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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc ban hành Quy chế phối hợp hoạt động giữa Trung tâm Một cửa 

liên thông thành phố Tam Điệp với các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân 

trong hoạt động giải quyết thủ tục hành chính 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ TAM ĐIỆP 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi 

bổ sung một số điều Luật Tổ chức Chính phủ và Luật tổ chức chính quyền địa phương 

ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về việc 

thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;  

Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Bộ trưởng, Chủ 

nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 

61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về việc thực hiện cơ chế một cửa, một 

cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;  

Căn cứ Quyết định số 342/QĐ-UBND ngày 06/4/2022 của UBND thành phố 

về việc Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Một cửa liên thông 

thành phố; 

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng HĐND và UBND thành phố. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế phối hợp hoạt động 

giữa Trung tâm Một cửa liên thông thành phố Tam Điệp với các cơ quan, đơn vị, 

tổ chức, cá nhân trong hoạt động giải quyết thủ tục hành chính. 

Điều 2. Qu ết định n   c  hiệu   c thi h nh    t  ng      ban hành. 

Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND v  UBND thành phố; Trưởng các phòng, 

ban, đơn vị; Chủ tịch UBND các phường, xã; Trưởng bộ phận Trung tâm Một cửa 

liên thông v  các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành 

Quyết định này./. 

Nơi nhận: 

- Như Đi u 3  
- Thường tr c Th nh ủ   

- Thường tr c HĐND th nh phố  

- Chủ tịch v  các PCT UBND th nh phố; 

- Lưu: VT. 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ TAM ĐIỆP 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
 

 

QUY CHẾ 

Phối hợp hoạt động giữa Trung tâm Một cửa liên thông thành phố  

Tam Điệp với các phòng, ban, cơ quan, đơn vị và tổ chức, cá nhân trong  

hoạt động giải quyết thủ tục hành chính 

(Ban hành kèm theo Quyết định số          /QĐ-UBND ngày   /    /2022 

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phốTam Điệp) 

 

Chương I 

QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

Qu  chế n   qu  định v  ngu ên tắc v  trách nhiệm phối hợp giữa Trung 

tâm Một cửa  iên thông th nh phố Tam Điệp (sau đâ  gọi tắt    Trung tâm) với các 

phòng, ban, cơ quan, đơn vị (sau đâ  gọi chung    cơ quan, đơn vị) c  thủ tục h nh 

chính th c hiện tại Trung tâm trong việc giải qu ết thủ tục h nh chính (TTHC) cho 

tổ chức, cá nhân tại Trung tâm v  các vấn đ  c   iên quan đến công tác quản   , 

hoạt động của Trung tâm.  

Điều 2. Đối tượng áp dụng 

1. Trung tâm; các cơ quan, đơn vị c   iên quan đến hoạt động tiếp nhận, giải 

qu ết v  trả  ết quả giải qu ết TTHC th c hiện tại Trung tâm  Ủ  ban nhân dân 

(UBND) các xã, phường trên địa b n th nh phố.  

2. Công chức, viên chức, nhân viên các cơ quan, đơn vị được cử đến   m 

việc tại Trung tâm.  

3. Tổ chức, cá nhân c   iên quan đến th c hiện TTHC tại Trung tâm.  

Điều 3. Nguyên tắc phối hợp 

1. Hoạt động của Trung tâm phải đảm bảo s  phối hợp chặt chẽ của các cơ 

quan, đơn vị có liên quan. Đảm bảo mục tiêu nâng cao hiệu quả hoạt động của 

Trung tâm  nâng cao chất  ượng phục vụ tổ chức, cá nhân trong giải qu ết TTHC 

của cơ quan, đơn vị. Giải qu ết TTHC  ịp thời, nhanh ch ng, thuận tiện, đúng 

pháp  uật, công bằng, bình đẳng,  hách quan, công  hai, minh bạch và  ấ  s  h i 

 òng của tổ chức, cá nhân    thước đo chất  ượng v  hiệu quả phục vụ. 

2. Th c hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, qu  n hạn được giao  phối hợp chặt 

chẽ trong quá trình giải qu ết TTHC cho tổ chức, cá nhân theo qu  định của pháp 

 uật, trong công tác quản    v  th c hiện chính sách đối với cán bộ, công chức, 
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viên chức v  các hoạt động  hác c   iên quan đảm bảo  hông trùng  ặp, chồng 

chéo nhiệm vụ trong quản    v  th c thi công vụ giữa các sở, ng nh, địa phương, 

Trung tâm. 

3. Trung tâm đảm bảo vai trò    đầu mối chủ trì, phối hợp với các phòng, ban, 

cơ quan, đơn vị trong việc th c hiện nhiệm vụ, qu  n hạn hướng dẫn, tiếp nhận, giải 

qu ết TTHC, thu phí,  ệ phí, trả  ết quả giải qu ết TTHC cho tổ chức, cá nhân v  

theo dõi, giám sát, đánh giá việc giải qu ết TTHC cho tổ chức, cá nhân. 

4. Đảm bảo s  tham gia của tổ chức, cá nhân th c hiện TTHC v  người dân 

trong việc giám sát, đánh giá  ết quả giải qu ết TTHC v  phản ánh,  iến nghị, 

 hiếu nại, tố cáo việc th c hiện TTHC. 

Chương II 

NỘI DUNG VÀ TRÁCH NHIỆM PHỐI HỢP 

Điều 4. Nội dung phối hợp 

1. Tiếp nhận, giải qu ết, trả  ết quả giải qu ết TTHC. 

2. Quản    công chức, viên chức được cử đến   m việc tại Trung tâm. 

3. Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nâng cao trình độ chu ên môn, nghiệp vụ,  ỹ 

năng giao tiếp, ứng xử cho cán bộ, công chức, viên chức   m việc tại Trung tâm. 

4. Thu phí,  ệ phí. 

5. Tiếp nhận, xử    phản ánh,  iến nghị của tổ chức, cá nhân trong việc giải 

qu ết TTHC. 

6. Tổ chức đánh giá  ết quả giải qu ết thủ tục h nh chính, đảm bảo s  h i 

 òng của người dân v  chất  ượng tiếp nhận v  giải qu ết TTHC của Trung tâm.  

Điều 5. Phối hợp trong việc tiếp nhận, giải quyết, trả kết quả giải quyết 

TTHC 

1. Đối với Trung tâm: 

a) Trên cơ sở nội dung qu  trình nội bộ tiếp nhận v  giải qu ết TTHC đối với 

t ng TTHC th c hiện tại Trung tâm đã được cấp c  thẩm qu  n phê du ệt, Trung 

tâm c  trách nhiệm thống nhất, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, Sở Thông tin v  

Tru  n thông chuẩn h a qu  trình điện tử giải qu ết TTHC v  cập nhật trên Cổng 

dịch vụ công, hệ thống Một cửa của tỉnh (gọi tắt    Cổng dịch vụ công của tỉnh) đ  

phục vụ công tác quản   , công  hai, minh bạch, tiếp cận, tìm hi u, tra cứu, theo dõi 

của tổ chức, cá nhân  thống nhất cách thức, qu  trình giải qu ết đối với các TTHC 

c  tính đặc thù tại Trung tâm như  ĩnh v c Thuế, BHXH v   ĩnh v c Công an. 

b) Tổ chức th c hiện việc hướng dẫn, hỗ trợ tổ chức, cá nhân  hi  iên hệ giải 

qu ết TTHC,  ê  hai, chuẩn bị hồ sơ, nộp hồ sơ th c hiện TTHC, thanh toán phí, 
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 ệ phí (nếu c ), nhận  ết quả giải qu ết TTHC thông qua hướng dẫn tr c tiếp tại 

Trung tâm, qua Cổng dịch vụ công của tỉnh, qua mạng xã hội v  các hình thức 

 hác. Hỗ trợ tổ chức, cá nhân sử dụng dịch vụ công tr c tu ến mức độ 3, mức độ 

4  sử dụng dịch vụ bưu chính trong nộp hồ sơ v  nhận  ết quả giải qu ết TTHC. 

c) Chịu trách nhiệm trước UBND th nh phố, Chủ tịch UBND th nh phố 

trong việc theo dõi,  i m tra, giám sát, đôn đốc việc th c hiện tiếp nhận, giải 

qu ết, trả  ết quả giải qu ết hồ sơ TTHC th c hiện tại Trung tâm cho tổ chức, cá 

nhân theo đúng qu  định  c  trách nhiệm tổng hợp, báo cáo  ết quả th c hiện nhiệm 

vụ giải qu ết TTHC của các cơ quan, đơn vị v  công chức, viên chức   m việc tại 

Trung tâm, những  h   hăn, vướng mắc,  iến nghị, đ  xuất (nếu c ) với UBND 

th nh phố, Chủ tịch UBND th nh phố theo qu  định, đồng thời gửi các cơ quan, đơn 

vị có TTHC thuộc phạm vi chức năng quản    nh  nước được th c hiện tại Trung 

tâm đ  biết, phối hợp chỉ đạo, th c hiện. 

Chủ động đ  nghị các cơ quan, đơn vị c  TTHC th c hiện tại Trung tâm 

thông tin v  việc tiếp nhận v  tiến độ giải qu ết TTHC cho tổ chức, cá nhân khi 

cần thiết hoặc c   êu cầu  xác định rõ    do, nội dung cần bổ sung đối với hồ sơ 

 êu cầu bổ sung hoặc    do, ngu ên nhân quá hạn, thời gian đ  nghị gia hạn trả  ết 

quả đối với hồ sơ quá hạn. C  trách nhiệm theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị 

có TTHC th c hiện tại Trung tâm v  cán bộ, công chức, viên chức xử    hồ sơ đến 

hoặc hồ sơ quá thời hạn giải qu ết. 

d) Tiếp nhận  ết quả giải qu ết TTHC t  các cơ quan, đơn vị đ  trả cho tổ 

chức, cá nhân theo qu  định (tr   ĩnh v c thuộc thẩm qu  n giải qu ết của Công an 

th nh phố th c hiện trả  ết quả tr c tiếp tại địa b n thường trú của công dân). 

Trường hợp tổ chức, cá nhân chưa đến nhận  ết quả giải qu ết TTHC theo Giấ  tiếp 

nhận hồ sơ v  hẹn trả  ết quả thì c  trách nhiệm quản   ,  ưu giữ  ết quả giải qu ết 

TTHC tại Trung tâm v  trả cho tổ chức, cá nhân  hi tổ chức, cá nhân đến nhận. 

2. Đối với các cơ quan, đơn vị 

a) C  trách nhiệm cung cấp  ịp thời cho Trung tâm nội dung chi tiết của 

t ng TTHC sau  hi được cấp c  thẩm qu  n công bố (bao gồm trình t , cách thức 

th c hiện, th nh phần, số  ượng hồ sơ, thời gian giải qu ết, mức phí,  ệ phí,...)  xâ  

d ng qu  trình giải qu ết các TTHC chi tiết, rõ r ng thời gian giải qu ết tại các 

bước th c hiện, công chức, viên chức được phân công th c hiện ở mỗi bước bảo 

đảm tổng thời gian giải qu ết trình cấp c  thẩm qu  n phê du ệt đ  Trung tâm cập 

nhật trên Cổng dịch vụ công của tỉnh đ  th c hiện công  hai minh bạch cho tổ 

chức, cá nhân v  phục vụ công tác quản   , theo dõi. 

b) Chủ động r  soát, cập nhật TTHC trình cấp c  thẩm qu  n công bố, thông 

báo  ịp thời cho Trung tâm v  những tha  đổi của các TTHC đ  Trung tâm th c 



4 

hiện niêm  ết, công  hai bằng văn bản hoặc bằng điện tử cho tổ chức, cá nhân 

được biết. 

c) Chỉ đạo, quán triệt công chức, viên chức thuộc qu  n quản      m việc tại 

Trung tâm th c hiện hướng dẫn tổ chức, cá nhân ho n thiện hồ sơ trước  hi tiếp 

nhận theo ngu ên tắc hướng dẫn một  ần đầ  đủ, chính xác   hông t     êu cầu tổ 

chức, cá nhân bổ sung các hồ sơ, giấ  tờ ngo i qu  định đối với các TTHC đã 

được các cơ quan c  thẩm qu  n công bố công  hai theo qu  định. 

d) Đôn đốc,  i m tra công chức, viên chức thuộc qu  n quản    tiếp nhận, 

thẩm định hoặc phối hợp thẩm định hồ sơ TTHC  chu  n cơ quan c  thẩm qu  n 

giải qu ết TTHC  iên thông  phê du ệt hoặc trình cấp c  thẩm qu  n phê du ệt hồ 

sơ TTHC đảm bảo chất  ượng, thời gian trả  ết quả cho tổ chức, cá nhân v  tuân 

thủ theo đúng qu  định của pháp  uật  chu  n  ết quả giải qu ết TTHC v  Trung 

tâm đ  trả cho tổ chức, cá nhân,  hông t    trả  ết quả giải qu ết TTHC cho tổ chức, 

cá nhân tại cơ quan hoặc bộ phận giải qu ết TTHC của các phòng, ban, đơn vị tại 

Trung tâm (tr  các TTHC đặc thù, nếu việc trả  ết quả giải qu ết TTHC cho tổ 

chức, cá nhân do phòng, ban, đơn vị th c hiện thì phải c  s  trao đổi, thống nhất với 

Trung tâm). 

Giao nhiệm vụ cho công chức, viên chức phải xem xét,  i m tra tính chính 

xác, đầ  đủ của hồ sơ  hi tiếp nhận, sau  hi tiếp nhận phải số h a (tr  những hồ sơ 

c   ích thước, dung  ượng  ớn),  ưu trữ hồ sơ điện tử, cập nhật v o Cơ sở dữ  iệu 

Cổng dịch vụ công của tỉnh,    số xác nhận v  chu  n hồ sơ trên Cổng dịch vụ 

công của tỉnh  thường xu ên  i m tra, cập nhật tiến độ xử    t ng hồ sơ đ  giải 

qu ết TTHC theo qu  định. Đồng thời, các phòng, đơn vị thường xu ên theo dõi, 

 i m tra tình hình tiếp nhận, giải qu ết hồ sơ TTHC của công chức, viên chức   m 

việc tại Trung tâm v  cán bộ, công chức tham gia qu  trình giải qu ết TTHC   ịp 

thời phát hiện, chấn chỉnh, xử    nghiêm đối với các trường hợp vi phạm. 

e) Trong quá trình giải qu ết hồ sơ TTHC, các phòng, đơn vị c  trách nhiệm 

xử    hồ sơ theo đúng qu  định tại Nghị định 61/2018/NĐ-CP ng   23/4/2018 của 

Chính phủ  Thông tư 01/2018/TT-VPCP ng   23/11/2018 của Văn phòng Chính 

phủ v  Nghị định 45/2020/NĐ-CP ng   08/4/2020 của Chính phủ v  th c hiện 

TTHC trên môi trường điện tử. 

f) Chỉ đạo, giao nhiệm vụ cho công chức, viên chức thuộc qu  n quản    

được cử đến   m việc tại Trung tâm đẩ  mạnh công tác thông tin, tu ên tru  n, chủ 

động hướng dẫn tổ chức, cá nhân cách thức tiếp cận, sử dụng dịch vụ công tr c 

tu ến mức độ 3, 4 v  sử dụng dịch vụ bưu chính công ích trong nộp hồ sơ v  nhận 

 ết quả giải qu ết TTHC. 
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3. Đối với UBND các xã, phường: 

a) Thông tin v  danh mục các TTHC được tiếp nhận v  giải qu ết thuộc 

thẩm qu  n giải qu ết của UBND th nh phố v  UBND cấp xã, phường đến tổ 

chức, cá nhân biết, th c hiện  hướng dẫn tổ chức, cá nhân tìm hi u, tra cứu thông 

tin, ho n chỉnh hồ sơ TTHC theo qu  định đ  nộp tại đơn vị c  thẩm qu  n; tri n 

 hai các giải pháp phổ biến, tu ên tru  n, hướng dẫn người dân, tổ chức trên địa 

b n tích c c tham gia sử dụng dịch vụ công tr c tu ến mức độ 3, mức độ 4 v  dịch 

vụ bưu chính công ích.  

b) Cung cấp t i  iệu, thông tin  ịp thời, chính xác đến Trung tâm ( hi c  đ  

nghị), nhằm đảm bảo quá trình giải qu ết hồ sơ được nhanh ch ng, thuận  ợi, đảm 

bảo thời gian cho các cơ quan, đơn vị chủ trì giải qu ết hồ sơ theo qu  định. Đồng 

thời, hướng dẫn công dân th c hiện các thủ tục cần thiết thuộc thẩm qu  n giải 

qu ết của cấp mình  hi th c hiện các thủ tục  iên thông.  

c) Thường xu ên tổng hợp, trao đổi với Trung tâm các thông tin,  ịp thời 

 hắc phục những tồn tại, vướng mắc trong quá trình tiếp nhận, giải qu ết, trả  ết 

quả TTHC đối với các thủ tục  iên thông. 

4. Đối với đơn vị bưu chính công ích: 

a) Th c hiện tiếp nhận hồ sơ TTHC v   ết quả giải qu ết TTHC của tổ 

chức, cá nhân v  các cơ quan đơn vị theo hợp đồng đã     ết với Trung tâm. 

b) Bảo quản hồ sơ,  ết quả giải qu ết TTHC trong quá trình nhận v  trả  ết 

quả hồ sơ giữa Trung tâm v  tổ chức, cá nhân hoặc ngược  ại. Th c hiện bảo mật 

thông tin theo qu  định của pháp  uật hiện h nh.  

c) Phối hợp tổ chức th c hiện nhằm đảm bảo dịch vụ hoạt động thông suốt, 

 hông bị gián đoạn.  

d) C  trách nhiệm giải qu ết các  hiếu nại, thắc mắc  iên quan đến cung cấp 

dịch vụ chu  n phát hồ sơ h nh chính công.  

đ) Báo cáo  ết quả giải qu ết TTHC qua Dịch vụ bưu chính công ích theo 

qu  định v  gửi qua Trung tâm 01 bản đ  tổng hợp v  báo cáo định  ỳ v  UBND 

th nh phố.  

Điều 6. Phối hợp trong quản lý cán bộ, công chức, viên chức được cử 

đến làm việc tại Trung tâm 

1. Đối với Trung tâm: 

a) Trình Chủ tịch UBND th nh phố phê du ệt danh sách công chức, viên 

chức chính thức v  d  phòng của các cơ quan, đơn vị được cử đến   m việc tại 

Trung tâm (Công chức, viên chức d  phòng t  1 đến 3 người)  
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b) Quản   , đánh giá việc th c thi nhiệm vụ của công chức, viên chức các cơ 

quan, đơn vị được cử đến   m việc tại Trung tâm  

c) T  chối tiếp nhận hoặc chủ động đ  xuất với cơ quan cử người tha  công 

chức, viên chức vi phạm  ỷ  uật  ao động, c  thái độ, tác phong, cư xử  hông đúng 

qu  chế văn h a công sở, năng   c chu ên môn  hông đáp ứng được nhiệm vụ 

hoặc c  h nh vi vi phạm pháp  uật  hác  

d) Phối hợp với cơ quan, đơn vị cử công chức, viên chức xem xét, xử    

h nh vi vi phạm của công chức, viên chức v  công  hai  ết quả xử    cho tổ chức, 

cá nhân c  phản ánh,  iến nghị,  hiếu nại, tố cáo đối với h nh vi vi phạm của công 

chức, viên chức được biết  

đ) Đ  nghị người đứng đầu cơ quan, đơn vị c  thẩm qu  n  ịp thời đi u 

động công chức, viên chức  hi số  ượng tổ chức, cá nhân đến th c hiện TTHC c  

biến động tăng, giảm rõ rệt hoặc quá ít hoặc trường hợp công chức, viên chức được 

vắng mặt, được nghỉ theo qu  định. 

e) C  trách nhiệm bố trí vị trí   m việc v  đảm bảo đi u  iện v  cơ sở vật chất, 

trang thiết bị, phương tiện, môi trường   m việc, ứng dụng công nghệ thông tin v  các 

đi u  iện cần thiết  hác cho công chức, viên chức   m việc tại Trung tâm. 

2. Đối với các cơ quan, đơn vị: 

a) Cử công chức, viên chức đến   m việc tại Trung tâm đáp ứng tiêu chuẩn 

chung v  phẩm chất, năng   c theo qu  định của pháp  uật v  của UBND tỉnh. 

Thời hạn công chức, viên chức cử đến   m việc tại Trung tâm là 12 tháng mỗi đợt. 

b) Kịp thời cử nhân s  d  phòng trong danh sách được Chủ tịch UBND 

th nh phố phê du ệt đến   m việc tại Trung tâm tha  cho nhân s  chính thức nghỉ 

phép, nghỉ bù, nghỉ ốm, nghỉ việc riêng, đi học, đ o tạo, bồi dưỡng đ   hông   m 

gián đoạn việc tiếp nhận, giải qu ết TTHC cho tổ chức, cá nhân. C  trách nhiệm 

thông báo tr c tiếp cho Trung tâm trước  hi cử nhân s  d  phòng đến   m việc tại 

Trung tâm tha  cho nhân s  chính thức nghỉ trong các trường hợp nêu trên. 

c) Theo đ  nghị của Trung tâm, các cơ quan, đơn vị  ịp thời đi u động số 

 ượng công chức, viên chức  hi số  ượng tổ chức, cá nhân đến th c hiện TTHC 

tăng, giảm hoặc quá ít  cử công chức, viên chức  hác tha  thế công chức, viên 

chức chính thức   m việc tại Trung tâm nếu vi phạm  ỷ  uật  ao động, c  thái độ, 

tác phong, cư xử  hông đúng qu  định v  văn h a công sở hoặc  hông ho n th nh 

nhiệm vụ, năng   c chu ên môn  hông đáp ứng được nhiệm vụ hoặc có hành vi vi 

phạm pháp  uật  hác trong thời gian   m việc tại Trung tâm. 

d) Cung cấp đầ  đủ,  ịp thời các thông tin  iên quan đến  ĩnh v c công tác 

v  bảo đảm đầ  đủ các qu  n  ợi cho công chức, viên chức thuộc qu  n quản    cử 

đến   m việc tại Trung tâm.  
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đ) Quán triệt,  êu cầu công chức, viên chức thuộc qu  n quản    cử đến   m 

việc tại Trung tâm phải đeo thẻ công chức, viên chức, thẻ ng nh v  mặc đồng phục 

trong thời gian   m việc theo qu  định  chấp h nh nghiêm chỉnh các nội qu , qu  

chế của Trung tâm v  các qu  định của nh  nước  nhận b n giao t i sản, trang thiết 

bị, cơ sở vật chất, vị trí quầ    m việc tại Trung tâm v  c  trách nhiệm quản   , sử 

dụng c  hiệu quả trong thời gian th c hiện nhiệm vụ được giao. 

e) Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị phối hợp với Trưởng Bộ phận Trung tâm 

Một cửa  iên thông th nh phố đánh giá, nhận xét công chức, viên chức v  quá trình 

công tác tại Trung tâm. Kết quả đánh giá, nhận xét xếp  oại,  hen thưởng hằng năm 

của Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị đối với công chức, viên chức thuộc qu  n quản 

   cử đến   m việc chính thức tại Trung tâm được gửi 01 bản cho Trung tâm đ  biết 

và theo dõi. 

Điều 7. Phối hợp tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên 

môn, nghiệp vụ, kỹ năng giao tiếp, ứng xử cho cán bộ, công chức, viên chức 

làm việc tại Trung tâm và Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả các xã, phường. 

1. Trung tâm phối hợp với các cơ quan c  thẩm qu  n v  các cơ quan  hác c  

liên quan tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nâng cao trình độ chu ên môn, nghiệp vụ cho 

cán bộ công chức, viên chức được giao nhiệm vụ hướng dẫn, tiếp nhận v  trả  ết 

quả giải qu ết TTHC tại Trung tâm. 

2. Trung tâm phối hợp với UBND các xã, phường trên địa b n tổ chức tập 

huấn, bồi dưỡng chu ên môn, nghiệp vụ,  ỹ năng giao tiếp, ứng xử cho cán bộ, công 

chức, viên chức, người  ao động   m việc tại Bộ phận tiếp nhận v  trả  ết quả cấp xã 

theo  ế hoạch đ  ra trong năm. 

3. Các cơ quan, đơn vị tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nâng cao trình độ 

chu ên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, công chức, viên chức được giao nhiệm vụ tiếp 

nhận hồ sơ v  giải qu ết TTHC theo t ng  ĩnh v c, chu ên ng nh của cơ quan, đơn 

vị mình. 

Điều 8. Phối hợp trong việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của tổ 

chức, cá nhân trong việc giải quyết TTHC 

1. Đối với Trung tâm: 

a) Trung tâm th c hiện tiếp nhận phản ánh,  iến nghị của tổ chức, cá nhân 

v  các qu  định h nh chính của các cơ quan, đơn vị c  TTHC th c hiện tại Trung 

tâm, đối với công chức, viên chức   m việc tại Trung tâm v  cán bộ, công chức, 

viên chức tham gia trong qu  trình giải qu ết TTHC v  thái độ, tinh thần trách 

nhiệm, đạo đức ngh  nghiệp, tác phong, ứng xử, v  việc tuân thủ  hông đúng qu  

định của pháp  uật trong việc hướng dẫn, tiếp nhận, giải qu ết, trả  ết quả giải 

qu ết TTHC v  các h nh vi vi phạm pháp  uật  hác c   iên quan thông qua số điện 
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thoại đường dâ  n ng, tr c tiếp tại trụ sở của Trung tâm, qua thư điện tử, hòm thư 

g p  , phiếu  hảo sát đánh giá mức độ h i  òng của tổ chức, cá nhân, thông qua 

các hệ thống phần m m đánh giá, mạng xã hội v  qua các  ênh thông tin, phương 

thức tiếp nhận  hác. 

b) Sau  hi tiếp nhận phản ánh,  iến nghị, của tổ chức, cá nhân, Trung tâm c  

trách nhiệm xử    theo thẩm qu  n hoặc chu  n đến cơ quan c  thẩm qu  n xử    

theo ngu ên tắc sau:  

(1) Đối với nội dung c   iên quan đến hoạt động, đi u h nh của Trung tâm 

thì Trung tâm chủ trì xử   , c  giải trình, trả  ời tổ chức, cá nhân bằng văn bản, 

đồng thời gửi cơ quan, đơn vị 01 bản đ  biết   

(2) Đối với nội dung  iên quan đến việc hướng dẫn, tiếp nhận, giải qu ết 

TTHC thì Trung tâm c  trách nhiệm chu  n đến cơ quan, đơn vị c   iên quan đ  

xử    theo thẩm qu  n, đồng thời đôn đốc, theo dõi quá trình giải qu ết   

(3) Đối với nội dung c   iên quan đến qu  định h nh chính ngo i phạm vi 

chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm thì Trung tâm c  trách nhiệm tổng hợp, báo 

cáo UBND th nh phố đ  chỉ đạo đi u chỉnh đối với nội dung thuộc thẩm qu  n 

hoặc  iến nghị với cơ quan c  thẩm qu  n đi u chỉnh theo qu  định pháp  uật. 

2. Đối với cơ quan c  thẩm qu  n: 

a) Chủ trì giải qu ết  ịp thời, triệt đ  các phản ánh,  iến nghị, của tổ chức, 

cá nhân  iên quan đến hoạt động giải qu ết TTHC thuộc phạm vi, chức năng quản 

lý đơn vị mình theo qu  định (bao gồm các phản ánh,  iến nghị, của tổ chức, cá 

nhân do Trung tâm tiếp nhận, chu  n đến)  c  trách nhiệm gửi  ết quả xử    cho 

Trung tâm 01 bản đ  quản   , theo dõi, tổng hợp báo cáo chung. 

b) Hướng dẫn, hỗ trợ th c hiện TTHC, trả  ời những nội dung  iến nghị, 

phản ánh, hỏi đáp của tổ chức, cá nhân  iên quan đến  ĩnh v c hoặc thuộc thẩm 

qu  n giải qu ết của đơn vị mình. 

c) Đối với các trường hợp  êu cầu phải giải thích, trả  ời tr c tiếp v   iến 

nghị giải qu ết TTHC của người dân, doanh nghiệp   hi nhận được thông báo của 

Trung tâm, Cơ quan c  thẩm qu  n c  trách nhiệm cử cán bộ, công chức, viên 

chức đến Trung tâm đ  cùng phối hợp giải qu ết. 

Điều 9. Phối hợp trong việc thu phí, lệ phí 

1. Đối với Trung tâm: 

a) Thông báo công  hai mức phí,  ệ phí giải qu ết TTHC đối với các TTHC 

c  thu phí,  ệ phí th c hiện tại Trung tâm theo qu  định của pháp  uật  hướng dẫn, 

hỗ trợ tổ chức, cá nhân   a chọn, sử dụng hình thức nộp phí,  ệ phí giải qu ết 

TTHC phù hợp  tổ chức thu phí,  ệ phí giải qu ết TTHC tập trung tại Trung tâm. 
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b) Th c hiện việc thu phí,  ệ phí đúng theo qu  định. 

c) Phối hợp với các cơ quan, đơn vị thống nhất cân đối  hoản kinh phí đ   ại 

t   hoản thu phí,  ệ phí (ngo i phần nộp ngân sách nh  nước) báo cáo UBND 

th nh phố  inh phí đ   ại phục vụ cho hoạt động của Trung tâm. 

d) Định  ỳ h ng tháng, Trung tâm tổng hợp, thông báo tình hình thu phí,  ệ 

phí và chuy n to n bộ  inh phí (biên  ai) t  việc thu phí,  ệ phí (tháng trước) theo 

qu  định (tr  những TTHC đặc thù). 

2. Đối với các cơ quan, đơn vị: 

a) Chủ động r  soát, cập nhật v  c  trách nhiệm thông báo  ịp thời bằng văn 

bản cho Trung tâm v  những tha  đổi của mức phí,  ệ phí của các TTHC thuộc  ĩnh 

v c chu ên môn của đơn vị mình đang th c hiện tại Trung tâm đ  Trung tâm  ịp 

thời cập nhật, đi u chỉnh, niêm  ết công  hai v  tổ chức thu theo qu  định. 

b) Tiếp nhận bảng tổng hợp thu phí,  ệ phí t  Trung tâm gửi đ   i m soát, 

đối chiếu. Thời gian đối chiếu việc thu phí,  ệ phí với Trung tâm được th c hiện 

h ng tháng theo qu  định. 

c) Chủ động trao đổi, thống nhất với Trung tâm, đ  xuất với UBND thành 

phố qu  định tỷ  ệ trích  ại t  nguồn thu phí,  ệ phí (ngo i phần nộp ngân sách nh  

nước) phục vụ cho hoạt động của Trung tâm. 

d) Chịu trách nhiệm qu ết toán các  hoản thu phí,  ệ phí TTHC với các cơ 

quan c  thẩm qu  n theo qu  định. 

Chương III 

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 

Điều 10. Khen thưởng, kỷ luật  

1. Trung tâm thường xu ên theo dõi, báo cáo v  đ  xuất UBND th nh phố 

xét  hen thưởng định  ỳ (h ng năm) hoặc đột xuất cho các tập th , cá nhân c  

th nh tích xuất sắc trong việc th c hiện nhiệm vụ.  

2. Trong quá trình giải qu ết TTHC, nếu tập th , cá nhân của các cơ quan, 

đơn vị thiếu trách nhiệm trong việc phối hợp, cản trở việc tổ chức th c hiện, gâ  

 h   hăn, phi n h , sách nhiễu, hoặc chậm trễ trong việc th c hiện Qu  chế n   thì 

tù  theo mức độ vi phạm, Trưởng Bộ phận báo cáo Chủ tịch UBND th nh phố 

xem xét, xử    theo qu  định.  

Điều 11. Tổ chức thực hiện  

1. Văn phòng HĐND v  UBND th nh phố c  trách nhiệm theo dõi,  i m tra 

việc tổ chức th c hiện Qu  chế n  , định  ỳ theo qu  định báo cáo UBND thành 

phố và Chủ tịch UBND th nh phố v   ết quả th c hiện.  
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2. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị  iên quan phải chịu trách nhiệm trước Chủ 

tịch UBND th nh phố v   ết quả th c hiện phối hợp với Trung tâm trong hoạt 

động giải qu ết các TTHC theo Qu  chế n  .  

3. Trưởng Bộ phận của Trung tâm Một cửa  iên thông th nh phố chịu trách 

nhiệm hướng dẫn, tri n  hai th c hiện Qu  chế n   v  báo cáo Chủ tịch UBND thành 

phố, Chánh Văn phòng HĐND v  UBND th nh phố v  tình hình,  ết quả th c hiện. 

4. Trung tâm Văn h a - Th  thao và Truy n thanh, phòng Văn h a v  Thông 

tin tăng cường tu ên tru  n v  hoạt động của Trung tâm, công  hai  ết quả giải 

qu ết TTHC của trung tâm trên hệ thống Đ i tru  n thanh v  Trang thông tin, điện 

tử th nh phố. 

Điều 12. Điều khoản thi hành  

Trong quá trình tri n  hai th c hiện, nếu c   h   hăn, vướng mắc đ  nghị 

các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân phản ánh v  UBND th nh phố (qua Trung 

tâm) đ  tổng hợp, báo cáo đ  xuất Chánh văn phòng HĐND và UBND th nh phố 

trình UBND th nh phố xem xét, qu ết định./. 

 

 

 

 


		2022-07-15T17:13:23+0700


		2022-07-16T07:40:12+0700


		2022-07-16T18:55:26+0700


		2022-07-16T18:55:26+0700


		2022-07-16T18:55:26+0700


		2022-07-16T18:58:13+0700


		2022-07-16T18:58:13+0700


		2022-07-16T18:58:13+0700




