Quy che nay và 
Quy chê lam vic cüa Van phOng UBND tinh; tong hçip, báo CáO tInh hInh giâi 
quyêt cOng vic cüa Trung tam theo quy djnh; 

e) Tharn muu, xuât vâi UI3ND tinh, Van phOng UBND tinh các bin 
pháp phát triên 1rng diing cOng ngh thông tin, chuyen dôi sO, day manh  cãi cách 
TTHC de nang cao hiu qua hoat dng cüa Trung tam. 
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f) Djnh k' 03 tháng hoc dt xut khi có yeu cu cüa UBND tinh, to chirc 
lam viêc vi lânh do các S, ban, ngânh dê trao dôi ye vic quân 1, diêu hành, 
thirc hin nhim v1i cüa Trung tam; tInh hInh tiêp nhn ho so, giãi quyêt thu tiic 
hành chInh và tham gia vn hânh các h thông tti Trung tam. 

g) Quân 1 thôi gian lam vic, tin d xu 1 cong vic dixgc giao, thai d, 
tácphong, cu Xu cüa cong chcrc, vién chüc, nhân viên lam vic tai  Trung tam; tü 
chôi tiêp nhn ho.c Chü dng de xuât vâi nguñ dung dâu CO quan Co thâm quyên 
cü ngui thay Cong chuc, viên chüc vi phm k 1ut lao dng, Co thai d, tác 
phong, Cu Xu không dung quy Che van hóa cong s&, näng lirc chuyên mOn khOng 
dáp 1mg duçc nhim vi1 ho Co hành vi vi phm pháp lut kháC. Nhn xét, dánh 
giá và dê nghj cap thâm quyên bInh xét thi dua, xêp loai cOng chirc, viên chirc 
hang näm và thirc hin khen thu&ng, dng viên cOng chisc, viên ChiIC, nhân viên 
lam viC ti Trung tam. 

h) Chü dng d nghj vâi nguôi dimg du Co quan CO thm quyên Cu Cong 
chüc, viên chrC den Trung tam dê kjp thai tang, giâm COng chirc, viën ChÜC khi sO 
lizçng to chirc, Ca nhân den thire hin thu tiic hành chInh Co biên dng tang, giãm 
hoc qua It hoc trthng hçp cOng ChuC, viên Chuc dugC yang mtt, duVC  nghi theo 
quy djnh. 

i) Kjp thai xu l theo thm quyn hoC Chuyen Co quan CO thrn quyn xir 
l hành vi vi phm pháp lut Cüa tO ChuC, Ca nhân, cong ChuC, viên ChuC xày ra tai 
Trung tam. 

j) T chuc bâo v, phông Cháy, chtra Cháy, bâo dam an ninh, an toàn cho 
Cong chuc, viên chuc, nguôi lao dng, to chuc, Ca. nhân den thtrc hin thu tVC  hanh 
chjnh tai  tr1i su Trung tam. 

k) Quân l, trInh cap có thm quyn v ViêC mua sam, thuê, Cai tao, sun 
cha, bâo duOng, thay the, bô sung, thanh l tài 5fl, CO SO vt chat, k' thut tai 
Trung tam theo dung quy djnh cua pháp lut; bO tn khoa h9c, hp l CaC khu V1tC 
cung cap thông tin, giài quyêt thu tçic hành chinE, trang thiêt bj phiic v to chüc, 
Ca nhân den thuc hiên thu tue hath chInh. 

1) Thuc hiên các nhiêm vu khác duc giao theo chi dao  cüa UBND tinh; 
Chu tjch UBND tinh và Chánh Van phOng UBNID tinh. 

2. Phó Giám dc Trung tam 

a) Phó Giám dc là nguôi giüp Giám dc Trung tam phii trách, chi dao  th?c 
hin thim v1T, quyên han  theo quy djnh tai  khoân 1 Diêu nay và mt sO mt cOng 
tác khác cüa Trung tam; chju trach nhim trithc Giam dOc Trung tam và Chánh 
Van phOng UBND tinh ye nhim vi duqc phân cOng. 

b) ChU dng giâi quyt cOng vic trong phm vi nhim vii, quyn han  duqc 
giao. Nu cO van dê vuâng mac lien quan tói linh v?c  khác phài chü dng xin 
kien Giám dOc d giài quyêt kjp thai 

c) Duqc uy quyn diu hành hoat dng Trung tam khi Giam dc Trung tam 
yang mt và chju trách thim ye các quyêt djnh cüa mInh. 

d) Thirc hin thim vv khác theo sir phân cOng cüa Giám dc Trung tam. 
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Chu'o'ng III 

PHJM VI TIEP NHN 

VA QUY TRINH GIAI QUYET THU TVC  HANH CHINH 

Diêu 13. Ph.m vi tiêp nhn TTHC 

1. Trung tam Phiic vy. hành chInh cong tinh tip nhn h so TTHC thuc 
thâm quyên giâi quyêt hoc lien thông giâi quyêt cüa UBND tinh, các co quan 
chuyên mon thuc UBND tinh, nhftng TTHC thuc thâm quyên giái quyêt hoc 
lien thông giâi quyêt cüa các co quan duçic to chüc theo h thông ngành dc tai 
dja phiiang theo chi dio cüa Thu tuOng ChInh phü, nhng TTHC thuc thâm 
quyên giái quyêt cüa các b, ngành, cüa UBND cap huyn du'çic giao tiêp nhn tii 
Trung tam Phiic vi hành chInh cong tinh, trü TTHC thuc các trithng hçp quy 
djnh tai Khoãn 5 Diêu 14 Nghj ctjnh so 61/2018/ND-CP. 

2. Di vOi nh&ng TTHC dc thu duçic Chü tjch UBND tinh quyêt djnh cho 
phép không thirc hin tiêp nhn ti Trung tam Phi:ic v11 hành chInh cong tinh thI sà, 
ngành cap tinh duçic tiêp nhn tii don vj, nhung phãi ctp nht vào Cong djch vi 
cong cüa tinh và phãi áp ding quy trInh theo dOi vic tiêp nhn, xir 1 ho so, trâ kêt 
qua giâi quyêt tuong tr nhu quy dnh cüa Quy chê nay. 

Diu 14. Các hInh thu'c tip nhn ho so' và trã kêt qua 

1. Trtrc tiêp tii Trung tam Phiic vii hành chInh cong tinh; 

2. Thông qua djch vii buu chInh cong Ich theo quy djnh cüa Thu tuó'ng 
ChInh phü, qua thuê djch vii cüa doanh nghip, cá nhân hoc qua üy quyên theo 
quy djnh cüa pháp lut; 

3. Tr%rc tuyn tii Cng Dch vi cOng cüa tinh. 

4. Trirc tuyn trên Cng djch vii cOng quc gia di vâi các TTHC theo 
quy djnh. 

Diêu 15. Htro'ng dn kê khai, dãng k giãi quyt TTHC 

1. Cong chiirc, viên chirc ti Trung tam huàng dn các h so, giy t ma t 
chüc, Ca nhân phâi np khi giãi quyêt TTHC theo quy djnh tai  Diêu 15 Nghj djnh 
sO 6112018/ND-CP. 

2. COng chuc, viên chüc Trung tam h trç t chtirc, cá nhân thirc hin to tài 
khoãn sü dung trên COng djch vii cOng cña tinh khi den np ho so ti Trung tam. 

Diêu 16. Tiêp nhn ho so' 

1. COng chüc, viên chuc tip nhn h so TTHC thirc hin theo quy djnh tai 
Diêu 17 Nghj djnh so 61/2018/ND-CP. 

2. Các h so TTHC do t chüc, cá nhân gài dn dja chi cüa các sâ, ngành 
thI sy, ngành nhn duçic có trách nhim chuyên cho Trung tam trong ngày lam 
vic hoc du gi ngãy lam vic tiêp theo. 

3. Dôi vi các TTHC dang duc tip nhn, xtr 12  trrc tip tren phn mm 
chuyên ngành do B, ngành cung cap thI bithc tiêp nhn hO so vâ trá két qua phãi 
di.rçic cp nht tren COng djch vi cOng cüa tinh. Các s, ngành có trách nhim 
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phôi hçip vi Trung tam dê két noi, lien thông giüa Cong djch v11 Cong cüa tinh 
vi cac phân mêm chuyên ngành do B, ngành cung cap dê dam bâo thun tin và 
trao dôi, truy xuât di] 1iu. 

Diêu 17. Chuyên ho so' cho co' quan giãi quyêt TTHC 

Ngay sau khi tip nhtn h so thu tc hành chInh theo quy djnh tai  Diu 16 
Quy chê nay, can b, cong chirc, viên chüc tiêp nhtn chuyên ho so den s, ngành 
có thâm quyên giãi quyêt nhu sau: 

1. Chuyn dI lieu h sodin t1r duqe tip nhn trirc tuyn cüa t chirc, cá 
nhân den sà, ngành có thâm quyên giái quyêt thông trên Cong djch viii cong cüa tinh. 

2. Chuyn ngay h so TTHC tip nhn tr1rc tip dã duçic so hóa, nhp day 
düdtr lieu din tü ho so và k so xác thin Giây tiêp nhtn ho so và hçn trâ kêt qua 
mâu din t1r den sâ, ngành có thâm quyên giâi quyêt thông trên Cong djch vi 
cong cüa tinh. Vic sO hóa toàn b hoc tlrng phân ho so TTHC phâi dugc the 
hin day du trên Giây tiêp nh.n ho so và hçn trá kêt qua mâu din tü. 

3. Thirc hin chuyn h so tip nhn trirc tip trong ngày lam vic hoc 
chuyên vào dâu gi ngày lam vic tiêp theo dôi vi trithng hcip tiêp nhn sau 15 
gi hang ngày. Vic chuyên ho so giây den co quan có thâm quyên giâi quyêt 
duqe thijc hin bang cách chuyen trirC tiêp hoc thông qua djch vii buu ehInh 
cong Ich nhung phâi bâo dam tiêt kim, hiu qua, an toàn ho so tâi 1iu. 

4. Co quan Co thrn quyn giãi quyt tip nhn h so, kim tra va trã 1ti h 
so khi phát hin ho so không hçip l, day du. Cong chüc, vién Chile tiêp nhn ho 
so chju trách nhim truâc Giárn dôc Trung tam, Thu tru&ng s, ngành Co thâm 
quyên giâi quyêt TTHC khi dê xáy ra trumg hçip ho so không hçip l, day dü 
thành phân. 

Diêu 18. Giãi quyt ho so' TTHC 

1. Giái quyêt h so TTHC dugc thirc hin theo quy djnh tti Diu 19 Nghj 
djnh so 61/2018/ND-CP. 

2. CáC CO quan cO thm quyn giaj quyt TTHC t chuc thrc hin toàn b 
quy trInh: tiêp nhn, thâm djnh, giái quyêt, phe duyt và tra kêt qua ho so TTHC 
trên Cong djch vii Cong và h thông mt cua din tir cüa tinh theo quy djnh cüa 
Nghj djnh 45/2020/ND-CP ngày 08/4/2020 cüa ChInh phü ye thirc hin TTHC 
trên mOi tru1ng din t1r và theo l trInh, quy djnh cüa UBNID tinh. 

iJiêu 19. Chuyên kêt qua giãi quyt ye Trung tam 

1. K& qua giãi quyt TTHC phâi duqc eo quan có thm quyn giai quyêt 
k so, Cp nht tren Cong djch vi cOng cüa tinh. 

2. Co quan giãi quyt TTHC chuyn k& qua giai quyt h so ban k s Va 
bàn dóng dau ye Trung chm nhât truâc 2 gi so vi gi hçn trã ghi trên Giây tiêp 
nhtn ho so và hn trã kêt qua. 

3. Vic chuyn kt qua giãi quyt TTHC bàn có dóng du va h so lien quan 
(nêu co) ye Trung tam duqc th?c hin bang cách chuyên tr1ic tiêp hoc thông qua 
djch vii buu chInh cong Ich nhixng phài bâo dam tiêt kim, hiu qua, an toàn hO so 
tài lieu. 
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Diêu 20. Trã ho so, kêt qua giãi quyêt TTHC 

1. Trâ ho so, kt qua giãi quyt TTHC thirc hin theo quy djnh ti Diêu 20 
Nghj djnh so 61/2018/ND-CP. 

2. Vic chuyn di h so, kt qua giâi quyt TTHC ban din tir ra van ban 
giây thijc hin theo quy djnh t?i  Diêu 18 Nghj djnh sO 4512020/ND-CP ngày 
08/4/2020 cüa ChInh phü và theo 1 trInh, quy djnh cüa UBND tinh. 

3. Di vâi nhüng TTHC theo quy djnh phãi thu phi, 1 phi: Ca nhân, to 
chüc nhn kêt qua giãi quyêt ho so và np day dü phi, 1 phi theo quy djnh twmg 
irng véi ma ho so tti Trung tam. Trung hqp Ca nhân, to chüc dã däng k nhn 
két qua qua djch v1i bu'u chInh thI vic trâ kêt qua, thu phi, 1 phi (neu co) vá cithc 
phi duçic thirc hin qua djch vii buu chInh. 

4. Tru?mg hçip TTHC có quy djnh phãi trã kt qua giãi quyêt ngay tai  ch 
sau khi np ho so, nêu ho so dã day dü, chInh xác, dü diêu kin tiêp nhn, cOng 
chirc, vien chirc thirc hin tiêp nhn không phãi ltp Phiêu tiêp nhn ho so và hçn 
trã kêt qua; trrc tiêp hoc phôi hqp thm djnh, trInh nguñ có thâm quyên quyêt 
djnh và trâ kêt qua giãi quyêt cho tO chüc, cá nhân, dông thi thijc hin cp nht 
tInh hInh, két qua giái quyêt vào phân mêm quãn 1. Tru&ng hqp to chirc, Ca nhân 
np ho soyeu cau phái Co phiêu tiêp nhn và trã kêt qua thI cOng chüc, viên chirc 
phâi cung cap cho ngu?i np ho so. 

lJiêu 21. Xurly ho so'quá hn 

1. Di vi h so qua hin do vic giái quyt cüa các sâ, ngânh: Thu trithng 
s&, ngành có phiêu xin 1i to chiirc, Ca nhân ye 1 do qua han  và hçn laj  ngày trã 
kêt qua cho to chüc, cá nhân bang van ban hoc tin nhan, thu din tir. Vic hçn laj 
ngây trá kêt qua duc thirc hin khOng qua mt lan. 

2. Di vth tru&ng hçp giâi quyt h so vuçit qua thñ han  quy djnh hoc 
chm so vri thi gian hçn trã két qua ma không có 1 do, Trung tam cp nht và 
thông báo cOng khai dê CáC co quan, to chic, cá nhân biêt, dOng thñ báo cáo Chu 
tich UBND tinh chi dao  lam rö, xac djnh trách nhim, xir 1 nghiêm theo quy djnh. 

3. Trung hp chm tra kt qua giai quyt TTHC Cho t chirc, cá nhân theo 
thai han  quy djnh, gay thit hai  ch? tO chirc, Ca nhân thI Co quan, to Chlc, cá nhân 
CO lien quan phái có trách nhim bOi thu?mg theo quy djnh cüa pháp 1ut. 

Diêu 22. Phiro'ng thu'c np phi, 1 phi 

1. To chiic, Ca than co tráCh nhim np phi, 1 phi giãi quyt thu t1C hành 
ChIflh dâ duqc quy djnh (nêu Có) theo CáC phuong thirc sau day: 

a) Trirc tip np tai  b phn thu phi, 1 phi do Trung tam bO trI trong Tr s 
Trung tam. 

b) TnrC tip nôp hoc chuyen vào tài khoán ua doanh nghip cung 1ng djch 
vii buu Chlnh cOng ICh dê chuyên Cho Ngân hang cung Cap djch v  trong trixông 
hçip thrc hin thu tiic hành chinh qua djch vi biru chInh cong Ich hoc np ho so 
trçrc tuyên. 
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c) Trrc tuyn thông qua chiirc näng thanh toán phi, 1 phi cüa Cong djch v11 

cong và h thông mt ci:ra din tü cüa tinh. 

2. Trong tru?mg hcp không np trirc tip thI chirng t1r np tiên, chuyên 
khoân tiên phi, l phi giâi quyêt thu tiic hành chinh hoc biên lai thu phi, 1 phi 
giâi quyêt thu tiic hành chinh (nêu co) duc g11 kern theo ho so den si, ngành có 
thâm quyên giâi quyêt thu tiic hành chinh. 

Diu 23. Dánh giá vic giãi quyt TTHC 

Trung tam có trách nhim xay drng tiêu chi d dánh giá ni b v tinh phü 
hçp pháp lut cüa qua trInh giâi quyêt TTHC, có the khâo sat dc 1p tO chirc, cá 
than ye vic giâi quyêt TTHC theo dçit hoc djnh kST hang närn. Ni dung dánh 
giá vic giái quyêt TTHC theo quy djnh ti Chuong V Nghj djnh so 61/2018/ND-
CP và Thông tu sO 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 cüa B truOng, Chü 
nhim Van phông Chinh phü hithng dn thi hành mt so quy djnh cüa Nghj djnh 
61/2018/ND-CP ngày 23/4/20 18 cüa Chith phü ye thirc hin co chê mt ci.'ra, mt 
cira lien thông trong giài quyêt thu tçlc hành chInh (gui tat là Thông tu so 

01/2018/TT-VPCP). 

Chtro'ng IV 

TRACH NHIM, QUYEN HiN 

CUA CAC TO CH1J'C, CA NHAN VA MO! QUAN H CONG TAC 

Diêu 24. Quyn và trách nhim cüa to chfrc, cá nhân dn giãi quyt 
TTHC tii Trung tam 

1. Quyn cüa t chüc, Ca nhân: 

a) Dugc can b, Cong chirc, viên chrc tti Trung tam huâng d1n 1p h so; 
tiêp nhn hO so, nhn Phiêu tiêp nhn ho so và hçn trâ két qua theo quy djnh. 

b) Ti'i chi thirc hin nhüng yêu cu khOng duçic quy djnh trong b TTHC 
do các B, nganh Trung uang hotc UBND tinh dã cong bô. 

c) Phàn ánh, kin nghj vi các co quan có thm quyn v sir không cn 
thiêt, tith khOng hçp 1 và không hçp pháp cua TTHC 

d) Phân ánh, kin nghj, khiu nai, t cáo can b, cong chüc, viên chirc khi 
có can cü, chimg cr chirng minh vic hung dan, tiêp nhn, giài quyêt, trá kêt qua 
giâi quyêt TTHC không dung quy djnh cUa pháp 1ut và hành vi vi pham pháp 
lutt khác có lien quail. 

d) Các quyn khác theo quy djnh cüa pháp lut. 

2. Trách thim cüa t chuc, cá nhân: 
a) Chju trách thim v tIth hçip pháp, chIth xác cüa các giy t?ii có trong h 

so và cung cap day dü thông tin có lien quan; khi nhn két qua TTHC phâi mang 
theo Phiêu tiep then ho so và hçn trâ két qua; triing hqp duc uy quyên nhn 
thay thI mang them giây üy quyên cüa ngui dã üy quyen di th.n thay kêt qua. 
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b) Thirc hin dy dü các quy djnh v giái quy& TTHC vâ các quy djnh cüa 
Trung tam; np day dü các khoãn phi, 1 phi (neu co) theo quy djnh. 

c) Chju trách nhim tmc pháp 1ut v hành vi vi phm quy djnh tai  Quy 
ché nay và các quy djnh khác cña pháp 1ut có lien quan. 

3. T chirc, cá nhân có yeu cu giái quyt TTHC không dugc thirc hin các 
hành vi sau day: 

a)Gian 1n, mao  nhn, chim doat, sir dung trái phép h so, tâi 1iu, kt qua 
giâi quyêt TTHC. 

b) Can trâ vic giâi quyt TTHC cho t chtrc, cá nhân. 

c) Dung các thñ doin khác d lüa di, hi l can b, cong chüc, viên chüc 
trong qua trInh giái quyêt TTHC. 

d) Vu khng, phân ánh, kin nghj, khiu nai,  t cáo, mao  danh ngi.thi khác 
dê to cáo sai sir that,  không có can cü, không có chüng cir ching minh hành vi vi 
pham pháp 1ut cüa can b, cong chüc, viên chüc, co quan có thâm quyên trong 
hLràng dan, tiêp nhn, giâi quyêt và trá kêt qua giái quyêt TTHC. 

d) Xüc phm danh dir cüa co quan có thrn quyn; dung vu lirc, de d9a, xüc 
phm danh dci, nhãn phâm cüa can b, cong chüc, viên chirc, co quan có thâm quyên 
trong qua trInh hithng dan, tiêp nhn, giãi quyêt vâ trá kêt qua giái quyêt TTHC. 

e) Nhn xét, dánh giá thiu khách quan, không cong bang, không trung 
thirc, không dung pháp lut, không dung thirc tê vi vic thirc hin nhim vi1 cüa 
can b, cong chüc, viên chirc, cci quan có thâm quyên trong qua trInh hithng dan, 
tiêp nhn, giái quyêt và trá kêt qua giái quyêt TTHC. 

g) Các hành vi vi pham khác theo quy djnh cüa pháp lut. 

4. Doanh nghip cung img djch vii buu chInh cOng Ich và doanh nghip, cá 
nhân duçc thuê hotc duqc üy quyên thirc hin TTHC không disçc thrc hin các 
hành vi sau day: 

a) Can trâ qua trInh giãi quyt TTHC. 

b) Li'ia di can b, cOng chirc, viên chüc, cci quan có thm quyn, t chüc, 
nguñ üy quyên thirc hin TTHC. 

c) Các hành vi khác theo quy djnh cüa pháp lut. 

Diêu 25. Trách nhim, quyn lo'i và nhfrng hãnh vi không dirçrc lam trong 
giãi quyêt TTHC cüa can b, cong chfrc, viên chtj'c lam vic tii Trung tam 

1. Trách nhiêm: 

a) Thirc hin nghiêm tuc, dy dü các quy djnh cüa pháp lut có lien quan. 

b) Tao  diu kin thun igi cho th chüc, cá than thirc hin TTHC. 

c) Hithng dn t chüc, Ca nhân thirc hin TTHC dy dü, rO rang, chInh xác; 
trithng hçp phái yêu câu sua dOi, bô sung ho so chi duçvc yêu câu süa dôi, bO sung 
môt lan. 
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d) Tip nhn, giãi quyt hoc chuyn h so, theo dôi vic giâi quyt TTHC 
cho to chirc, Ca nhân theo quy djnh; cp nht ho so dã tiêp nMn  vào Phân mém 
quân i và cap ma so ho so TTHC cho tO chüc, Ca nhân. 

d) Chü dng tham mixu, d xut sang kin câi tin vic giâi quyt TTHC; 
kip th?yi phát hin, kiên nghi vôi co quan, ngithi có thâm quyn d sira dOi, bô 
sung, thay dôi hoc hüy bO, bäi bó các quy dtnh  ye TTHC trái pháp 1ut, khOng 
khá thi hotc không phü hçp vth tInh hInh th?c tê cüa b, ngânh, dja phuong. 

e) Trong qua trInh thirc thi nhim vi1, thirc hin nghiêm the, dÀy dü Ni quy 
lam vic tii Trung tam, B quy täc ing xir co ban cüa cOng chirc, viên chirc, 
nguñ lao dng lam vic ti Trung tam. 

g) Thirc hin cac nhim vi1 khac do Giám dc Trung tam phân Cong. 

2. Quyn igi: 

a) Dugc ttp huân v chuyên mOn nghip vii, cOng ngh thông tin vâ van 
hóa 1rng xir, giao tiêp vôi tO chüc, Ca nhân. 

b) Dixgc tham gia các khóa hçc l lun chInh trj, quân 1 nhà nithc, ngoLi 
ngü, tin h9c vâ các linh virc khác i trong nuâc, nuôc ngoâi theo quy ctjnh cüa 
pháp lut. 

c) Duçc nghi bü (nu lam vic them vào ngày 1, t&, thu Bay, Chi:i nht). 

d) Nhn luong, phii cap, bM duorng va ch d, chInh sách khác (nu co) tii 
co quan dã cir den lam vic ti Trung tam. 

d) Duçic bão dam trang thit b và các diu kin lam vic khác theo quy 
djnh cüa pháp lust; ducic cung cap thông tin lien quan den nhim vi, quyên hn 
dugc giao; diigc pháp 1ut bâo v khi thi hành cOng vit; dugc hithng các ché d 
bOi duO'ng, h trg theo quy djnh hin hành. 

3. Nhu'ng hành vi can bô, cOng chi'rc, viên chtrc khOng dugc lam trong giãi 
quyêt TTHC ti Trung tam 

Can b, cOng chüc, viên chüc duge giao nhim vii hung dAn, tip nhn h 
so, giãi quyêt, trâ kêt qua giãi quyêt TTHC tti Trung tam khOng duge thirc hin 
các hânh vi sau day: 

a) Ci:ra quyn, sách nhiu, gay phin ha, khó khän cho t cht'rc, cá nhân thirc 
hiên TTHC. 

b) Can tth t chüc, cá nhân lira ch9n hInh thirc np h so; nhn, trá kt qua 
giâi quyêt TTHC theo quy djnh cüa phap 1ut. 

c) Can tth hoc ngän chn trái phép qua trInh truyn, g11i, nhtndü lieu din 
tü; thay dOi, xóa, hüy, giã mao, sao chép, di chuyên trai phép mt phân hotc toân 
bt ni dung dü 1iu thirc hin TTHC. 

d) Ti& l thông tin v h so, tai 1iu và cac thông tin lien quan dn bI mt 
cüa th chuc, cã than hoac sir diing thông tin dO d tritc igi. 

d) Tr chi thrc hin, kéo dài th?yi gian giâi quyt TTHC hoc tir yêu dAu 
b sung hO so, giây t ngoâi quy djnh cüa phap lut. 
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e) Truc tip giao djch, yêu cu t chirc, cá nhân b sung, hoân thin h s 
không thông qua Trung tam (tr1r trung hqp pháp 1ut có quy djnh khac). 

f) Dun dy trách nhim, thiu hçp tác, thiu cong bang, khOng khách quan, 
không d(ing pháp 1ut trong qua trInh giâi quyêt TTHC. 

g) U'ng xà, giao tip khOng phü hçp vâi quy ch van hóa cong si. 

h) Các hành vi vi phm pháp 1ut khác trong thirc hin cong vi1. 

Diêu 26. Trách nhim cüa co' quan có thâm quyên cir can b, cong 
chü'c, viên chu'c den lam vic ti Trung tam 

1. Lira ch9n, cir cong chirc, viên chüc có du näng 1rc, trInh d lam vic và 
chju trách nhim ye kêt qua cOng tác cüa cong chüc, viên chüc dixçic cü den lam 
vic tai  Trung tam; có phinmg an bO trI dir phông It nhât 01 ngui dê kjp th?yi thay 
the trong các truông hcip cong chüc, vién chüc chInh thüc nghi phép, nghi Om, 
nghi vic riêng, di h9c de khOng lam gián doan vic tiêp nhn và trâ ho so' cho tO 
chüc, cá nhân. Hn chê cir cOng chüc, viên chirc lam vic tai  Trung tam tham dir 
các lap bOi duo'ng, tp huân tü mt tháng tth len. 

2. B trI can bO du mi, hang ngày tip nhn h so', TTHC tir Trung tam 
chuyên den và gui kêt qua giãi quyêt TTHC duc k so trén Cong djch vi cOng 
cho Trung tam và bàn có dóng dâu cho Bru din chuyên tai Trung tam; phOi hp 
giài quyêt TTHC bào dam thai gian quy djnh; chü dng trao dôi bang van bàn vai 
Trung tam ye nguyen nhân vic giái quyet qua han; ban hành van bàn xin lôi dOi 
vôi to chüc, cá nhân trong vic giâi quyêt TTHC qua han, nguyen nhân t1r chôi 
khOng giâi quyêt TTHC duçc Trung tam tiêp nhn, chuyên den. 

3. Thu?mg xuyên rà soát, thing kê, trInh Chü tjch UBND tinh cOng bô danh 
muc, cOng bO TTHC thuc tham quyên giâi quyêt, quân l cüa co quan mInh (tru 
co' quan duqc to chirc theo ngành dc) theo dung quy djnh; lam co sa cho Trung 
tam diêu chinh, bô sung kjp thai danh mvc,  ni dung TTHC giái quyêt ti Trung 
tam dê thirc hin theo dung quy djnh. 

4. PhM hçip vai Trung tam thirc hin dánh gia vic giài quyt TTHC theo 
co chê mt cua, mt cua lien thông theo dung quy djnh tai  Chuang III Thông tu 
01/2018/TT-VPCP. 

Diêu 27. Trách nhim cüa các co quan, to chñ'c, Ca nhãn có lien quan 
trong vic giãi quyet hO so', ket qua bj sal, bj mat, bj that lic hoc bj hir hông 

1. Trung hp xáy ra sai sot trong kt qua giãi quyêt thu tic hành chinh, 
nu 1i thuôc ye can b, cOng chuc, viên chuc, Co quan có thâm quyên thI can b, 
cong chuc, 'viên chuc, co quan do phâi sua dôi, bO sung, bãi bO, thay the hoc 
dInh chinh sai sot yà phài chju mi chi phi lien quan den sua dOi, bO sung, bãi bO, 
thay the hoc dinh chInh. 

2. Trirang hçp sai sot cüa cOng chuc, vien chüc càc sa, ngành cu dn lam 
vic ti Trung tam lien quan den vic Ui van, giài thfch, nhn hO so, chuyen hO so 
và tra kt qua thI các sa, ngành do có tràch nhirn khac phc, dam bâo quyên li 
cüa t chuc, cá nhân theo quy djnh ti khoàn 1 diêu nay. 
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3. Tru&ng hçp có sai sot do nhân sir co quan khác kiêm nhim thI các sà, 
ngành có trách nhim phôi hçp vi nhân sir kiêm nhim, Thu tru&ng Co quan 
quail 1 trirc tiêp nhân sir kiêm nhim va Trung tam khäc phc, dam bão quyên lçii 
cüa to chüc, cá nhân theo quy djnh. 

4. Tru&ng hçp h so bj mt, bj tht 1ic hotc bj hu hông trong qua trInh giái 
quyêt thu tVc  hành chinh thI S, ban, ngành, can b, cong chirc, viên chirc có lien 
quan có trách nhiêm phoi hap vi to chüc, Ca nhân có ho so, giây t?Y bj mat, bj that 
1ic hotc bj hu hông dé khac phiic hu qua; xác djnh Si, ban, ngánh, can b, cOng 
chirc, viên chtrc d lam mat, that lac, hu hông ho so dê quy trách nhim chi trã 
mi chi phi phát sinh trong vic xin cap iai hO so, giây tè, các trách thim khác có 
lien quan Va X lôi tO chüc, cá nhân ye sir cô nay. Trung hap lam mat, that 1c, 
hu hông ho so lien quan den hành vi vi phm pháp 1utt thI tüy theo tinh chat, mirc 
d cüa hành vi vi phtm, SO, ban, ngành, can b, cOng chüc, viên chirc có hánh vi 
vi phm sê bj xr l theo quy djnh cüa pháp lut. 

5. H so, kt qua giái quyt thu tic hánh chInh luân chuyn giüa Trung tam 
vci các Sà, ngânh và chuyên trâ kêt qua den dja chi tO chirc, cá nhân qua djch vi1 

bu'u chInh bj mat, bj that lac,  bj hu hông duçic xir 1 theo quy djnh cüa Thu tithng 
ChInh phü và pháp 1ut có lien quan. 

Diêu 28. Môi quan h cong tác giü'a Trung tam vói các co' quan chtrc 
nãng có lien quan 

1. Trung tam ehiu si,r lãnh dto, chi dao cüa UBND tinh, Chü tjch UBND 
tinh và chju 511 quán 1 trirc tiêp cüa Chánh Van phông UBND tinh. 

Giám doe Trung tam báo cáo Lãnh dao  UBND tinh, Chü tjch UBND tinh, 
Chánh Van phông UBNT) tinh dê giái quyêt nhü'ng van dê phát sinh. Trong 
trithng hap can thiêt, Giám doe Trung tâmbáo cáo, xin kiên chi dto trirc tiêp 
cüa Chü tjch UBND tinh ye nhüng van dê lien quan den tInh hInh to chuc va 
hott dng cüa Trung tam; to chüc triên khai vá kiêm tra, dOn doe vic thrc hin 
các nhim vii theo chi dao  cua Chi tjch UBND tinh ye nhtrng linh virc thuc 
chuc näng, thim viii cua Trung tam. 

2. Trung tam quan h vâi CC co quan chuc näng, dja phuang theo nguyen 
täc phOi hap dugc quy djnh tai  Quy chê phôi hap hoat  dng giita Trung tam phic 
vi1 hành chInh cOng tinh vi các sâ, ngành; co quan, don vj có TTHC th?c hin tii 
Trung tam do Chü tjch UBND tinh ban hành. 

Diêu 29. Chê d hQp, báo cáo cüa Trung tam 

1. Trong qua trInh hoit dng, Trung tam và các S&, ban, ngành tinh thu?ng 
xuyên trao dOi thông tin ye hot dng giái quyêt thu tiic hành chInh tai  Trung tam 
và thirc hin thim viii cua can b, cong chuc, viên chuc cua các S, Ban, nganh 
cir den lam vic tai  Trung tam. 

2. Djnh kr hang tháng hoc khi có yêu cu cüa cap có thm quyên, Giárn 
doe Trung tam có trách nhim thông kê, tOng hap tInh hInh tiêp nhn, giái quyêt 
TTHC va các van de lien quan báo cáo UBND tinh, Chü tjch UBND tinh và 
thông báo ye co quan có thâm quyen có TTHC giai quyêt ti Trung tam. 



15 

3. Hang tun, hang tháng, hotc dtt xut khi có yêu cu Trung tam h9p dé 
dánh giá kêt qua hot dng. Djnh kST 06 tháng h9p kiêm diem cong tác cüa cOng 
chüc, vien chüc lam can ci dê dánh giá, nhn xét hang näm. Vic hçp, giao ban 
cong vic cüa Trung tam phái bô trI vào thai diem phü hqp khOng ducic ành 
hithng den vic giài quyêt cong vic cüa tO chirc và cá nhân. 

4. Djnh ki 03 tháng hoc dt xut khi có yêu cu cüa UBND tinh, Trung 
tam lam vic vói các co quan có thâm quyên có TTHC ducc tiêp nhn và giâi 
quyêt tti Trung tam dê trao dOi ye vic quân 1, diêu hành, thrc hin thim vii và 
tinh hInh tiêp nhn ho so, giãi quyêt TTHC cüa các Co quan chuyên mon tti 
Trung tam. Ngoài ra xem xét, dánh giá trong cOng tác phôi hçip giüa Trung tam 
vâi các co quan có thâm quyên trong thirc hin nhim v1i. 

Chtrong V 

TO CH11YC THUC HIN 

Diêu 30. Khen thur&ng, k Iut 

1. Khen thithng 

Cong chi1rc, viên chi1rc duçc b trI dn lam vic ti Trung tam và cOng chirc, 
viên chüc, nhân viên thuc Trung tam có sang kiên, giãi pháp nâng cao hiu qua 
cOng tác di.rcic xem xét khen thithng theo quy djnh. Ket qua dánh giá cüa Trung 
tam là mt co so quan tr9ng dé dê xuât cap có thâm quyên khen thu&ng, theo quy 
djnh cua pháp lut ye thi dua, khen thithng và xem xét, quy hoch, bô nhim. 

2.K1uât 

Cong chrc, viên chüc duc b trI dn lam ViC tti Trung tam và Cong chüc, 
viên chirc thuc Trung tam nêu vi phm Quy Chê nay thI tüy theo mirc d vi phm 
sê bj xem xét, x1r l theo quy djnh cua pháp lutt. 

Diêu 31. Diêu khoãn thi hành 

1. Chánh Van phông UBNID tinh; Thu trung CáC s, ngành; Chü tjch 
UBND the huyn, thành phô; Giám dOe Trung tam VàCáC CO quan, don vj, tO 
chirc, cá nhân lien quan Co trách nhim thirc hin Quy chê nay. 

2. Chánh Van phông UBND tinh theo dOi, don dôc, kim tra vic thirc hin 
Quy ché nay, djnh kS'  báo cáo UBND tinh. 

3. Trong qua trInh trin khai thirc hin Quy ch, nu có khó khän vng 
mac phát sinh hotc phát hin nhcrng quy djnh chua phü hçip, Thu tru&ng các s, 
ngành, to chüc, cá nhân kjp thai phan ánh, kiên nghj vOi Chu tjch UBND tinh 
(qua Van phông UBNID tinh) dê tOng hçp, báo cáo UBND tinh xem xét diêu 
chinh, bO sung cho phü hçip./. 
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