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QUYET DINH
Ban hành quy chê phôi hqp trong vic tiêp nhn ho so', trã kêt qua
giãi quyêt thu tiic hành chinh qua djch vi,i btru chInh cong ich
trên dja bàn tnh Ba RIa - Vflng Tàu

UY BAN NHAN DAN TINH BA RTA - VUNG TAU
Can thLuat Td c/uc chInh quyn djaphwcmg ngày 19 tháng 6 nãm 2015, Luát
sia doi, bô sung rn$t so diêu cia Lut TO chic ChInh phñ và Luçt TO chic chInh
quyên djaphu'o'ng ngày 22 tháng 11 nàm 2019,
Can cz' Lut Buu chInh ngày 17 tháng 6 nàm 2010;
Can c& Quyt djnh s6 45/2016/QD-TTg ngày 19 tháng 10 nám 2016 cia Thz
tu'&ng ChInh phz ye vic tiêp nhn hO so', Ira kêt qua giâi quyêt thu tyc hành chInh
qua djch vy buu chInh cOng Ich;
Can c& Thông tu' sO' 17/201 7/TT-BTTTT ngày 23 t/iáng 6 nám 2017 cüa Bç$
trwO'ng B5 Thông tin và Truyên thông quy djnh in5t so nç$i dung và bin phOp liii hành
Quyêtdjnh so 45/2016/QD-TTg ngày 19 tháng 10 nàm 2016 cia Thi tu'O'ng ChInh
phz ye vic tiêp nhçn ho so', trá ket qua giài quyêt thz tyc hành chInh qua dich vy
biru chInh cong Ich,
Theo d nghj cia C'hánh Van phOng Uy ban nhân dan tInh tçii T& trInh so'
/TTr-VP ngày tháng 6 näm 2020 ye dê nghj ban hành quyêt d/nh Ban hành
quy ché phOi hçip trong vic tiêp nhç2n ho so', trá kêt qua giái quyêt thi tyc hành chInh
qua djch vy bulA chmnh cong Ich trên dja bàn tinh Ba Rja —Vung Tàu.
QUYET D!NH:
Diu 1. Ban hành kern theo Quy& djnh nay Quy ch phi hçp trong vic tip
nhn ho so, trã két qua giãi quyêt thu tiic hành chInh qua djch v1i b11u chInh cong Ich
trên dja bàn tinh Ba Rja - Vüng Tàu.
Diêu 2. Hiu ltrc thi hành
Quyt djnh nay có hiu 1irc thi hành k tü' ngày k.
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Diu 3. To chu'c thic hin
Chánh Van phông Uy ban nhân dan tinh, Giám dc Sâ Thông tin và Truyn
thông; ThU tnthng các sâ, ban, ngânh thuc Uy ban nhân dan tinh; ChU tjch Uy ban
nhân dan các huyen, thj xã, thành phô; ChU tjch Uy ban nhân dan các xâ, phu?mg, thj
trân; Giám dôc Bixu din tinh và cac to chtirc, cá nhân cO lien quan chju trách nhim
thi hành Quyêt djnh nay.!.

No'inhn:
- VAn phông ChInh phü (Ciic Kiêm soát TTHC);
- 1Tr Tinh Uy, Tir HDND tinh;
- Chii tjch và các Phó Chü tich UBND tinh;
- Nhix Diéu 3;
- Trung tam Cong báo - Tin h9c tinh;
- Trung tam PVHCCC tinh;
- Bixu diên tinh BR-VT;
- Lizu: VT, P.NC( NC6).
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QUY CHE
Phôi hçrp trong vic tip nhn ho so!, trã kt qua
giãi quyêt thu tiic hành chInh qua djch vy biru chInh cong ich
trên da bàn tinh Ba RIa - Vung Thu
(Ban hành kern theo Quyêt djnh só:.Z'/QD-UBND ngayOj-thángg närn 2020 cña
Uy ban nhán dan tinh Ba Rja - Vuing Tàu)
Chiro!ng I
NH1rNG QUY D!NH CHUNG
Diu 1. Phm vi diu chinh, di tirqng áp thing
1. Pham vi diu chinh
a) Quy ch nay quy djnh nguyen tic, ni dung, trách nhim phôi hçip giüa các
cci quan có thâm quyên giâi quyêt thu tiic hành chInh vth Co quan buu din trong vic
tiêp then ho so, trâ kêt qua giái quyêt thu tiic hành chInh, bao gôm mô hInh hçn gii
hung dn ké khai, tiêp nhn ho so và trâ kêt qua tht:i tic hành chinh ti nhà, qua djch
vii biju chinh cong Ich trén dja bàn tinh Ba Rja -Vflng Tàu (sau day gi chung là tiêp
nhn ho so, nhn két qua giãi quyêt thu ttic hành chInh qua djch vi bixu chInh cong
Ich).
b) Quy ch nay không diu chinh vic tip nhn h so, nh.n kêt qua giái quyt
thu tiic hành chInh dôi vâi thu tiic hành chInh yêu câu cá nhân, to chüc phâi có m.t
trrc tiêp dé giãi quyêt.
2. Dé,i tuqng áp diing
a) Các sâ, ban, ngành; Uy ban nhân dan the huyn, thj xA, thành ph và Uy ban
nhân dan các xä, phuôrng, thj trân (sau day gi tat là co quan cO thâm quyên giãi
quyêt thu tiic hành chInh).
b) Buu din tinh Ba Rja -VQng Tàu và Bini din cp huyn (sau day gçi chung
là co quan buu din).
Diu 2. Nguyen tc phi hçip
1. Phi hçrp phài kjp thñ, dng b, cht chê, thng nht, dung quy djnh cüa
pháp 1ut nhäm dam bão hiu qua cOng tác tiêp nhn ho so, trã kêt qua giãi quyêt thu
tiie hành chInh qua djch vi bun chInh cOng Ich.
2. Vic phi hçrp hoat dng duqc thirc hin trên Co s& chüc nàng, thim v't và
quyên hn cüa trng co quan có thâm quyên giãi quyêt thu tiic hành chInh và co quan
bun din. Tmng hçip phát sinh nhüng iân dé mOi trong qua trInh thirc hin thj các
ben phãi cüng nhau trao dôi dê thông nhât thirc hin.
3. Quy trInh th%rc hin, xü 1 hành vi vi phtm, trách nhim bi thuàng cüa mt
trong các ben trong qua trInh thic hin dn den bj mat, bj that l.c hotc bj hu hông ho
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iái quyt thu tic hành chInh cña cá nhân, t chüc, vic giái quyt khiu
êu có) và các ni dung khác ngoài quy chê nay: thrc hin theo quy djnh
nh so 45/2016/QD-TTg ngày 19 tháng 10 näm 2016 cüa Thu tuàng ChInh
c tiêp nhn ho so, trâ kêt qua giài quyêt thu tic hành chInh qua djch viii biiu
chInh cong ich (sau day gçi tat là Quyêt djnh so 45/2016/QD-TTg); Thông tix s
17/20 17/TT-BTTTT ngày 23 tháng 6 nam 2017 cüa B truvng B Thông tin và
Truyên thông quy dnh mt so ni dung và bin pháp thi hành Quyêt djnh so
45/2016/QD-TTgngay 19 tháng 10 näm 2016 cüa Thu tuàng Chinh phü ye vic tiêp
nhân ho so, trà kêt qua giãi quyêt thu tic hành chInh qua djch vi buu chInh cong Ich
(sau day gi tat là Thông tu so 17/2017/TT-BTTTT), các van ban cüa lông Cong ty
Bixu din Vit Nam và các van bàn pháp 1u.t khác có lien quan.
Diêu 3. Các hInh thu'c tip nhn ho so', nhn kt qua giãi quyt thu tic
hành chInh qua dlch vu biru chInh cong Ich
Vic tip nhn h so, nhn kt qua giài quyt thu tijc hành chInh duçic thirc
hin qua các djch v sau:
1.Djch vi nhn gui h so giãi quyt thu tçic hành chInh.
2. Djch vti chuyn trá két qua giãi quyêt thu tiic hành chInh.
3. Djch vi nhn gui h so và chuyn trà kt qua giài quyt thu t1ic hãnh chInh.
4. Djch vi hçn gi?i huóng dn kê khai, tip nhn h so và trã k& qua giài quyt
thu mc hành chInh tai nhà.
Chiroiig II
NQI DUNG PHOI H(P
Diu 4. Quy trInh thiyc hin phi hqp nhn gfri ho so', chuyn trã kêt qua
giãi quyêt thu tiic hành chInh qua djch vçi biru chInh cong ich
Vic thrc hin quy trInh phi hçip nhn gui h so, nhn k& qua giãi quy& thu
tic hành chInh qua djch vi buu chInh cong ich duçc thirc hin theo quy djnh ti
Thông tu so 17/2017/TT-BTTTT ngày 23 thang 6 näm 2017 cüa B Thông tin và
Truyên thông và thôa thun hgp tác (neu co) giüa co quan có thâm quyên giài quyêt
thu t%ic hành chInh vth co quan buu din.
1. Nhn h so giãi quyt thu tic hành chInh
a) Nhân viên buu din kim dm, di chiu tài 1iu Co trong h so so vói danh
miic tài lieu d duc co quan có thâm quyên cOng bO; hithng dn di din to chuc, cá
nhân bO sung day dü các tài lieu nêu tài 1iu có trong ho so cOn thiêu so vOi danh miic
tài 1iu do co quan có thâm quyên cong bô. DOi v&i djch vi hçn gi& hithng dan kê
viên
khai, tiep nhân ho so và trà kêt qua giãi quyêt thu tiic hành chInh tai nhà,
Biru din huàng dn di din to chuc, cá nhân thirc hin vic k khai ho so (biêu
mâu, phi 1ic cua thu tiic hành chInh (neu co) hotc trxc tiêp thirc hin k khai thay
cho to chuc, Ca nhân (nêu cO yêu câu);
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p danh miic tài 1iu (ghi rO bàn chInh, bàn sao (hiu hrc cüa bàn sao (nu
viên buii din và d4i din to chirc, cá nhân cüng k xác nh.n;
óng gói, niêm phong ho so;
chi.mg tr cho to
và
) Thu phi, 1 phi giãi quyêt thu tc hành chinh (neu
tic, cá nhân;
d) Vn chuyn h so dn Ca quan có thm quyn giài quyt thu ti1c hãnh chInh.
co)

cap

2. Bàn giao h sci giãi quyt thU tiic hành chInh
a) Cong chUc cUa Co quan Co thm quyn giãi quy& thu tyc hành chInh trirc ti
B phQ.n tiêp nhn trà kêt qua cO trách nhim kiêm dêm, dOi chiêu tài 1iu cO trong
ho so so vói danh mi1c tài 1iu ma nhân vien buu din và dai din to chUc, cá nhân dA
k xác nhn;
b) Cong chUc cUa co quan có th.m quyn giài quyêt thu tiic hành chInh trrc tai
trá kêt qua và nhân viên btxu din 1p Biên bàn giao nhn (ghi
B phn tiêp nh.n
rO tài lieu bàn chInh, bàn sao và các ni dung khac) và cUng k xác nhn vào Biên
ban;
c) Nhân viên buu din np 1i phi, 1 phi giái quyt tht:i tic hành chinh dâ thu
cho cong chUc cUa co quan giãi quyêt thU tic hành chInh trirc ti B ph.n tiêp nh.n
nhn thông tin ye thai hn trà két qua hoc giây hen trà kêt qua cho
và trà kêt qua
to chUc, cá nhân (neu có);
d) Nhân viên buii din thông báo cho th chUc, cá nhân v thai hn trà kt qua
hoc phát giây hçn trã kêt qua (nêu
va

va

va

co).

3. Chuyên trã kt qua giài quyt thu tVc hành chinh
Két qua giãi quyt thu tic hành chInh dixgc phát dn t chUc, cá nhân. Truâc
khi di phát, nhân viên buu din lien h vâi to chUc, cá nhân bang din thoi dê thOa
thun ye vic phát;
a) Nhân viên buu din kim dm, di chiu phong bi, tài 1iu kt qua giài quyt
thU tiic hành chInh dâ duçc niêm phong tir can b di din cUa co quan cO thâm
quyên giái quyêt thu tVc hành chInli, hai ben k ten trên bàn kê giao nhn hoc gOc
theo Uy quyên cUa to chUc, cà nhân (neu có);
so

b) Biru din chuyn trà kt qua thu tiic hành chInh dn dja chi t chUc, cá nhân
(chrn nhât sau 02 ngày k tü ngày nhn duc kêt qua ti.ir B ph.n tiep nhn và trà kêt
hoc ti co quan giài quyt thU tic hành chInh);
qua các
cap

c) D nghj di din t chUc, cá nhân xut trmnh mt trong các giAy ta sau:
chUng minh nhân dan, the can cithc cong dan, h chiêu hoc các loai giay tatuy than
hçip 1 khác. Trithng hçp phát cho nguai di.rçc Uy quyên nhn thI dé nghj nguôi duc
Uy quyên nhn xuât trInh giây Uy quyên kern theo giây ta nêu trên;

4

i các giy to theo yeu cu cüa co quan có thtm quyn (nu co). Nhân
a dai diên to chuxc, cá nhân k giao nhn kêt qua. Tru?mg hçip các giây
bj mat thI thirc hin theo quy djnh cüa Co quan có thâm quyên;
phi, 1 phI giài quyt thu tic hành chInh (nu co) và cp biên lai, chirng
to chüc, Ca nhãn;
e) Hoàn trá các giy tO dä thu hi và np 1i phi, 1 phi giãi quyt thu tic hành
chInh cho co quan có thâm quyên (neu cO);
g) TruOng hçip sau 2 1n không phát duçic k& qua hc so thu tiic hành chinh den
dja chi to chirc cOng dan, Bxu din dê 1ti giây m&i, mOi di din to chüc, cong dan
mang giây mOi và chiimg minh nhãn dânl the can ci.thc cOng dânIh chiêu hoc các
1oi giây tOtüy than hçip 1 khác den dja chi Bisu din ghi trong giây mOi dê nhn kêt
qua ho so thu tc hành chInh;
h) Trumg hgp nhân viên buu din dã mOi thi thiu hai 1n, mi 1n cách nhau
02 ngày lam vic nhtrng to chirc, cá nhân khOng den nh.n thI kêt qua ho so thu tiic
hành chinh dugc chuyên 'ai cho co quan có thâm quyên dê xir 1.
Diu 5. Ché do báo cáo
1.Báocáodjnhk
a) Biju din tinh Ba Rja - Vung Tàu.
Báo cáo tInh hInh cung lrng djch v nhn g1ri h so, chuyn trá kt qua giái
quyêt thu tjc hành chInh qua djch vi bmi chinh cong ich trên da bàn toàn tinh gui ye
Si Thông tin và Truyên thông.
NOi dung báo cáo: Danh m11c, san luçing, doanh thu, s luçing vi khiu ni;
tong so các truOng hçp ho so, kêt qua bj mat, bj that lac hoac bj hu hông trong qua
trInh chuyên phát; so luqng các truOng hgp phãi bôi thuOng thit hi; tong giá trj bôi
thuOng thit hi; muc d an toàn trong cung üng djch v.
b) ThOi han báo cáo.
Báo cáo qu: Tnrâc ngày 10 cüa tháng d.0 qu tiêp theo qu báo cáo.
Báo cáo 6 tháng: TruOc ngày 10 tháng 7 cüa näm báo cáo.
Báo cáo 11am: Tnthc ngày 10 tháng 01 cüa näm tip theo näm báo cáo
2. Báo cáo dt xuât
TruOng hqp cAn báo cáo dt xuAt nhAm thirc hin các yêu cAu quãn 1 nhà nuâc
ye bixu chinh, co quan nba nuóc có thAm quyên yêu cau Btru din tinh va các co quan
có thâm quyên giái quyêt thu tic hành chinh báo cáo bang van ban (trong do nêu rô
thOi gian, thOi han, ni dung báo cáo cii the và CáC yêu câu khác (nêu cO)).
Chu'o'ng III
TRACH NHIIM CUA CAC CCY QUAN, 00N VI
Diu 6. Các co quan có thãm quyên giãi quyét thu tic hành chInh
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hju trách nhim truâc Uy ban nhân dan tinh v vic thirc hin tiêp nhtn ho
ktJquà giãi quyêt thu ti1c hânh chInh qua djch vii bu'u chInh cong Ich dôi vâi
hành chinh thuc thâm quyên giãi quyêt cüa co quan mInh.
Cong khai ti B phn tip nhn va trã kt qua, trên Trang thông tin din tir
(nêu, co) danh muc thu tic hành chInh thrc hin tiêp nhn ho so, trà kêt qua giài
quyêt thu tic hành chinh qua djch vi bi.ru chInh cong Ich ngay sau khi Chü tjch Uy
ban nhân dan tinh có quyêt djnh cong bô thu tiic hành chInh.
3. Thu&ng xuyên rà soát, cp nht các van bàn quy phm pháp 1ut có quy djnh
lien quan den thu tc hành chInh, các quyêt djnh Cong bô thu tic hành chInh cüa B,
ngành Trung ucmg thuc ph.m vi quãn 1 dê trInh Chü tjch Uy ban nhân dan tinh
(qua Van phông Uy ban nhân dan tinh) cong bô mui hoc süa dOi, bO sung, thay the
thu tic hành chInh cho phü hçrp vâi phuong thüc tiêp nhn, trã kêt qua giâi quyêt thu
tic hành chInh qua djch v buu chInh cong Ich theo diing quy djnh ti Thông tu so
02/2017/TT-VPCP ngây 31 tháng 10 näm 2017 cüa B tnthng, Chü nhim Van
phông Chinh phU huàng dan ye nghip vi kiêm soát thu tiic hành chInh.
4. Chi dao cong chuxc thirc hin tip nh.n h so, trã kt qua phi hgp chit ch
vâi nhân viên cUa co quan bixu din trong vic tiêp nhn ho so, trà kêt qua giài quyêt
thU tiic hành chInh qua djch vii buu chInh cong Ich.
5. Chü trI, phôi hçip vài Van phông Uy ban nhân dan tinh (Trung tam Phiic vi
hành chInh cong tinh), co quan buu din trong vic to chUc bOi duông, tp huân cho
nhan vien buu diên ye vic nhn, gui ho so, thu phi, 1 phI và trà kêt qua giãi quyêt
thU tiic hành chInh. PhOi hçp vói S Thông tin và Truyên thOng, co quan buu din
trong vic phO biên, tuyên truyên den to chUc, cá nhân ye vic tiêp nh.n ho so, trà kêt
qua giái quyêt thU tVc hành chInh qua djch v11 buu chInh cOng Ich. Xây d%rng quy
trInh tiêp nhn ho so, xU 1 ho so và trà kêt qua giài quyêt thU tiic hành chinh qua
djch vi buu chInh cong Ich trong ni b co quan dê thirc hin dUng quy djnh.
6. Cong khai dja chi, s diênthoi, dja chi thu din tCr, trang thông tin din tU
cUa co quan (neu co) dê Ca nhân, to chUc cO the lien 1c truOc, trong và sau khi gUi,
nhn ho so, kêt qua giài quyêt thU tic hành chInh qua djch vi bixu chInh cong Ich.
7. PhM hçip VI co quan bi.m din thirc hin vic kt ni mng thông tin theo
huàng dan cUa Sâ Thông tin và Truyên thông.
8. Ph6i hçip vói Sâ Thông tin và Truyên thông trong vic thanh tra, kim tra
vic nhn gUi ho so, chuyên trà kêt qua giài quyêt thi tic hành chInh theo ngành, linh
vilc, phm vi quán l.
Diu 7. Van phông Uy ban nhân dan tinh
1. COng khai d.y dU, kjp thai ac thu We hành chInh sau khi duqc Chii tjch Uy
ban nhân dan tinh cong bô trên Co sa dü 1iu quOe gia ye thU tiic hành chInh cUa
COng Djch vi cong quOc gia; Trang thông tin din tCr ye câi each hành chinh tinh
phiic vi cho vic tra ciru, thirc hin cUa các co quan, tO chUc, cã nhân.

6
on d6c các co quan có thm quyn giãi quyt thu tic hành chInh thi.rmg
nht, thông kê, niêm yet, cong khai các thu tiic hành chinh thuc phm vi
Phôi hp vOi các co quan chuyên mon thuc Ur ban nhân dan tinh trong
viêc tham rnuu Chü tjch Uy ban nhân dan tinh cong bô thu ti1c hành chInh thçrc hin
tiêp nhn ho so, trã kêt qua qua djch vii buu chInh cong Ich cho phü hçip vâi các van
ban quy ph.m pháp 1u.t, quyêt djnh cong bô thu tiic hành chInh cüa B, ngành Trung
uorng và phü hçp vâi diêu kin, tInh hInh thrc tê ti dja phuong.
4. Ph& hçip vâi các co quan lien quan huàng dn co quan buu din trong vic
tra ciru thu tic hành chInh, each thi'rc tiép nh.n ho so, trà kêt qua giài quyêt thu tic
hành chInh qua djch vi bun chInh cong ich.
5. Tip nhn và chuyn co quan có thm quyn xü 12 the phán ánh, kin nghj
cüa to ch(rc, cá nhân, nhân viên bun din ye hãnh vi vi phm cüa cOng chüc, viên
chüc trong giãi quyêt thu t'çtc hành chinh qua djch vii bi.ru ehInh cong ich.
6. Huàng dan, theo dOi, don dc CáC co quan có thm quyn giãi quyêt thu tiic
hành chInh va Bun din tinh bôi du0ng, tp huân k5' näng tiêp nh.n ho so, trà kêt qua
giãi quyêt thu t1ic hành chInh qua dch vi buu chrnh cong Ich.
Diêu 8. Si Thông tin và Truyên thông
1. Là co quan chü tn tham muu Uy ban nhân dan tinh t chüc thirc hin Quyt
djnh so 45/201 6/QD-TTg cüa Thu tu&ng Chinh phü và các van bàn huàng dan cüa
B Thông tin và Truyên thông.
2. Trik khai ni dung quy ch nay dn các co quan giài quyt thu tiic hành
chInh, cá nhân, to chuc và co quan buu din dé thirc hin.
3. Chü tn th chüc huàng dan, theo dOi, dOn dc the co quan, don vj, dja
phuong ye cong táe phô biên, tuyên truyên den to chuc, cá nhân vic tiêp nh.n ho so,
trà kêt qua giâi quyêt thu tic hành chinh qua djch vi1 bun chinh cong Ich. Thu&ng
xuyên chi d.o cong tác tuyên truyên trên các phuo'ng tin thông tin dai chüng ye igi
Ich cüa vic tiêp nhn ho so, trá kêt qua giãi quyêt thu ti1c hành chInh qua djch v11
bun chInh cong Ich.
4. Chu tn, ph6i hqp vOi Van phóng 1:Jy ban nhân dan tinh và cáe Co quan lien
quan kiêm tra, giám sat hot dng cung üng djch v1 t nhn gui ho so, chuyên trà kêt
qua giài quyêt thi tic hành chinh qua djeh vii biru chInh cOng Ich trên dja bàn tinh.
5. Phát hin, xir l ho.c báo cáo co quan có th.rn quyn kjp .thi xir l eác
trithng hçp vi phm Quy chê nay và eác quy djnh khác ye quân l djch v bi.ru chInh
Cong Ich.
6. Dnh k' hang qu, n.m báo cáo Uy ban nhân dan tinh vic thirc hin Quy&
djnh 45/201 6/QD-TTg và tInh hInh trien khai thirc hin Quy the nay; dánh giá nhu
eâu va khã näng cung irng djch vii bun chInh cOng Ich, dê xuât giãi pháp nâng cao
hiu qua cüa djch vi nay.
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chirc, theo döi vic thirc hin dánh giá chi s cãi cách hành chInh qua tiêu
n tiêp nhn ho so, trá kêt qua giãi quyêt thu tic hành chInh qua djch vi
ông Ich theo hithng dn cüa B Ni vii.
h& hçip vth Bixu din tinh trin khai, huàng dn các Co quan, don vj lien
ap diing tiêu chuãn k thut, 1rng ding cong ngh thông tin phiic vi vic két nôi
mng thông tin theo huâng dn cüa B Thông tin và Truyên thông.
Diu 9. Biru din tinh
1. Thrc hin dung quy djnh cüa Quyt djnh s 45/2016/QD-TTg và các van
ban huàng dan cüa B Thông tin và Truyên thông ye vic tiêp nh.n ho so, trã kêt qua
giãi quyêt thu tiic hành chinh qua djch vi buu chInh cong Ich theo yéu câu cüa to
chirc, cá nhân.
2. Niém yt giá cuâc chuyn phát h so, trâ k& qua giãi quy& thu tiic hành
chinh qua djch vi bixu chinh cong ich, các müc phI, 1 phi ti các diem phiic vi cüa
Buu din tinh và tti B phn tiêp nhn và trâ kêt qua các cap. Cong khai trên trang
thông tin din ti:r cüa Biju din tinh danh sách và dja chi các diem phiic vi buu chInh
thrc hin cung üng djch vij nhQ..n gi'ri ho so, trã kêt qua giãi quyêt thu t11c hành chInh.
3. Np dy dü, dung thai han tin phi, 1 phi dã thu tr t chuxc, cá nhân cho co
quan giâi quyêt thu ttc hành chInh.
4. Phi hop vâi Van phông Uy ban nhân dan tinh và các co quan giâi quyêt thu
t11c hành chInh dê tp huân cho nhân vien buu din ye quy trInh nghip vi có lien
quan den vic tiêp nhn ho so, trâ kêt qua giài quyêt thu tijc hành chinh; thu phi, l
phI giãi quyêt thu tiic hành chInh (neu cO), giá cuOc djch vii chuyên phát ho so, trà
kêt qua giãi quyêt thu ti1c hành chinh qua djch vi buu chInh cong Ich.
5. ChU tn, phi hop vi các co quan, don vj lien quan thirc hin vic kt nii h
thông thông tin cüa Btru din tinh vih thông thông tin cüa các co quan, don vj lien
quan de cung üng djch vi,i nhn gui ho so, chuyên trà kêt qua theo huóng dan cüa S&
Thông tin và Truyên thông.
6. Tuyên truyn rng rãi dn cá nhân, t chüc v vic tip nhn h so, trà kt
qua giai quyêt thu ttic hành chInh qua djch vii biru chInh cong ich.
7. Chi dao, hu&ng dn các don vj tnirc thuc cüa Biiu din tinh và Buu din c.p
huyn to chuc thc hin các quy djnh cüa pháp 1ut ye tiep nhn ho so, trã két qua
giãi quyêt thu tiic hành chinh qua djch v' bixu chinh cOng ich và Quy chê nay.
Chlrffng IV
TO CHIJ'C TIIU'C HIN
Diéu 10. To chIrc thc hiên
1. Các Co quan giài quyêt thu ti1c hành chInh can cü vào các ni dung quy djnh
trong Quy chê nay dê phôi hop cht ch vâi co quan bini din trong tiêp nhn ho so
và trá kêt qua giãi quyêt thu t%lc hanh chInh cho to chüc, Ca nhân. Tnr?mg hop phát
sinh nhting van dê chua dircic quy djnh trong Quy chê thI ap diing các quy djnh trong

8
djnh s 45/2015/QD-TTg cüa Thu tuOng Chinh phü vã Thông tu s
/TT-BTTTT cüa B trithng B Thông tin và Truyên thông.
2. Trong qua trinh thue hin nu Co khó khan, vuOng m.c, the c quan giài
yet thütc hãnh chInh phôi hqp vth Co quan Bixu din dê cüng nhau trao dôi di den
thông nhât thiic hin. Trumg hçip sau khi trao dôi ma không thông nhât duçic thI
phân ánh vii Sâ Thông tin và Truyên thông tong hçTp báo cáo Uy ban nhân dan tinh
chi do kjp thai.
IJiéu 11. Diêu khOan thi hành
Van phOng Uy ban nhân dan tinh, Sâ Thông tin và Truyên thông thung xuyên
theo dOi, cp nht các van ban pháp 1ut mth ban hãnh cO lien quan den ni dung Quy
the nay dê kjp thôi tham muu Uy ban nhân dan tinh sua dôi, bô sung cho phü hp vOi
các quy djnh pháp 1ut hin hành; kjp thai tong hp các vixOng mac, khó khän trong
qua trInh thirc hin Quy ché báo cáo Uy ban nhân dan tinh dê xem xét, giãi quyêt./.

