
UY BAN NHAN DAN CONG HOA xA HQI CHU NGHiA VIT NAM 
TINH NINH  B!NH Dc Ip - Ttr do - Hnh phüc 

S: /QD-UBND Ninh Blnh, ngày tháng 05 näm 2021 

QUYET DNH 
Phê duyt Quy trinh ni bI giãi quyt thu tic hành chInh thuc 

thâm quyn giãi quyêt ciia S& Lao dng-Thtrong binh và Xã hi tinh, 
UBND cap huyn, UBND cap xã trên dla  bàn tinh Ninh BInh 

CHU TJCH UY BAN NHAN DAN T!NH NINH BNH 

Can czLut Tchc chInh quyn djaphu'o'ngngày 19/6/2015; 

Can ci' Nghj dfnh  so' 63/2010/ND-CF ngày 08/6/2010 cia ChInh phz ve 
kiêm soát thi tuc hành chinh; Nghj djnh so 92/2017/ND-CF ngày 07/8/2017 ca 
ChInh phi ye tha dôi, bó sung mç5t so diêu cta các Nghj dfnh lien quan den kiêm 
soát thi tuc hành chInh; 

Can ct' Nghj djnh so' 61/2018/ND-CF ngày 23/4/2018 cla ChInh phi v 
th'c hién cü chê môt tha, mt ci'a lien thông trong giái quyêt thi tiic hành hInh; 

Can ci' Thông tu' s 02/201 7/iT- VPCP ngày 31/10/2017 cia Bç3 tru'Ong, Chi 
nhim VànphOng C'hInhphi hwó'ng dan ye nghip viii kiêm soát th tyc hành chInh; 

Can th Thông tu' so' 01/2018/TT-VFC'P ngày 23/11/2018 cza Bç5 trzthng, 
Chi, nhim Van phông ChInh phñ hzthng dan thi hành mt sO quy dfnh  cia Nghj 
djnh sO 61/2018/ND-CF ngày 23/4/2018 ci'ia ChInh phi ye thcc hin cci ché mt 
tha, mç5t tha lien thông trong giái quyêt thi, tuc hành chInh, 

Theo d nghj cia Giám dô'c So' Lao dç3ng-Thuv'ng binh và Xâ h5i. 

QUYET DNH: 

Diu 1. Phê duyt 146 Quy trInh ni b giái quy& thu tiic hành chInh thuc 
thâm quyên giài quyêt cüa S& Lao dng-Thuang binh và Xà hi, UBND cap 
huyên, UBND cap xà trên da bàn tinE Ninh BInh phy lyc ban hành kern theo 
Quyet djnh nay). 

Diu 2. T chuc thi.rc hiên 

1. Giao S& Lao dng-Thuo'ng binh và X hi chü trI phi hçip vi S& 
Thông tin và Truyên thông, UBND cap huyn triên khai thrc hin: 

- Cp nht thông tin, dci 1iu các TTHC ducic cong b tti Quyt djnh nay 
vào H thông phân mêm Mt cüa din tir tinh Ninh BInh theo diEtng quy djnh; 
Niêm yet, cOng khai TTHC nay trên Trang thông tin din tir c1ia dan vj. 

- Trong thi htn 10 ngày k tir ngày Quyt dnh nay có hiu 1çrc, hoàn 
thành vic xây drng quy trInh din tr và câu hInh quy trInh din t1r giài quyêt 
TTHC trên h thông phân mêm Mtt cCra din tir cüa tinh. 



2. S& Thông tin và Truyn thông 

- Thirc hin nghiêm tiic, dy dü, kp thii viccu hInh, cp nht quy trInh 
din tir giãi quyêt các TTHC ti Diu 1; cong tác báo mat, báo dam an toàn thông 
tin, dü 1iu ye TTHC trên h thông Mt cira din tir cüa tinh. 

- Chü trI theo dOi, kim tra, dOn dc, huó'ng dn thc hin vic cp nht 
thông tin, d 1iu TTHC; vic thirc hin tiêp nhn, giãi quyêt, trã két qua giài 
quyêt ho sa TTHC trén Cong djch vii công, h thông Mt cCra cüa tinh. Báo cáo 
kêt qua ye UBND tinE (qua Van phông UBND tinh). 

3. Van phông UBND tinh chü tn thirc hin 

- Cong khai danE mic, quy trInh ni b giái quyt các TTHC ti Diu 1 tai 
Trung tam Phiic v1,i hành chInh cOng và trên Cong Thông tin din t1r tinh. 

- T chüc ki&Ti soát vic thrc hin tip nhn, giái quyt, trâ k& qua giãi 
quyêt TTHC theo quy trInh dà duçic phê duyt cüa các cá nhân, Ca quan, dan vj 
lien quan; kjp thai báo cáo kêt qua thirc hin ye UBND tinh, Chü tjch UBND tinh. 

4. Chü tch UBND các huyn, thành ph 

- PMi hqp vói S Lao dng — Thiiang binh và Xã hi, SO' Thông tin và 
Truyên thông thuc hin rà soát, cp nht day dü, kjp thO'i thông tin, d 1iu các 
TTHC tti Diêu 1 thuc thâm quyên giái quyêt cüa UBND cap huyn, cap xä; xây 
dgrng và câu hInh quy trInh din tCr giài quyêt TTHC trên h thông Mt cira din 
tü cüa tinh. 

- Chi do, t chirc thirc hin vic tip nhn, giâiquyt và trà k& qua giài 
quyêt TTHC thuc thâm quyên giái quyêt cüa UBND cap huyn, cap xä theo quy 
trinh ni b duc phê duyt ti Quyêt dnh nay. 

Diu 3. Quy& dnh nay có hiu 1irc thi hành k tr ngày k ban hành và 
thay the Quyêt dnh sO 348/QD-UBND ngày 05/07/2019 cüa Chü tjch UBND 
tinh Phê duyt Quy trInh ni b giái quyêt thu tic hành chInh thuc phm vi 
chirc näng quãn l cüa SO' Lao dng-Thuang binh và Xã hi, thâm quyên giài 
quyêt cüa UBND cap huyên, UBND cap xà trên dja bàn tinh Ninh BInh. 

Diu 4. Chánh Van phOng UBND tinE, Giám dc SO' Lao dng-Thiiang 
binh Va Xâ hi, Giám dOc SO' Thông tin và Truyên thông, Giám dOc SO' Ni vi, 
Giám dôc Trung tam Phiic vu hành chinE cOng; Chü tjch UBND các huyn, thành 
phô; Chü tjch UBND các xä, phuO'ng, th tnân; Thu tnuO'ng các ca quan và to 
chtrc, cá nhân có lien quan chu tnách nhim thi hành Quyêt dnh nay.!. . 

No'i nhln: 
- Nhu' Diu 4; 
- Cic Kiêrn soát TTHC, VPCP; 
- Chñ tch, các PCT UBND tinh; 
- Chánh VP, các Phó CVP; 
- Trung tam Tin hçc - Cong báo; 
- VNPT Ninh BInh; 
- Lu'u: VT, VPS, VP 11. 
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Tang Quang Thin 
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