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THÔNG BAO 
Ktlun cüa Phó Chü tjch UBND tinh HoàngNamti buiIàm vic 

trien khai mQt so ni dung nham nang cao hiçu qua hoit dQng cua 
Trung tam Phyc vtj hành chInh cong tinh 

Ngây 13 tháng 5 näm 2020, Phó chü tjch UBND tinh - Hoàng Nam chü 
trI bui lam vic trin khai rnt so ni dung nhäm nãng cao hiu qua hoat dng 
cüa Trung tarn Phiic vçi hành chInh cong tinh Quáng Tn; tharn dir có di din 
Lãnh dao các dGn vi: Van phông UBND tinh, SNi vi, S Tài chInh, Ban 
Quân I Khu kinh tê, Si Ngoi vii, Si Van hoá The thao và Du ljch, Sâ Thông 
tin và Truyên thông, S& Khoa h9c và Cong ngh, Sâ Giáo ditc và Dào tao, Sâ Y 
tê, Biru din tinh, Báo hiêm xâ hi tinh. Sau khi nghe Giám dôc Trung tam Phçic 
vii hành chInh cong tinh báo cáo tInh hInh, kêt qua boat dng; nhüng khó khän, 
vixâng mac, kiên nghj dê xuât và kiên phát biêu cUa các thành viên dci hçp; 
Phó chü tjch UBND tinh - Hoàng Nam kêt lun nhix sau: 

UBND tinb biêu throng và dánh giá cao s1r no li:rc cô gang cüa tp the can 
bt, cOng chirc, viên chüc, ngii&i lao dng Trung tam Phiic vi hành chInh cong 
tinh trong thyi gian qua dâ thc hiên và hoàn thânh xuãt sac các nhiêm vu 
giao, gop phan cái cách hãnh chInh, cái thin môi tnithng dâu tu và san xuât, 
kinh doanh d phiic vii ngày càng tot hcm nhu câu cUa các to chirc, doanh nghip 
vàngithidân. 

Dé tháo g mt so khó khàn, vithng mac tao diêu kin cho Trung tam 
Phijc vi hânh chInh cong tinh hoàn thánh tot các nhim vci ducic giao, dông thii 
nâng cao hiu qua hoat dng cüa Trung tam Phic vci hành chInh cong tinh cUng 
nhix B phn tiêp nbn và trá kêt qua cap huyn và cap xã; UBND tinh có kién 
nhiisau: 

1. ye chi'i truang gom các quay giao djch có so 1uçmg ho so phát sinh 
thâp t?i  Trung tam Phi:lc vii hành chInh cong tinh: 

Dông chi truong gom 09 quay giao dlch có so hxçing ho so phát sinh 
thâp 'ai thành 03 quay, nhäm t?o them không gian bô trI quay giao djch, don tiêp 
so hicing ngiz?i dan tang cao khi triên khai dixa mt so TTHC cüa các don vj 
ngành d9c dóng trén dja bàn tinh den thirc hin các TTHC tai Trung tam 
PVHCC tinh; 

Giao các Sà, ban, ngành lien quan ('Sà Tài chInh, Ban Quán l Khu kinh 
té, Sá Ngo cii vy, Sà Van hoá, The thao và Du ljch, S& Thong tin vâ Truyn 
thong, Sâ Khoa hQc và cong ngh, S6 N5i vy, Sà Giáo duc & Dào tgo và Sà Y 
té) Co SO krçing ho so phát sinh thâp tai Trung tam PVHCC tinh, phi hçp vói 
Van phOng UBND tinh xay dirng quy chê phôi h9p, quy chê boat dng cho phü 
hqp; báo cáo UBND tinh két qua thrc hin tnong tháng 6/2020. 
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2. V vic b ti-I tri si cho Trung tam Phitc v11 hành chInh cong flnh: 
Dông chü truclng tiêp nhn, bô trI tni s& Bâo hiêm xâ hi thãnh phô 

Dông Ha (try s& cu) lam trii st Trung tam Phiic vii hành chInh cong tinh; Giao 
Sâ Tài chInh chü trI phôi hqp các Co quan, don vj lien quan tham muu UBND 
tmnh thirc hiên các thu ti1c tiêp nhn và bô tn cho Van phông UBND tinh lam trV 
sâ Trung tam Phiic vi hành chInh cong tinh theo quy dnh. 

3. Ye vic bO sung chi tiêu biên chê dôi vOi can b chuyên trách tai  Trung 
tam Phic vii hành chInh cong tinh: 

Giao Sâ Ni vi xem xét, dê xuât bô sung biên ché cho Trung tam Phçic 
vi hành chInh cong tinh theo Quyet djnh so 768/QD-UBND ngày 08/4/2019 cüa 
UBND tinh ye viêc phé duyêt danh mijc vj trI vic lam và sO ngui lam vic cüa 
Trung tam Phiic vi hành chInh cong Quáng Trj thuc Van phông UBND tinh. 
Hoân thành và báo cáo IJBND tinh trong tháng 6/2020. 

4. Vê chInh sách ho trçl kinh phi cho can b, cong chirc, viên chirc lam 
vic ti Trung tam phiic vi hành chInh cong tinh, B phn tiêp nhn và trá kêt 
qua cap huyn và cap xâ trên dja bàn tinh Quáng Trj: 

Giao Sâ Ni v1i chü tn phôi hçip vói Sà Tài chInh can cü các quy djnh cüa 
pháp lut hin hành, lay kiên các B, ngành lien quan tham muu UBND tinh 
xây dirng dir tháo Nghj quyêt quy djnh chInh sách h trçr can b, cong chüc, viên 
chirc lam vic ti Trung tam phiic vii hânh chInh cong tinh, B phn tiêp nhn va 
trà kêt qua cap huyn và cap xa trên dja bàn tinh Quãng Trj thay the Ngh quyêt 
so 37/2016/NQ-HDND ngày 14/12/2016 cüa HDND ye vic quy djnh chInh 
sách h trq nâng cao chat hsçng hoat dng cüa b phn tiêp nhn và trâ két qua 
tai UBND huyên, thi xã, thành phô; UBND xA, phithng, thj trân trên dja bàn tinh 
Quãng Tn, trInh Hi dOng nhân dan tinh xem xét, quyét djnh. Hoàn thành và 
trInh UBND tinh trong tháng 6/2020. 

Trén day là kiên kêt lun cüa Phó Chü tjch UBND tinh Hoàng Nam tai 
buOi lam vic. UBND tinh thông báo dé các Sâ, ban, ngành và các don vj lien 
quan biêt, tniên khai thirc hin./ /  

Noi n/i in: 
- Nhtr thành phn lam viéc; 
- Các PCT UBND tinh; 
- CVP và các PVP; 
- Phông HC-TC; KSTTHC; Trung tarn 

PVHCC tinli; 
- LLru: VT, NCQ. 
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