
UY BAN NHAN DAN CONG HOA xA HO!  CHU NGHA VIT NAM 
T!NH NINH BINH Dc 1p - Tir do - Hanh phñc 

S: -f3 /QD-UBND Ninh Blnh, ngày 0Z3 tháng 9 nàm 2020 

QUYET D!NH 
Ye vic ban hành Quy ch phôi hçrp hot dng giü'a Trung tam 

Phiic vi hãnh chinh cong tinh Ninh BInh vó'i các co' quan, to chfrc, 
cá nhân trong hoit dng giãi quyêt thu ttic hành chInh 

CHU TICH  UY BAN NHAN DAN TINH NINH BINH 

Can thLu2t To cht'c chInh quyn djaphu'ovzg ngày 19 tháng 6 nàm 2015; 

Can c& Nghj djnh so' 61/2018/ND-CT ngày 23 tháng 4 nám 2018 cüa ChInh 
phz ye vic th,rc hin ccr ché mç3t tha, mç5t tha lien thông trong giái quyêt thz tyc 
hành chInh, 

Can th Thông tw sO' 01/2018/TT-VPCT ngày23 tháng 11 nàrn 2018 cta Bó 
trzthng, Chi nhim Van phông GhInh phü hu'àng dan thi hành mç3t sO quy djnh cia 
Nghj djnh sO 61/2018/ND-CT ngày 23 tháng 4 näm 2018 cia ChInh phi ye vic 
thyv hién ccx ché m3t tha, mç5t cta lien thông trong giái quyêt thi tyc hành chInh; 

Can th Quyé't djnh sO' 1169/QD-UBND ngày 22 tháng 9 nám 2020 cia 
UBND tinh ye vic Ban hành Quy ché tO ch&c và hogt d5ng cia Trung tam Phyc 
vy hành chInh cOng tinh Ninh BInh; 

Theo d nghj cza Chánh Van phông ban nhán dan tinh tgi TO' trinh so 
68/TTr-VPUBND ngày 22 tháng 9 nàm 2020. 

QUYET IMNH: 

Diêu 1. Ban hành kern theo Quyt djnh nay Quy ch phi hqp hoit dng 
giira Trung tam Phiic vii hành chInh cong tinh Ninh BInh vâi các co quan, to 
chirc, Ca nhân trong boat dng giái quyêt thu tVc  hánh chInh. 

Diêu 2. Quyt djnh nay có hiu lijc thi hành k tü ngày k. 

Diêu 3. Chánh Van phông U' ban nhân dan tinh; Thu tru&ng các sà, ban, 
ngành; Chü tjch Uy ban nhân dan các huyn, thành phô; Giám dOe Trung tam 
Phiic vii hành chInh cOng tinh Ninh BInh và các CG quan, to chrc, cá nhân có lien 
quan chu trách nhim thi hành Quyêt djnh này./. 

Ncxi nhân: 
- Nhu Diêu 3; 
- Thtr?ng tri,rc Tinh iiy; 
- Lãnh dao HDND, UBND tinh; 
- Lãnh do Van phông UBND tinh; 
- Báo NB, Dài PTTH tinh, Cong TTDT; 
- Luu: VT, TTPVHCC, VP7, VPI 1, TTTH; 

QP_PVHCC_O2QD 

CHU T!CH 

Dinh Van Diên 



NHAN DAN CONG HOA xA HO! CHU NGHiA VIET NAM 
INH BINH Dc 1p - Tir do - Hanh phüc 

QUY CHE 
Phôi hçrp hott dng giü'a Trung tam Phiic vii 

hành chInh cong tinh Ninh BInh vói các co quan, to chfrc, 
cá nhân trong hoit dng giãi quyêt thu tiic hành chInh 

(Ban hành kern theo Quyé't djnh s f3/QD-UBND ngày  .23  tháng 9 nárn 2020 
cia Cliii tjch Uy ban nhân dan tinh Ninh BInh) 

Chtro'ng I 

QUY D!NH CHUNG 

Diêu 1. Pham vi diu chinh 
Quy ch nay quy djnh v nguyen tc và trách nhim phôi hçrp giüa Trung 

tam Phiic vi hành chInh cong tinh (sau day gi tat là Trung tam) vth các sà, ban, 
ngành, co quail, dan vi có thu tçtc hành chInh thrc hin tai  Trung tam (sau day gçi 
chung là si, ngành) trong vic giái quyêt thu tçic hành chInh (TTHC) cho tO chüc, 
cá nhân tai  Trung tam và các van dê có lien quan den cong tác quàn l, hoat dng 
cüa Trung tam. 

Diu 2. Dôi tirçrng áp dyng 
1. Trung tam; các s, ngành; các cci quail, dan vj có lien quan dn hoat 

dng tiêp nhn, giài quyêt và trâ kêt qua giãi quyêt TTHC thrc hin tai  Trung 
tam; Uy ban nhân dan (UBND) các huyn, thành phô. 

2. Cong chirc, viên chüc các sâ, ngành duqc cir den lam vic tai  Trung tam. 

3. To chirc, cá nhân có lien quan dn thirc hin TTHC tai  Trung tam. 

Diêu 3. Nguyen tc phôi hçrp 
1. Dam bão miic tiêu nâng cao hiu qua hoit dng cüa Trung tam; nâng cao 

chat luçing phiic vi to chuc, cá nhân trong giài quyêt TTHC cüa các sâ, ngành. 
Giài quyêt TTHC kjp th?yi, nhanh chóng, thun tin, dung pháp lut, cOng bang, 
bInh däng, khách quan, cong khai, minh bach  và có sir phôi hp cht chë giüa các 
sâ, ngành, co quan dan vj có lien quan; lay sir hài lông cüa to chic, cá nhân là 
thuc do chat luçing và hiu qua phitc vii. 

2. Thijc hin diing chiirc näng, nhim v11, quyên han  ducc giao; phM hcip 
chit chë trong qua trInh giài quyêt TTHC cho tO chtrc, cá than theo quy djnh cüa 
pháp 1ut, trong cong tác quân l và thirc hin chInh sách dôi vi can b, cOng 
chuc, viên chüc và các hoat dng khác có lien quan dam bão không trñng lap, 
chông chéo thim vii trong quail l và thirc thi cong vii giih các so, ngành, dja 
phu'ang, Trung tam. 
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3. Trung tam dam báo vai trô là du m& chü trI, phôi hçp vâi các sâ, ngành, 
co' quail, don vi trong vic thirc hin nhim v11, quyên hn huó'ng dan, tiêp nhn, 
giãi quyêt TTHC, thu phi, 1 phi, trà kêt qua giái quyêt TTHC cho to chüc, cá nhân 
và theo dOi, giám sat, dánh giá vic giâi quyêt TTHC cho tO chrc, cá nhân. 

4. Dam báo si tham gia cüa t chüc, cá nhân thirc hin TTHC và ngi.thi dan 
trong vic giám sat, dánh giá kêt qua giái quyêt TTHC và phân ánh, kiên nghj, 
khiêu ni, to cáo vic thirc hin TTHC. 

Chiro'ng II 

NQI DUNG VA TRCH NHIM PHOI HQP 

Diêu 4. Ni dung phôi hçrp 

1. Tiêp nhn, giái quyt, trá kt qua giâi quyt TTHC. 

2. Quân l cong chirc, viên chirc di.rçic cir dn lam vic tai  Trung tam. 

3. T chüc tp huk, bi duOiig nâng cao trInh d chuyên mOn, nghip vi, 
k5i nAng giao tiêp, ing xir cho can b, cong chüc, viên chüc lam vic tai  Trung 
tam và cong chirc, viên chirc lam vic ti B phn mt ci:ra cap huyn. 

4. Thu phi, l phi. 

5. Tiêp nhn, xir 1 phãn ánh, kin nghj cüa t chirc, cá nhân trong vic giái 
quyêt TTHC. 

Diêu 5. Phôi hçrp trong vic tip nhn, giãi quyt, trã kt qua giãi quyt 
TTHC 

1. Di vi Trung tam: 

a) Trên CO SO ni dung quy trInh ni b giâi quyt TTHC cüa các s, ngành 
dôi vói tüng TTHC thirc hin ti Trung tam dã duc cap có thâm quyên phê duyt, 
Trung tam có trách thim thông nhât, phôi hp vi các sâ, ngãnh trong viçc xây 
dçmg, sàa dôi, bô sung, chuân hóa quy trInh din ti.r giãi quyêt TTHC và cQtp nhQt 
trên Cong djch vii công, h thông Mt cira cüa tinh (goi tat là Cong djch vi cOng 
cüa tinh) dê phiic vii cong tác quân 1, cong khai, minh bach, tiêp cn, tim hiêu, tra 
ciru, theo dOi cüa to chirc, cá nhân; thông nhat each thüc, quy trInh giái quyêt các 
TTHC có tInh dc thu hoc có ho so phát sinh it ti Trung tam. 

b) T chüc thrc hin vic hthng din, h trçi th chirc, cá nhân khi lien h 
giâi quyêt TTHC, ke khai, chuân bj ho so, np ho so thixc hin TTHC, thanh toán 
phi, 1 phi (nêu co), nhn kêt qua giái quyêt TTHC thông qua hung dan tr%rc tiêp 
ti Trung tam, huàng dan qua h thông tOng dài, qua COng djch vi cOng cüa tinh 
và qua mng xâ hi, hung dan bang van ban duc gui qua djch vi buu chInh, 
hiàng dn qua b hO so diên mau và các hinh thüc khác. HO tr to chuc, cá than 
su diing djch vi cong trçrc tuyên muc d 3, muc d 4; sü diing djch vii bixu chInh 
trong np ho so và nhtn ket qua giai quyêt TTHC. 

c) Chju trách thim truâc UBND tinh, Chü tjch UBND tinh trong vic theo 
dOi, kim tra, giám sat, don dc vic thirc hin tiêp nhn, giài quyêt, trà kêt qua 
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giãi quyt h so' TTHC thirc hin t?i  Trung tam cho t churc, cá nhân theo diing quy 
djnh; có trách nhim tong hçp, báo cáo kêt qua thirc hin nhim viii giái quyêt 
TTHC cüa cacs, ngành và cong chüc, viên chirc tai  Trung tam, nMng khó khàn, 
vu&ng mac, kiên nghj, dé xuât (neu co) vi UBND tinh, Chñ tjch UBNID tinh djnh 
k' theo quy djnh, dông thai g1ri các sâ, ngành có TTHC thuc phm vi chüc nàng 
quán 1 nhà nithc duçic thirc hin t?i  Trung tam dê biêt, phôi hçip chi dao,  thirc hin. 

Chü dng d nghj các so, ngành có TTHC thirc hin tai  Trung tam thông tin 
ye vic tiêp nhn và tiên d giãi quyêt TTHC cho to chirc, cá nhân khi can thiêt 
hoäc có yêu câu; xác djnh rO 1 do, ni dung can bô sung dôi vOi ho so yêu câu bô 
sung hoc 1 do, nguyen nhân qua han, thOi gian dê nghj gia han  trá kêt qua dOi 
vOi ho so qua han.  Co trách nhim theo döi, dOn dôc các sO, ngành có TTHC thirc 
hin tai  Trung tam và can bô, cOng chOc, viên chcrc xr 1 ho so den hoc ho so 
qua thOi han  giâi quyêt. 

d) Tip nhn kt qua giái quy& TTHC tü' các sO, ngành d trâ cho tO chüc, 
Ca nhân theo quy dinh. Trumg hçp tO chüc, cá nhân chua den nhtn kêt qua giái 
quyêt TTHC theo Giây tiêp nhtn ho so và hçn trá két qua thI có trách nhim quân 
l, liru gitt ket qua giâi quyêt TTHC tai  Trung tam và trã cho tO chüc, cá nhân khi 
tO chüc, Ca nhân den nhn. 

2. Di vOi các sO, ngành: 

a) Co trách nhim cung cp kjp thOi cho Trung tam ni dung chi tit cüa 
tü'ng TTHC sau khi duçc cap có thâm quyên cOng bô (bao gOm trInh tçr, cách thrc 
thirc hin, thành phân, sO hrcng ho so, thOi gian giái quyêt, mOc phi, l phi,...); 
xây dirng quy trInh giái quyêt các TTHC chi tiêt, rO rang thOi gian giãi quyêt tai 
các bithc thijc hin, cOng chOc, viên chirc dixgc phân cOng thirc hin 0 môi buOc 
bão dam tong thOi gian giâi quyêt trInh cap có thâm quyên phê duyt de Trung 
tam cp nht trên Cong djch vii cOng cüa tinh dê thirc hin Cong khai minh bach 
cho to chirc, cá nhân và phc vii cong tác quán 1, theo dOi. 

b) Chü dng ra soát, cp nht TTHC trInh cp có thm quyn cong b, 
thông báo kjp thOi cho Trung tarn ye nhüng thay dOi cüa các TTHC de Trung tam 
th?c hin niêm yet, cong khai bang van bàn hoc bang din tü cho to chirc, cá 
nhân duQc biêt. 

c) Chi dao,  quán trit cOng chOc, viên chOc thuc quyn quân 1 lam vic 
tai Trung tam thirc hin huOng dn to chOc, cánhân hoàn thin ho so trithc khi 
tiêp nhn theo nguyen täc hi.rOng dan mt lan day dü, chinh xác; khOng tr yêu 
cau to chOc, cá than bO sung các hO so, giây tO ngoài quy djnh dOi vOi các TTHC 
dâ duçic các co quan có thâm quyen cOng bô cOng khai theo quy djnh. 

d) DOn dc, kim tra cOng chc, viên chüc thuc quyn quân 1 tip nhn, 
thAm djnh hoc phOi hp thâm djnh hO so TTHC; chuyên co quan có tham 
quyen giài quyet TTHC lien thOng; phé duyt hoc trInh cap có thâm quyên phe 
duyt ho so TTHC dam bâo chat 1ung, thOi gian trá ket qua cho to chOc, cá 
nhân và tuân thu theo dung quy djnh cüa pháp 1ut; chuyen ket qua giâi quyet 
TTHC v Trung tam dé trâ cho tO chOc, cá nhân, khOng tr trà ket qua giãi 
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quy& TTHC cho t chüc, cá nhân tti co quan hotc b phn giái quyt TTHC 
cüa cac si, ngành tai  Trung tam (trü các TTHC dc thü, nêu vic trá kêt qua giãi 
quyêt TTHC cho to chrc, Ca nhân do sO', ngành thirc hin thI phâi có si trao dôi, 
thông nhât vâi Trung tam). 

Giao thimv cho cong chirc, viên chüc phãi xem xét, kim tra tinh chInh 
xác, day dü cüa ho so khi tiêp nhn, sau khi tiêp nhn phái so hóa (trü nhü'ng ho 
so có kIch thuOc, dung lucmg iOn), luu trct ho so din tO', ctp nhtt vào Co sO' dü 
lieu Cong dch vii cong cüa tinh, k sO xác nhn và chuyên ho so trên Cong djch 
vii cong cüa tinh; thiiO'ng xuyên kiêm tra, cp nht tiên d xi:r 1 tO'ng hO so dê giái 
quyêt TTHC theo quy djnh. Dông thO'i, các sO', ngành thuO'ng xuyên theo dOi, 
kiêm tra tInh hInh tiêp nhn, giãi quyêt ho so TTHC cüa cong chO'c, viên chüc lam 
vic t?i  Trung tam và can b, cong chirc tham gia quy trInh giâi quyêt TTHC; kjp 
thO'i phát hin, chân chinh, xr 1 nghiêm dôi vOi các truO'ng hçip vi phim. 

e) Trong qua trInh giãi quyt h so TTHC, các sO', ngành Co trách nhim xü 
1 ho so theo dung quy djnh ti Nghj djnh 61/2018/ND-CP ngày 23/4/2018 cüa 
ChInh phO; Thông tu 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 cüa Van phOng ChInh 
phO và Nghj djnh 45/2020/ND-CP ngày 08/4/2020 cüa Chinh phO ye thirc hin 
TTHC trên mOi truO'ng din tir. 

f) Chi dto, giao nhim viii cho cOng chüc, viên chCrc thuc quyn quân 1 
duçc cir den lam vic tai  Trung tam day mtn1'i cOng tác thông tin, tuyên truyên, 
chO dng huO'ng dan tO chüc, Ca nhân cách thüc tiêp can, sir diing djch vi cOng 
trrc tuyên mirc d 3, 4 và sic diing djch vi bixu chInh cong Ich trong np ho so và 
nhn kêt qua giãi quyêt TTHC. 

3. Di vO'i don vj buu chInh cOng Ich: 

a) Thirc hin chuyên h so TTHC vá kt qua giái quyt TTHC cüa các sO', 
ban, ngành ti,ir Trung tam den trii s lam vic cüa các sO', ban, ngành và nguqc li 
theo quy trInh dA duçic cap có thâm quyên phê duyt và Hcip diOng k két vO'i 
Trung tam. 

b) Bao quân h so, k& qua giái quyt TTHC trong qua trInh nhn và luân 
chuyên ho so gitta Trung tam vâ các sO', ban, ngành. Thirc hin bão mt thông tin 
theo quy djnh cüa pháp lut hin hành. 

c) Phi hap t chüc thirc hin nhm dam bâo djch vii hoat  dng thông sut, 
khOng bj gián doan. 

d) Co trách thim giái quyt cac khiu nti, thc mc lien quan dn cung 
cap djch vit chuyên phát ho so hành chInh cOng. 

di) Báo cáo kt qua giái quyt TTHC qua Dch vii buu chinh cOng Ich theo 
quy djnh. 

4. Di vOl UBND các huyn, thành pM: 

a) Thông tin v danh miic các TTHC duçic tip nhn vá giái quyt tai  Trung 
tam dn t chuc, Ca nhân bi&, thirc hin; huOng dn t chOc, cá nhn tim hiêu, tra 
cOn thông tin, hoàn chinh ho so TTHC theo quy djnh d np tti Trung tam; triên 
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khai các giâi pháp ph bin, tuyên truyn, hiiing dn ngix?ñ dan, t chrc trên dja 
bàn tIch circ tham gia sir diing djch vi cong trrc tuyên mirc d 3, mtrc d 4. 

b) Cung cp tài 1iu, thông tin kjp thii, chInh xác dn các s, ban ngành và 
Trung tam (khi có de nghj), nhàm dam bào qua trInh giâi quyêt ho so duc nhanh 
chóng, thuân 1çi, dam bão thi gian cho các sO', ban, ngành chü tn giãi quyêt ho 
so theo quy djnh. 

c) ThuO'ng xuyên tng hçTp, trao di vOi Trung tam các thông tin, kjp thO'i 
khac phiic nhu'ng ton tai,  vuó'ng mac trong qua trInh tiêp nhn, giâi quyêt, trã kêt 
qua giài quyêt TTHC tai  B phn mt cra cap huyn. 

d) Chi dao  xây drng, sO'a di, b sung và cp nhtt quy trInh giài quyt di 
voi cac TTHC duoc cong bô thixc hiên tai Bô phân môt cisa cap huyên va Bô phân 
Tiêp nhn và trà kêt qua cap xã thuc quyên quail 1 trên Cong djch vii cong cüa 
tinh dê phic vii cong tác giãi quyêt TTHC. 

Diêu 6. Phôi hçrp trong quãn 1 can b, cong chfrc, viên chirc thrçrc cu 
den lam vic ti Trung tam 

1. Dôi vOi Trung tam: 

a) TrInh Chü tjch UBND tinh phê duyt danh sách cOng chirc, viên chrc 
chInh thüc và dir phông cüa các sO', ban, ngành dugc cir den lam vic ti Trung tam; 

b) Quân 1, dánh giá vic thirc thi nhim vii cüa cOng chüc, viên chirc các 
sO', ngành diiçic cO' den lam vic tai  Trung tam; 

c) Tir chi tip thin hotc chü dng d xut VOi co quan cir ngi.rôi thay cong 
chiirc, viên chüc vi phm k lut lao dng, có thai d, tác phong, cu xir không 
dung quy Chê van hóa cong sO', näng 1irc chuyên mon không dáp irng di.rgc nhim 
vi hoc co hành vi vi phim pháp 1ut khác; 

d) PMi hçp vói co quan, don vj cu cong chüc, vien chüc xem xét, xu l 
hành vi vi phtm cua cOng chO'c, viên chuc và cong khai kêt qua xir 1 cho to chüc, 
Ca nhân có phán ánh, kiên nghj, khiêu nti, to cáo dOi vO'i hành vi vi phm cüa 
cOng chirc, viên chirc duçc biêt; 

d) D nghj nguO'i dung du Co quan có thm quyên kjp thO'i tang, giàm 
cOng chüc, viên chüc khi so luçing to chO'c, Ca nhân den thirc hin TTHC có biên 
dng tang, giâm no rt hoc qua It hoc truO'ng hçip cOng chüc, viên chirc duc 
yang mit, di.rçic nghi theo quy djnh. 

e) Co trách nhiêm b tn vj tnI lam vic và dam bao diu kin V co sO' vt chit, 
trang thiêt bj, phuong tin, môi trirO'ng lam vic, 1rng ding cong ngh thông tin và 
các diêu kin can thiêt khác cho cong chüc, viên chüc lam vic tai  Trung tam. 

2. Di vO'i các sO', ban, ngành: 

a) Cir cOng chüc, viên chO'c dn lam vic tai  Trung tam dáp 1mg tiêu chutn 
chung ye phâm chat, nàng lrc theo quy djnh cüa pháp 1utt và cüa UBND tinh. 
ThO'i han  cOng chüc, viên chlrc dr den lam vic tai  Trung tam tü 12 tháng den 18 
thang mi dc't. 
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b) Kjp th?ñ cü nhân sij di,r phông trong danh sách dugc Chü tjch UBND 
tinh phê duyt den lam vic tai  Trung tam thay cho nhân sir chInh thirc nghi phép, 
nghi bü, nghi ôm, nghi vic riêng, di h9c, dào tao,  bôi duOng de không lam gián 
doan vic tiêp nhn, giài quyêt TTHC cho to chüc, cá nhân. Co trách nhim thông 
báo bang van bàn cho Trung tam trixOc khi cir nhân sir dir phông den lam vic tai 
Trung tam thay cho nhân sir chInh thiirc nghi trong các trtthng hçp nêu trén. 

c) Theo d nghj cüa Trung tam, các sâ, ngành kjp thai tang, giãm s luqng 
cOng chic, viên chüc khi sO luqng tO chc, cá nhân den thirc hin TTHC tang, 
giàm hoc qua It; cir cOng chc, viên chüc khác thay the cOng chic, viên chic 
chInh thCrc lam vic tai  Trung tam nêu vi pham kr  1ut lao dng, Co thai d, tác 
phong, eli xir khOng dung quy djnh ye van hóa cOng s hoc không hoàn thành 
nhim v1i, näng 1irc chuyên mon khOng dáp üng dugc nhim vi hoc có hành vi vi 
pham pháp 1ut khác trong thñ gian lam vic tai  Trung tam. 

d) Cung cp dy dü, kjp thñ các thông tin lien quan dn linh virc cOng tác 
và bào dam day dü các quyên 1çi cho cong chirc, viên chi:'rc thuc quyên quán l 
cir den lam vic tai  Trung tam. 

d) Quán triêt, yêu cu cOng chirc, viên chirc thuc quyn quân l cir dn 
lam vic tai  Trung tam phãi deo the cOng chüc, viên chüc, the ngành và mc dông 
phiic trong thui gian lam vic theo quy djnh; chap hành nghiêm chinh các ni quy, 
quy chê cüa Trung tarn và các quy djnh cüa nhà ni.râc; nhn bàn giao tài san, trang 
thiêt bj, CG si vt chat, vj trI quay lam vic tai  Trung tam và có trách nhim quàn 
l, sir diving có hiu qua trong thai gian thixc hin nhim v11 duçc giao. 

e) Thñ tnrung các sâ, ngành phi hçp vói Giám dc Trung tam dánh giá, 
nhn xét cOng chi:'rc, viên chüc ye qua trInh cOng tác tai  Trung tam. Kêt qua dánh 
giá, nhtn xét xêp loai,  khen thithng hang näm cüa Thu tnr&ng các sâ, ngành dOi vOi 
cOng chüc, viên chirc thuc quyên quán l cir den lam vic chInh thüc tai  Trung 
tam duçic gui 01 bàn cho Trung tam truâc ngày 30 tháng 12 dê biêt và theo dOi. 

Diêu 7. Phôi hçrp to chü'c tp hun, bôi dtrô'ng nâng cao trInh d 
chuyên môn, nghip vii, k5 nãng giao tiêp, ung xtr cho can b, cong chü'c, 
viên chirc lam vic ti Trung tam và B phn mt cira cap huyn. 

1. Trung tam phi hçip vói các cci quan có thm quyn và các co quan khác 
có lien quan to chüc tp huan, bOi duông nang cao trInh d chuyên mOn, nghip vi 
cho can b cOng chüc, viên chuc duqc giao nhim vii hithng dan, tiêp nhn và trà 
kêt qua giãi quyet TTHC tai  Trung tam. 

2. Trung tam pMi hçp vi UBNID các huyn, thành ph t chüc tp hun, 
bOi duOng chuyên mOn, nghip v, k nang giao tiep, trng xücho can b, cong 
chuc, viên chuc, nguol lao dông lam viec tai Bô phan môt cua cap huyen, BO phan 
tiep nhn, trã ket qua cap xà theo k hoach  hang näm. 

3. Các si, ban, nganh t chic tp hun, bi dung nâng cao trinh dO 
chuyen mOn, nghip vi cho can b, cOng chüc, vien chüc duçic giao thim vii tiep 
nhn h sc và giài quyet TTHC theo tirng linh virc, chuyen ngành cüa co quan, 
don vi mInh. 
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4. UBND cac huyn, thành ph chü dng phi hçp vói Trung thm và các CG 
quan có lien quan to chlrc tp huân, bôi dithng chuyên mon nghip V11, k5 nàng giao 
tiêp, 1mg xlr dôi vth can b, cong chüc, viên chlrc, nhân viên lam vic ti B phn 
môt clra cap huyn và B phn tiêp nhn, trá kêt qua cap xã thuc quyên quãn 1. 

Diêu 8. Phôi hçrp trong vic tiép nhn, xfr 1 phãn ánh, kin ngh cüa to 
chfrc, cá nhân trong vic giãi quyt TTHC 

1. Dôi vôi Trung tam: 

a) Trung tam thirc hin tip nhn phán ánh, kin nghj cUa t chlrc, cá nhân 
ye các quy djnh hành chInh cüa các sâ, ngành có TTHC thicc hin tii Trung tam, 
dôi vOi cong chlrc, viên chlrc lam vic ti Trung tam và can b, cong chlrc, viên 
chlrc tham gia trong quy trInh giãi quyt TTHC v thai d, tinh thtn trách nhim, 
dao dlrc nghê nghip, tác phong, 1mg xlr, v vic tuân thu không dung quy djnh 
cüa pháp lutt trong vic hithng dan, tip nhn, giãi quy&, trâ kt qua giái quy& 
TTHC va các hành vi vi phm pháp 1ut khác có lien quan thông qua Tong dài h 
trçY, s din thoi dung day nóng, tnrc tip tai  phông Cong ngh thông tin - Giám 
sat thuc Trung tam, qua thu din tü, horn thu gop , phiu kháo sat dánh giá mlrc 
d hài lông cüa t chlrc, cá nhân, thông qua các h thng phn mm dánh giá, 
mng xã hi và qua các kênh thông tin, phucing thlrc tip nhn khác. 

b) Sau khi tip nhtn phán ánh, kin ngh, cüa t chlrc, cá nhân, Trung tam 
có trách nhim xli l theo thm quyn hotc chuyn dn co quan có thm quyn xli 
1 theo nguyen tc sau: (1) Di vOi ni dung có lien quan dn hot dng, diu 
hánh cüa Trung tam thI Trung tarn chü trI xli l, có giâi trInh, trâ Ru t chlrc, cá 
nhân bang van ban, dng thai gIn sà, ngành 01 ban d bit; (2,) DOi vâi ni dung 
lien quan dn vic hizftng dan, tip nhn, giâi quyt TTHC thI Trung tam có trách 
nhim chuyn dn các s, ngành có lien quan d xli l theo thâm quyn, dông thai 
don dc, theo dOi qua trinh giái quyt; (3,) DM vi ni dung có lien quan den quy 
djnh hanh chInh ngoai phm vi chIne nãng, nhim vit cIna Trung tam thI Trung tam 
có trách nhim tng hcup, báo cáo UBND tinh d chi dao  diêu chinh dM vâi ni 
dung thuc thrn quyn hoc kin nghj vri cc quan có thâm quyên diu chinh 
theo quy djnh pháp 1u.t. 

2. Di vui cc quan có thm quyên: 

a) ChIn trI giâi quyt kjp th?ii, trit d các phán ánh, kin nghj, cIna t chiirc, 
cá nhân lien quan dn hoat dng giái quyt TTHC thuc phm vi, chlrc näng quân 
l cIna s, ngành theo quy djnh (bao gm các phán ánh, kin nghj, cIna t chInc, cá 
nhân do Trung tam tip nhn, chuyn den); có trách nhim glii ket qua xli 1 cho 
Trung tam 01 ban dê quán l2,  theo dôi, tong hqp báo cáo chung. 

b) Thuing xuyên kirn tra, rá soát các kin nghj, phân ánh cIna t chlnc, cá 
nhân tren Cng djch vit cong cIna tinh, Webside Trung tam e hu&ng dan, ho trçu 
thirc hin TTHC, tra Ru nhng ni dung kin nghj, phán ánh, hOi dáp cIna to chlnc, 
cá nhân. 
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c) Dôi vi các tru?ng hçip yeu cu phâi giái thIch, trá Ri tr?c tiêp ye kiên 
nghj giâi quyêt TTHC cüa ngu?i dan, doanh nghip; khi nhn dugc thông báo cüa 
Trung tam, Cci quan có thâm quyên Co trách nhim Cu can b, cong chüc, viên 
chüc den ngay Trung tam dê cüng phôi hcip giãi quyêt. 

Diu 9. Phôi hçrp trong vic thu phi, 1 phi 

1. Dôi vi Trung tam: 

a) Thông báo cOng khai mi.rc phi, 1 phi giái quy& TTHC dM vth các TTHC 
cO thu phi, 1 phi thirc hin ti Trung tam theo quy djnh cüa pháp 1ut; hithng dan, 
ho thy to chirc, cá nhân 1ira chçn, sü diing hInh thirc np phi, 1 phi giái quyêt 
TTHC phü hçp; tO chiirc thu phi, 1 phi giãi quyêt TTHC tp trung ti Trung tam. 

b) Thirc hin vic thu phi, 1 phi diing theo quy dnh. 

c) Phi hçp von các sâ, ngành thng nht can di khoân trich dê 1i t1r 
khoán thu phi, 1 phi (ngoai phân np ngân sách nhà nuâc) báo cáo UBND tinh có 
t' 1 trIch lai  phiic vii cho hot dng cüa Trung tam. 

d) Djnh kST hang tháng, Trung tam tng hqp, thông báo tInh hInh thu phi, 1 
phI và chuyên toàn b kinh phi (biên lai) tir vic thu phi, 1 phi (thang tnthc) ye 
cho các so, ban, ngành theo quy djnh. 

2. DM vOi các son, ban, ngành: 

a) Các sO, ngành có trách nhim thông báo kp thOi bng van bàn cho 
Trung tam ye nhung thay dOi cüa mOc phi, 1 phi cüa các TTHC dang thirc hin 
ti Trung tam dê Trung tam kjp thOi cp nht, diêu chinh, niêm yet cong khai và 
to chirc thu theo quy djnh. 

b) Tip thin bang tMg hqp thu phi, 1 phi tr Trung tam gOi d kim soát, 
dôi chiêu. ThOi gian dOi chiêu vic thu phi, 1 phi vOi Trung tam disçc thirc hin 
hang tháng theo quy djnh. 

c) ChU dng trao di, thng nht vOi Trung tam, d xut vOi UBND tinh 
quy djnh t 1 trich 'ai  tiir nguOn thu phi, 1 phi (ngoài phân np ngân sách nhà 
nuOc) phiic vii cho hot dng cüa Trung tam. 

d) Chju trách nhim quyt toán các khoán thu phi, 1 phi TTHC vOi các co 
quan có thâm quyên theo quy djnh. 

3. Déi vOi Ngân hang thi.rang mi duc ch9n cung cp djch vu: 

a) Phi hçip, huOng dn các cci quan, don vj thirc hin tip nhn h so tai 
Trung tam cO trách nhiêm mO tài khoân tai don vi yà phOi hçip trong vic thirc 
hin thu phi, 1 phi theo quy djnh tai  Quay giao djch tai  Trung tam. 

b) PMi hap vOj thirc hin k& ni Cng djch vu cOng cña tinh vOi Dich vu 
thanh toán trrc tuyên cüa don vi dé triên khai hInh thüc thu phi, 1 phi trirc tuyên 
dj yOj các TTHC thrc hin tiêp nhtn ho so t?i  Trung tam vã tiep nhn trçrc tuyen 
trên COng djch vi cOng cüa tinh. 
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Chtro'ng III 
DIEU KHOAN THI HANH 

Diêu 10. Khen thtrông, k 1ut 
1. Trung tam thu?ng xuyên theo dOi, báo cáo và d xut UBND tinh xét 

khen thuâng djnh k' (hang näm) ho.c dt xuât cho các tp the, cá nhân có thânh 
tIch xuât sac trong vic thirc hin nhim vii. 

2. Trong qua trInh giãi quyt TTHC, nu tp th, cá nhân cüa các ca quan, 
dan vj thiêu trách nhim trong vic phôi hçp, can trâ vic to chüc thirc hin, gay 
kho khän, phiên ha, sách nhieu, hoc chtm trê trong vic th?c hin Quy chê nay 
thI tüy theo miirc d vi phm, Giám doe Trung tam báo cáo Chñ tjch UBND tinh 
xem xét, xic 1 theo quy djnh. 

Diêu 11. To chtrc thurc hin 
1. Chánh Van phông UBND tinh có trách nhim theo dôi, kim tra vic t 

chirc thirc hin Quy chê nay, djnh kS'  hang tháng báo cáo UBND tinh và Chü tjch 
UBND tinh ye kêt qua thirc hin. 

2. Thu tru&ng các ca quan lien quan phái chju trách nhim trithc Chu tjch 
UBND tinh ye kêt qua thrc hin phôi hçip vi Trung tam trong hot dng giãi 
quyêt các TTHC theo Quy chê nay. 

3. Si Thông tin và Truyn thông có trách nhim pMi hçp vâi Trung tam 
trong vic dam bâo m rng vic tIch hçip, cung 1rng djch vi thanh toán tr1rc tuyên 
trên Cong djch vii cOng cüa tinh. 

4. S Tài chinh, Cc thus tinh va Kho bac Nba nuâc tinh phôi hçip, hurng dan 
tO chüc thu phi, 1 phi, thuê theo nguyen tãc tp trung mt dâu mOi ti Trung tam. 

5. Giám dc Trung tam chju trách thim huàng dan, trin khai th?c hin 
Quy chê nay và báo cáo Chü tjch UBND tinh, Chánh Van phông UBND tinh ye 
tInh hInh, kêt qua thirc hin. 

6. Báo Ninh BInh, Dài Phát thanh - Truyn hInh tinh, Cong Thông tin din 
tir tinh và h thông trang thông tin din tir các Ca quan, dan vj tang cuing tuyên 
truyn v hoat dng cüa Trung tam, cong khai kêt qua giái quyêt TTHC cüa 
Trung tam. 

Diêu 12. Diu khoãn thi hành 
Trong qua trInh trin khai thirc hin, nu có khó khän, vtthng mc d nghj 

các Ca quan, dan vj, to chuc, cá nhân phán ánh ye LJBND tinh (qua Trung tam) dê 
tong hçip, báo cáo dê xuât Chánh van phOng UBND tinh trInh UBND tinh xem 
xét, quyêt djnh vic süa dôi, bô sung holtc thay the cho phü hçip./. 
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