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Quyết ñịnh số 28/2019/Qð-UBND ban hành quy ñịnh chế ñộ
báo cáo ñịnh kỳ phục vụ mục tiêu quản lý trên ñịa bàn tỉnh
Thừa Thiên Huế.
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Quyết ñịnh số 29/2019/Qð-UBND về việc tổ chức lại các phòng,
ban thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

71

03-6-2019

Quyết ñịnh số 30/2019/Qð-UBND ban hành Quy ñịnh tiếp nhận,
giải quyết và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại
Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Thừa Thiên Huế.

73

03-6-2019

Quyết ñịnh số 31/2019/Qð-UBND ban hành Quy ñịnh tiếp nhận,
giải quyết và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế
một cửa, một cửa liên thông tại Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã,
thành phố thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế.

92

05-6-2019

Quyết ñịnh số 32/2019/Qð-UBND ban hành Quy ñịnh chức năng,
nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý
khu kinh tế, công nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế.
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VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
ỦY BAN NHÂN DÂN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 28/2019/Qð-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 31 tháng 5 năm 2019

QUYẾT ðỊNH
Ban hành quy ñịnh chế ñộ báo cáo ñịnh kỳ phục vụ mục tiêu quản lý
trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền ñịa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Nghị ñịnh số 09/2019/Nð-CP ngày 24 tháng 01 năm 2019 của Chính phủ
quy ñịnh về chế ñộ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước;
Theo ñề nghị của Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tại Tờ trình số
198/TTr-VPUB ngày 31 tháng 5 năm 2019 về việc ñề nghị ban hành Quy ñịnh chế ñộ
báo cáo ñịnh kỳ phục vụ mục tiêu quản lý trên ñịa bàn tỉnh.
QUYẾT ðỊNH:
ðiều 1. Ban hành kèm theo Quyết ñịnh này quy ñịnh chế ñộ báo cáo ñịnh kỳ
phục vụ mục tiêu quản lý trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.
ðiều 2. Quyết ñịnh này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 6 năm 2019.
ðiều 3. Bãi bỏ Danh mục chế ñộ báo cáo ñịnh kỳ tại Quyết ñịnh số 1424/Qð-UBND
ngày 29 tháng 6 năm 2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt
phương án ñơn giản hóa chế ñộ báo cáo ñịnh kỳ thuộc thẩm quyền ban hành, thực hiện
trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.
ðiều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám ñốc các sở, Thủ trưởng
các ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; Chủ tịch
Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu
trách nhiệm thi hành Quyết ñịnh này./.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Phan Ngọc Thọ
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc

QUY ðỊNH
Chế ñộ báo cáo ñịnh kỳ phục vụ mục tiêu quản lý
trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
(Ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 28/2019/Qð-UBND ngày 31/5/2019
của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế)
Chương I
QUY ðỊNH CHUNG
ðiều 1. Phạm vi ñiều chỉnh
1. Quyết ñịnh này quy ñịnh chế ñộ báo cáo ñịnh kỳ phục vụ mục tiêu quản lý của
các cơ quan hành chính nhà nước trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.
2. Quyết ñịnh này không ñiều chỉnh:
Chế ñộ báo cáo ñịnh kỳ tại các văn bản do cơ quan Trung ương quy ñịnh, báo cáo
ñột xuất, báo cáo chuyên ñề và báo cáo khác của cơ quan hành chính nhà nước không
quy ñịnh tại Khoản 1 ðiều này ñược thực hiện theo quy ñịnh hiện hành của pháp luật.
ðiều 2. ðối tượng áp dụng
Cơ quan hành chính nhà nước, cán bộ, công chức, viên chức, tổ chức, cá nhân
có liên quan ñến việc ban hành và thực hiện các chế ñộ báo cáo.
Chương II
QUY ðỊNH CỤ THỂ
ðiều 3. Nguyên tắc báo cáo
1. Báo cáo phải kịp thời, chính xác, ñầy ñủ và khách quan.
2. Việc báo cáo phải theo ñúng quy ñịnh của pháp luật và hướng dẫn tại
Quyết ñịnh này.
3. Người ký báo cáo phải ñảm bảo theo ñúng thẩm quyền, phù hợp với từng loại
báo cáo và chức năng, nhiệm vụ của cơ quan báo cáo.
ðiều 4. Nội dung yêu cầu báo cáo
1. Nội dung yêu cầu báo cáo phải bảo ñảm sự cần thiết nhằm phục vụ mục tiêu
quản lý, chỉ ñạo, ñiều hành của cơ quan hành chính nhà nước, người có thẩm quyền.
2. Nội dung báo cáo nêu rõ những vấn ñề cần tập trung báo cáo, khó khăn,
vướng mắc, nguyên nhân và ñề xuất, kiến nghị (nếu có).
3. Tùy từng trường hợp cụ thể, nội dung báo cáo có thể chỉ có phần lời văn bản
hoặc bao gồm cả phần lời văn và phần số liệu.
ðiều 5. Thời gian chốt số liệu báo cáo
1. Báo cáo ñịnh kỳ hằng tháng: Tính từ ngày 15 tháng trước ñến ngày 14 của
tháng thuộc kỳ báo cáo.
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2. Báo cáo ñịnh kỳ hằng quý: Tính từ ngày 15 của tháng trước kỳ báo cáo ñến
ngày 14 của tháng cuối quý thuộc kỳ báo cáo.
3. Báo cáo ñịnh kỳ 6 tháng: Thời gian chốt số liệu 6 tháng ñầu năm ñược tính
từ ngày 15 tháng 12 năm trước kỳ báo cáo ñến ngày 14 tháng 6 của kỳ báo cáo. Thời gian
chốt số liệu 6 tháng cuối năm ñược tính từ ngày 15 tháng 6 ñến ngày 14 tháng 12 của
kỳ báo cáo.
4. Báo cáo ñịnh kỳ hằng năm: Tính từ ngày 15 tháng 12 năm trước kỳ báo cáo
ñến ngày 14 tháng 12 của kỳ báo cáo.
ðiều 6. Hình thức báo cáo, phương thức gửi báo cáo
1. Hình thức báo cáo:
a) Báo cáo bằng văn bản giấy, có chữ ký của Thủ trưởng cơ quan, tổ chức, ñơn vị,
ñóng dấu theo quy ñịnh và gửi bản ñiện tử.
b) Báo cáo bằng văn bản ñiện tử, có sử dụng chữ ký số của Thủ trưởng cơ quan,
tổ chức, ñơn vị.
2. Phương thức gửi báo cáo:
a) Gửi qua phần mềm quản lý văn bản và ñiều hành;
b) Gửi qua hệ thống thư ñiện tử;
c) Gửi qua fax;
d) Gửi trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính;
ñ) Gửi qua Hệ thống phần mềm thông tin báo cáo và các phương thức khác theo
quy ñịnh của pháp luật.
ðiều 7. Thời hạn gửi báo cáo
1. Thời hạn cơ quan, ban, ngành chủ trì gửi báo cáo ñịnh kỳ cho Ủy ban nhân dân tỉnh
(qua Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh) chậm nhất vào ngày 25 của tháng cuối kỳ
báo cáo.
2. Thời hạn gửi các kỳ báo cáo vào các thời ñiểm sau:
a) Ủy ban nhân dân cấp xã, các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân
cấp huyện gửi báo cáo cho Ủy ban nhân dân cấp huyện tổng hợp chậm nhất vào ngày 17
của tháng cuối kỳ báo cáo.
b) Ủy ban nhân dân cấp huyện và các sở, ban, ngành trực thuộc Ủy ban nhân dân
cấp tỉnh, các cơ quan, ñơn vị ngành dọc của Trung ương ñóng trên ñịa bàn tỉnh gửi
báo cáo cho cơ quan, ban, ngành chủ trì tổng hợp chậm nhất vào ngày 20 của tháng
cuối kỳ báo cáo.
c) Tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp có liên quan gửi báo cáo cho cơ quan, ban,
ngành chủ trì tổng hợp chậm nhất vào ngày 20 của tháng cuối kỳ báo cáo.
d) Trường hợp thời hạn báo cáo ñịnh kỳ trùng vào ngày nghỉ hàng tuần hoặc
ngày nghỉ lễ theo quy ñịnh của pháp luật thì thời hạn nhận báo cáo ñịnh kỳ ñược tính
vào ngày làm việc tiếp theo sau ngày nghỉ ñó.
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ðiều 8. Trách nhiệm xử lý, tổng hợp thông tin báo cáo
1. Báo cáo ñịnh kỳ phục vụ mục tiêu quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh giao
cho cơ quan, ban, ngành nào chủ trì thì cơ quan, ban, ngành ñó có trách nhiệm xử lý
thông tin và tổng hợp thành báo cáo chung của tỉnh.
2. Ủy ban nhân dân cấp huyện tổng hợp báo cáo của các cơ quan chuyên môn
thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện và báo cáo của Ủy ban nhân dân cấp xã trên ñịa bàn
huyện theo nội dung yêu cầu tại các biểu mẫu ðề cương báo cáo và Biểu mẫu số liệu
báo cáo ban hành kèm theo Quyết ñịnh này.
ðiều 9. Danh mục báo cáo ñịnh kỳ
1. Danh mục báo cáo ñịnh kỳ, ñề cương báo cáo, biểu mẫu báo cáo, thực hiện
theo Phụ lục ban hành kèm theo Quy ñịnh này.
2. Công bố Danh mục báo cáo ñịnh kỳ
a) Danh mục báo cáo ñịnh kỳ ñược công bố trên Cổng thông tin ñiện tử tỉnh
Thừa Thiên Huế. Nội dung công bố gồm: Tên báo cáo, ñối tượng thực hiện báo cáo,
cơ quan nhận báo cáo, tần suất thực hiện báo cáo, ñề cương, biểu mẫu báo cáo và văn bản
quy ñịnh chế ñộ báo cáo.
b) Danh mục báo cáo ñịnh kỳ phục vụ mục tiêu quản lý của các cơ quan hành chính
nhà nước trên ñịa bàn tỉnh phải ñược cập nhật, công bố thường xuyên khi có sự thay ñổi.
Các cơ quan, ban, ngành chủ ñộng, phối hợp với Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh
thường xuyên rà soát, ñề xuất sửa ñổi, bổ sung Danh mục báo cáo ñịnh kỳ ñảm bảo
phù hợp với yêu cầu phục vụ mục tiêu quản lý nhà nước của tỉnh trình Ủy ban nhân dân tỉnh
xem xét quyết ñịnh.
Chương III
TỔ CHỨC THỰC HIỆN
ðiều 10. Kinh phí thực hiện
1. Kinh phí thực hiện chế ñộ báo cáo của các ngành, ñịa phương ñược bố trí
trong kinh phí chi thường xuyên theo quy ñịnh của pháp luật về ngân sách nhà nước.
2. Kinh phí thực hiện chế ñộ báo cáo của tổ chức, cá nhân do tổ chức, cá nhân
ñó tự bảo ñảm.
ðiều 11.Trách nhiệm thi hành
1. Các cơ quan, ñơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan thực hiện nghiêm túc chế ñộ
báo cáo ñịnh kỳ theo Quyết ñịnh này.
2. Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh và các
sở, ban, ngành, ñịa phương, hướng dẫn việc quản lý, sử dụng kinh phí tài chính ñể
thực hiện các nhiệm vụ theo quy ñịnh.
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3. Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh theo dõi, ñôn ñốc, kiểm tra nội dung công bố
danh mục báo cáo ñịnh kỳ do sở, ban, ngành, gửi ñến.
4. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc phát sinh, các ngành,
ñịa phương và tổ chức, cá nhân kịp thời phản ánh về Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh
ñể tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh sửa ñổi, bổ sung cho phù hợp./.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Phan Ngọc Thọ

Phụ lục
DANH MỤC CHẾ ðỘ BÁO CÁO ðỊNH KỲ PHỤC VỤ MỤC TIÊU QUẢN LÝ
THỰC HIỆN TRÊN ðỊA BÀN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
(Ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 28/2019/Qð-UBND ngày 31/5/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế)

1

Tên
báo cáo

Báo cáo
kết quả
tập trung
người lang
thang

Cơ quan
nhận
báo cáo

Phương
thức gửi,
nhận
báo cáo

Thời gian
chốt
số liệu
báo cáo

Thời hạn
gửi
báo cáo

Công tác tập
trung người
lang thang

- UBND cấp xã;
- ðội quản lý
ñô thị;
- Phòng Lao
ñộng-Thương
binh và Xã
hội;
- Trung tâm
Y tế cấp huyện;
- Bệnh viện
tâm thần Huế;
- Trung tâm
Bảo trợ xã hội;
- Trung tâm
Nuôi dưỡng
và Công tác
xã hội;
- Sở Lao
ñộng-Thương
binh và Xã
hội.

- Sở Lao
ñộng Thương
binh và
Xã hội;
- Sở Y tế;
- UBND
tỉnh (qua
Văn
phòng
UBND
tỉnh)

- Qua phần
Quản lý và
ðiều hành;
- Bưu ñiện.

Quy ñịnh
tại ðiều 5
Quyết
ñịnh này

Quy ñịnh
tại ðiều 7
Quyết
ñịnh này

Kỳ báo
cáo/Tần
suất thực
hiện
báo cáo

Mẫu ñề
cương báo
cáo/Biểu
mẫu số liệu
báo cáo

01 lần/năm
(Năm)

Phụ lục I
Sở Lao
- Phần I. ðề
ñộng,
cương;
và Xã
- Phần II.
hội
Biểu mẫu

ðơn vị
chủ trì

07

ðối tượng
thực hiện
báo cáo
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STT

Nội dung
yêu cầu
báo cáo

Tên
báo cáo

3

Tổng hợp, ñánh
giá kết quả thực
hiện Quy chế
dân chủ (ñối
thoại tại nơi
làm việc; tổ
chức hội nghị
người lao
ñộng,…) tại nơi
làm việc tại các
doanh nghiệp,
ñịa phương,
ñơn vị

Báo cáo
tình hình
thực hiện
Quy chế
dân chủ tại
nơi làm
việc

ðối tượng
thực hiện
báo cáo

Cơ quan
nhận
báo cáo

Phương
thức gửi,
nhận
báo cáo

Thời gian
chốt
số liệu
báo cáo

Thời hạn
gửi
báo cáo

Kỳ báo
cáo/Tần
suất thực
hiện
báo cáo

Mẫu ñề
cương báo
cáo/Biểu
mẫu số liệu
báo cáo

ðơn vị
chủ trì

- Các sở, ban,
ngành
cấp
tỉnh làm chủ
ñầu tư hoạt
ñộng;
- UBND các
huyện, thị xã
và thành phố;
- UBND cấp
xã

- Sở Lao
ñộng Thương
binh và
Xã hội;
- Sở
Thông tin
và truyền
thông;
- UBND
tỉnh (qua
Văn
phòng
UBND
tỉnh)

- Qua phần
Quản lý và
ðiều hành;
- Bưu ñiện.

Quy ñịnh
tại ðiều 5
Quyết
ñịnh này

Quy ñịnh
tại ðiều 7
Quyết
ñịnh này

02 lần/năm
(06
tháng/Năm)

Phụ lục II
Biểu mẫu
báo cáo

Sở Lao
ñộng,
và Xã
hội

01 lần/năm
(Năm)

Phụ lục III
- Phần I.
Mẫu
ñề
cương
áp
dụng cho cơ
quan và ñơn Sở Lao
vị sự nghiệp ñộng,
nhà nước;
và Xã
- Phần II.
hội
Mẫu
ñề
cương
áp
dụng
cho
Doanh
nghiệp.

- Doanh nghiệp;
- UBND cấp
huyện,
cơ
quan, tổ chức
có liên quan;
- Sở Lao
ñộng-Thương
binh và Xã
hội.

- Sở Lao
ñộngThương
binh và
Xã hội;
- UBND
tỉnh (qua
Văn
phòng
UBND
tỉnh)

- Qua phần
Quản lý và
ðiều hành;
- Bưu ñiện.

Quy ñịnh
tại ðiều 5
Quyết
ñịnh này

Quy ñịnh
tại ðiều 7
Quyết
ñịnh này
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2

Báo cáo
Báo cáo kết quả
kết quả thực
thực hiện các
hiện các
hoạt ñộng
hoạt ñộng
truyền thông,
truyền thông,
nâng cao nhận
nâng cao
thức về Chương
nhận thức về
trình mục tiêu
CT MTQG
quốc gia giảm
giảm nghèo
nghèo bền vững
bền vững
trên ñịa bàn
trên ñịa bàn
tỉnh.
tỉnh

08

STT

Nội dung
yêu cầu
báo cáo

STT

Tên
báo cáo

Nội dung
yêu cầu
báo cáo

ðối tượng
thực hiện
báo cáo

Báo cáo tình
hình triển khai
hoạt ñộng và
một số nhiệm
vụ trọng tâm
của ngành du
lịch theo các
lĩnh vực công
tác ñược giao

6

Báo cáo
chương
trình trọng
ñiểm phát
triển du
lịch - dịch
vụ tỉnh
Thừa
Thiên Huế

Báo cáo tình
hình, tiến ñộ
thực hiện
nhiệm vụ của
ñơn vị trong 6
tháng ñầu năm
..., kế hoạch
triển khai các
nhiệm vụ 6
tháng cuối năm

Sở Du lịch

- Các sở, ban,
ngành
cấp
tỉnh;
- UBND các
huyện, thị xã
và thành phố.

Thời gian
chốt
số liệu
báo cáo

Thời hạn
gửi
báo cáo

Kỳ báo
cáo/Tần
suất thực
hiện
báo cáo

Mẫu ñề
cương báo
cáo/Biểu
mẫu số liệu
báo cáo

ðơn vị
chủ trì

Sở Lao
ñộng Thương
binh và
Xã hội

- Qua phần
Quản lý và
ðiều hành;
- Bưu ñiện.

Quy ñịnh
tại ðiều 5
Quyết
ñịnh này

Quy ñịnh
tại ðiều 7
Quyết
ñịnh này

02 lần/năm
(06
tháng/Năm)

Phụ lục IV
Biểu mẫu số
01 và 02.

Sở Lao
ñộng,
và Xã
hội

UBND
tỉnh (qua
Văn
phòng
UBND
tỉnh)

- Bưu ñiện;
- Phần mềm
Quản lý văn
bản và ñiều
hành.

Quy ñịnh
tại ðiều 5
Quyết
ñịnh này

Quy ñịnh
tại ðiều 7
Quyết
ñịnh này

12 lần/năm Phụ lục V
Sở
(Tháng/Quý ðề cương
Du lịch
Năm)
báo cáo

- Sở Du
lịch;
- UBND
tỉnh (qua
Văn
phòng
UBND
tỉnh)

- Bưu ñiện;
- Phần mềm
Quản lý văn
bản và ñiều
hành.

Quy ñịnh
tại ðiều 5
Quyết
ñịnh này

Quy ñịnh
tại ðiều 7
Quyết
ñịnh này

02 lần/năm
(06
tháng/Năm)

Phụ lục VI
Sở
ðề cương
Du lịch
báo cáo

09

5

Báo cáo
kết quả
hoạt ñộng
và một số
nhiệm vụ
trọng tâm
của ngành
du lịch
Thừa
Thiên Huế

cấp

Phương
thức gửi,
nhận
báo cáo
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4

Báo cáo
kết quả
thực hiện
Chương
trình việc
làm

Tình hình thực
hiện Chương
trình việc làm
hành năm; ñánh
UBND
giá kết quả thực
huyện
hiện Chương
trình trong năm
và nhiệm vụ
thời gian ñến

Cơ quan
nhận
báo cáo

Tên
báo cáo

Cơ quan
nhận
báo cáo

Phương
thức gửi,
nhận
báo cáo

Thời gian
chốt
số liệu
báo cáo

Thời hạn
gửi
báo cáo

- Ủy ban nhân
dân
các
huyện, thị xã,
thành phố;
- Sở Văn hóa
và Thể thao.

Sở Văn
hóa và
Thể thao;
- UBND
tỉnh (qua
Văn
phòng
UBND
tỉnh)

- Bưu ñiện;
- Phần mềm
Quản lý văn
bản và ñiều
hành.

Quy ñịnh
tại ðiều 5
Quyết
ñịnh này

Quy ñịnh
tại ðiều 7
Quyết
ñịnh này

Sở Văn
hóa và
Thể thao;
- UBND
tỉnh (qua
Văn
phòng
UBND
tỉnh)

- Bưu ñiện;
- Phần mềm
Quản lý văn
bản và ñiều
hành.

Quy ñịnh
tại ðiều 5
Quyết
ñịnh này

Quy ñịnh
tại ðiều 7
Quyết
ñịnh này

Kỳ báo
cáo/Tần
suất thực
hiện
báo cáo

Mẫu ñề
cương báo
cáo/Biểu
mẫu số liệu
báo cáo

ðơn vị
chủ trì

.... và những
khó khăn,
vướng mắc, ñề
xuất kiến nghị
trong quá trình
triển khai thực
hiện các nhiệm
vụ.

7

8

Báo cáo
tình hình
thực hiện
Quy hoạch
Quảng cáo
ngoài trời
trên ñịa
bàn tỉnh
Thừa
Thiên Huế
Báo cáo
Kế hoạch
Xây dựng
nếp sống
văn minh
ñô thị và
nông thôn
trên ñịa
bàn tỉnh
Thừa
Thiên Huế

Báo cáo công
tác quản lý nhà
nước ñối với
việc triển khai
thực hiện quy
hoạch quảng
cáo ngoài trời
trên ñịa bàn
tỉnh

Báo cáo công
tác triển khai và
kết quả thực
hiện việc xây
dựng nếp sống
văn minh ñô thị
và nông thôn
trên ñịa bàn tỉnh

- Các sở, ban,
ngành
cấp
tỉnh;
- UBND các
huyện, thị xã
và thành phố.

01 lần/năm
(Năm)

02 lần/năm
(06
tháng/Năm)

Sở
Phụ lục VII
Văn hóa
ðề cương
và Thể
báo cáo
thao

Sở
Phụ
lục
Văn hóa
VIII
ðề cương và Thể
báo cáo
thao
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ðối tượng
thực hiện
báo cáo

10

STT

Nội dung
yêu cầu
báo cáo

Tên
báo cáo

9

Báo cáo
tình hình
thực hiện
dịch vụ
công trực
tuyến tỉnh
Thừa
Thiên Huế

10

Báo cáo
tình hình
ñảm bảo
an toàn, an
ninh thông
tin mạng
trong cơ
quan nhà
nước

11

Báo cáo
việc sử
dụng, bố
trí công
chức, viên
chức

Cơ quan
nhận
báo cáo

Phương
thức gửi,
nhận
báo cáo

UBND
tỉnh (qua
Văn
phòng
UBND
tỉnh)

- Phần mềm
Quản lý văn
bản và ñiều
hành;
- Gửi qua hệ
thống thư
ñiện tử;
- Bưu ñiện

- Tỉnh ủy;
- UBND
tỉnh (Văn
phòng
UBND
Sở Thông tin
tỉnh);
và
Truyền - Ban chỉ
thông
ñạo Bảo
ñảm an
toàn
thông tin
mạng
tỉnh.

- Phần mềm
Quản lý văn
bản và ñiều
hành,
- Gửi qua hệ
thống thư
ñiện tử;
- Bưu ñiện

- Các sở, ban,
- Phần mềm
ngành
cấp
Quản lý văn
tỉnh;
Sở Nội vụ
bản và ñiều
- UBND các
hành,
huyện, thị xã
- Bưu ñiện
và thành phố;

ðối tượng
thực hiện
báo cáo

Tình hình triển
Sở Thông tin
khai DVCTT
và
Truyền
mức ñộ 1 ñến 4.
thông
Số liệu cụ thể

Tình hình ñảm
bảo an toàn, an
ninh thông tin
mạng trong cơ
quan nhà nước
trong tháng/năm

ðơn vị
chủ trì

Quy ñịnh
tại ðiều 7
Quyết
ñịnh này

Phụ lục IX
- ðề cương
12 lần/năm báo cáo;
(Tháng/Quý - Biểu mẫu
/Năm)
01;
- Biểu mẫu
số 2.

Sở
Thông
tin và
Truyền
thông

Quy ñịnh
tại ðiều 5
Quyết
ñịnh này

Quy ñịnh
tại ðiều 7
Quyết
ñịnh này

12 lần/năm
(Tháng)

Phụ lục X
- Biểu mẫu
áp dụng ñối
với báo cáo
tháng;
- ðề cương
áp dụng ñối
với báo cáo
năm.

Sở
Thông
tin và
Truyền
thông

Quy ñịnh
tại ðiều 5
Quyết
ñịnh này

Quy ñịnh
tại ðiều 7
Quyết
ñịnh này

01 lần/năm

Phụ lục XI

(Năm)

ðề cương
báo cáo

Quy ñịnh
tại ðiều 5
Quyết
ñịnh này

Thời hạn
gửi
báo cáo

Kỳ báo
cáo/Tần
suất thực
hiện
báo cáo

Sở Nội
vụ

11

Báo cáo khái
quát về tổ chức
bộ máy của ñơn
vị, ñịa phương;
tình hình quản
lý, sử dụng biên
chế công chức

Mẫu ñề
cương báo
cáo/Biểu
mẫu số liệu
báo cáo

Thời gian
chốt
số liệu
báo cáo
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STT

Nội dung
yêu cầu
báo cáo

Tên
báo cáo

ðối tượng
thực hiện
báo cáo

Cơ quan
nhận
báo cáo

Phương
thức gửi,
nhận
báo cáo

Thời gian
chốt
số liệu
báo cáo

Thời hạn
gửi
báo cáo

Kỳ báo
cáo/Tần
suất thực
hiện
báo cáo

12

STT

Nội dung
yêu cầu
báo cáo

Mẫu ñề
cương báo
cáo/Biểu
mẫu số liệu
báo cáo

ðơn vị
chủ trì

Phụ lục XII
Biểu mẫu
01; 02; 03,
04, 05, 06,
07, 08, 09,
10, 11.

Sở
Nội vụ
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và số lượng
người làm việc,
nhân viên hợp
ñồng lao ñộng
và hợp ñồng
làm việc theo
Nghị ñịnh
68/2000/Nð-CP
ngày
17/11/2000 của
Chính phủ
- Báo cáo kết
quả thực hiện
việc tuyển
dụng, sử dụng,
bố trí và chế ñộ
chính sách ñối
với công chức,
viên chức

12

Báo cáo
tình hình
cán bộ,
công chức
cấp xã

- Phần mềm
- UBND các
Thống kê số
Quản lý văn
huyện, thị xã Sở Nội vụ
liệu cán bộ,
bản và ñiều
công chức, viên và thành phố;
hành,
chức cấp xã
- UBND cấp xã.
- Bưu ñiện

Quy ñịnh
tại ðiều 5
Quyết
ñịnh này

Quy ñịnh
tại ðiều 7
Quyết
ñịnh này

01 lần/năm
(Năm)

Tên
báo cáo

13

Báo cáo tự
ñánh giá,
xếp loại
công tác
cải cách
hành chính
hàng năm
trên ñịa
bàn tỉnh

Thuyết minh,
giải trình tự
ñánh giá, xếp
loại công tác
cải cách hành
chính của các
sở, ban, ngành
và UBND cấp
huyện

14

Báo cáo tự
ñánh giá,
xếp loại
chất lượng
hoạt ñộng
của cơ
quan, ñơn
vị, ñịa
phương

Thuyết minh,
giải trình tự
ñánh giá, xếp
loại chất lượng
hoạt ñộng của
cơ quan, ñơn
vị, ñịa phương

15

Báo cáo
Nhiệm vụ ñược
tình hình
giao của cơ
triển khai
quan, ñơn vị
thực hiện
trong thực hiện
Chiến lược Chiến lược phát
phát triển
triển thanh niên
thanh niên
của tỉnh

ðối tượng
thực hiện
báo cáo

Cơ quan
nhận
báo cáo

Phương
thức gửi,
nhận
báo cáo

- Các sở, ban,
ngành
cấp
tỉnh;

Gửi qua hệ
thống Phần
mềm “Chỉ
Phòng
- UBND các CCHC - số xếp hạng
huyện, thị xã Sở Nội vụ cơ quan nhà
và thành phố.
nước” của
tỉnh
- Các Sở, ban,
Phòng
Bưu ñiện
ngành, ñơn vị CCHC Sở
sự
nghiệp
Nội vụ
công
lập
thuộc UBND
tỉnh;
- UBND các
huyện, thị xã,
thành phố.
- Các sở, ban,
- Phần mềm
ngành
cấp
Quản lý văn
tỉnh;
Sở Nội vụ
bản và ñiều
- UBND các
hành,
huyện, thị xã
- Bưu ñiện
và thành phố.

Thời gian
chốt
số liệu
báo cáo

Thời hạn
gửi
báo cáo

Quy ñịnh
tại ðiều 5
Quyết
ñịnh này

Quy ñịnh
tại ðiều 7
Quyết
ñịnh này

Quy ñịnh
tại ðiều 5
Quyết
ñịnh này

Quy ñịnh
tại ðiều 7
Quyết
ñịnh này

Quy ñịnh
tại ðiều 5
Quyết
ñịnh này

Quy ñịnh
tại ðiều 7
Quyết
ñịnh này

Kỳ báo
cáo/Tần
suất thực
hiện
báo cáo

Mẫu ñề
cương báo
cáo/Biểu
mẫu số liệu
báo cáo

ðơn vị
chủ trì

(Năm)

Báo cáo qua
Hệ
thống
các chỉ số
ñánh
giá,
xếp
hạng
trong
cơ
quan
nhà
nước

Sở
Nội vụ

04 lần/năm

Phụ lục XIII

(Quý)

- Phụ lục A;

01 lần/năm

- Phụ lục B;

Sở
Nội vụ

- Phụ lục C.

01 lần/năm

Phụ lục XIV

(Năm)

ðề cương
báo cáo
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STT

Nội dung
yêu cầu
báo cáo

Sở
Nội vụ

13

Báo cáo thông
Báo cáo
tình hình
tin về công
sử dụng
chức thanh tra
công chức và ñăng ký nhu
và ñăng ký
cầu ñào tạo
nghiệp vụ thanh
nhu cầu
ñào tạo,
tra, nhu cầu
chuyển
chuyển ngạch
và thi nâng
ngạch
thanh tra
ngạch thanh tra.

Các sở, ban,
ngành
cấp
tỉnh; UBND
các huyện, thị
xã và thành
phố.

Cơ quan
nhận
báo cáo

Phương
thức gửi,
nhận
báo cáo

Thời gian
chốt
số liệu
báo cáo

Thời hạn
gửi
báo cáo

- Thanh
tra tỉnh;
- UBND
tỉnh (qua
Văn
phòng
UBND
tỉnh)

Qua
Phần
mềm
Quản lý
và ñiều
hành;
- Qua hộp
thư ñiện tử:
thanhtratinh
@thuathien
hue.gov.vn.

Quy ñịnh
tại ðiều 5
Quyết
ñịnh này

Quy ñịnh
tại ðiều 7
Quyết
ñịnh này

Kỳ báo
cáo/Tần
suất thực
hiện
báo cáo

Mẫu ñề
cương báo
cáo/Biểu
mẫu số liệu
báo cáo

01 lần/năm
(Năm)

Phụ lục XV
Thanh
Biểu mẫu
tra tỉnh
báo cáo

ðơn vị
chủ trì

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
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16

Tên
báo cáo

ðối tượng
thực hiện
báo cáo

14

STT

Nội dung
yêu cầu
báo cáo
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Phụ lục I
Báo cáo về kết quả tập trung người lang thang
Kỳ báo cáo (Năm)
(Ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 28/2019/Qð-UBND ngày 31 tháng 5 năm 2019
của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế)
Phần I. ðỀ CƯƠNG BÁO CÁO
TÊN CƠ QUAN BÁO CÁO
Số:

/BC-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc
............., ngày ...... tháng ......năm 20....

Kính gửi: Sở Lao ñộng - Thương binh và Xã hội
I. Kết quả thực hiện
1. Công tác chỉ ñạo, ñiều hành
2. Tuyên truyền, phổ biến Quyết ñịnh số 55/2017/Qð-UBND ngày 03/8/2017
của Ủy ban nhân dân tỉnh quy ñịnh tập trung người lang thang trên ñịa bàn tỉnh
Thừa Thiên Huế vào nuôi dưỡng tại các cơ sở bảo trợ xã hội công lập.
3. Kết quả thực hiện công tác tập trung người lang thang thuộc phạm vi, trách nhiệm
của cơ quan, ñơn vị.
4. Kinh phí thực hiện
II. ðánh giá chung
1. Thuận lợi
2. Khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện
III. Kiến nghị, ñề xuất (nếu có)
1. ðối với UBND tỉnh
2. ðối với các cơ quan, ñơn vị liên quan khác
Nơi nhận:
- .....

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN
(Ký tên, ñóng dấu)
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Phần II. BIỂU MẪU BÁO CÁO
TÊN CƠ QUAN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc

BÁO CÁO SỐ LIỆU TẬP TRUNG NGƯỜI LANG THANG

STT

Cơ quan, ñơn vị
tập trung, chuyển giao

Cơ quan, ñơn vị
tiếp nhận

Tổng
số ñối
tượng
ñược
tập
trung

(1)

(2)

(3)

(4)

Người
lang
thang
xin
ăn

Người
tâm
thần
lang
thang

(5)

(6)

Người
dẫn
dắt
trẻ
em,
người
khuyết
tật
(7)

Thuyết minh
- Cột (4) = (5) + (6) + (7) + (8);
- Cột (7): ðối tượng quy ñịnh tại khoản 3 ðiều 3 Quyết ñịnh số 55/2017/Qð-UBND;
- Cột (8): ðối tượng quy ñịnh tại khoản 4 ðiều 3 Quyết ñịnh số 55/2017/Qð-UBND;
- Cột (10): Kinh phí thực hiện việc tập trung, chuyển giao;
- (9) + (10) = (4);

ðối
tượng
xã
hội
khác
sống
lang
thang
(8)

Số ñối tượng
xác minh
ñược thân
nhân gia
ñình, chuyển
trả về ñịa
phương
quản lý
(9)

Số ñối tượng
không xác
minh
ñược thân
Kinh phí
nhân gia
thực hiện Ghi chú
ñình, chuyển (1.000 ñồng)
vào nuôi
dưỡng tập
trung
(10)

(11)

…., ngày ……..tháng ……năm 20…..
Thủ trưởng ñơn vị

(Ký tên, ñóng dấu)
Người lập

(12)
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Trong ñó

Phụ lục II
Biểu mẫu báo cáo về kết quả thực hiện các hoạt ñộng truyền thông, nâng cao nhận thức về chương trình mục tiêu
quốc gia giảm nghèo bền vững giai ñoạn 2016 - 2020
Kỳ báo cáo (06 tháng/năm)
(Ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 28/2019/Qð-UBND ngày 31 tháng 5 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế)
THỜI ðIỂM BÁO CÁO: ……………………….

1
2
3
4
5
6
7
8
9

(chương
trình phát
thanh,
truyền
hình; diễn
ñàn chính
sách; hội
thi; và
khác - nêu
rõ)

STT

Phương
tiện
truyền
thông

Mã dự
án/tiểu
dự án

Cấp
làm
chủ
ñầu tư

Tổng
vốn

NSTW

C

D

E

F

1

2

(phổ biến
chính
sách,
gương
giảm
nghèo,
khác nêu rõ)

(nêu
thống
(phát thanh,
nhất theo
truyền hình,
mã dự án
báo ñiện tử,
và tiểu
báo giấy, tờ rơi,
dự án của
trực tiếp…)
Chương
trình)

NSðP

ðóng góp
từ người
hưởng lợi

Thời
gian
thực
hiện

ðịa
ñiểm
thực
hiện

3

4

5

6

Số
người
ñược
truyền
thông
7

(chỉ báo
cáo khi
hoạt
ñộng có
ñịa ñiểm
thực hiện
ñược xác
ñịnh)

(chỉ báo
cáo khi
hoạt
ñộng có
thống kê
ñược số
người
nhận tin)

Trong ñó

Nội
dung
truyền
thông

Trong ñó
Nghèo

Cận
nghèo

Mới
thoát
nghèo

8

9

10

TỔNG CỘNG

……. ngày ….. tháng ….. Năm…...
UBND huyện ………….
(Ký tên và ñóng dấu)

DTTS

Phụ
nữ

Ngôn
ngữ
sử
dụng

11

12

13
(có
dùng
tiếng
DTTS
không,
nếu có
nêu rõ)
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A

Loại
hoạt
ñộng
truyền
thông
B

Lưu ý:
- Biểu mẫu này cho cấp làm chủ ñầu tư hoạt ñộng nào thì báo cáo hoạt ñộng ñó; chỉ sử dụng với các hoạt ñộng TT&GNTT sử dụng vốn sự nghiệp
- Khi cấp huyện tổng hợp thì bổ sung thêm cột "tên xã" và dòng "tổng cộng" toàn huyện
- Khi cấp tỉnh tổng hợp từ cấp huyện thì bổ sung thêm cột "huyện" và thêm dòng "tổng cộng" cho toàn tỉnh
- Nếu là hoạt ñộng tập huấn NCNL truyền thông cho cán bộ văn hóa - thông tin cơ sở thì sử dụng Biểu số 09
- Mã dự án, tiểu dự án như sau: + Mã 4.1: Dự án 4, hoạt ñộng truyền thông giảm nghèo; + Mã 4.2: Dự án 4, hoạt ñộng giảm nghèo về thông tin
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Phụ lục III
Báo cáo về tình hình thực hiện quy chế dân chủ tại nơi làm việc
Kỳ báo cáo (Năm)
(Ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 28/2019/Qð-UBND ngày 31 tháng 5 năm 2019
của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế)

Phần I. Mẫu áp dụng ñối với Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh,
Liên ñoàn Lao ñộng tỉnh, Bảo hiểm xã hội tỉnh, Hiệp Hội doanh nghiệp tỉnh,
UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế, các sở, ngành, ñoàn thể có liên quan
TÊN CƠ QUAN BÁO CÁO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số:

/BC-

............., ngày ...... tháng ......năm 20....

Kính gửi: Sở Lao ñộng - Thương binh và Xã hội
I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN
1. Công tác triển khai thực hiện
2. Kết quả ñạt ñược
II. ðÁNH GIÁ CHUNG
1. Ưu ñiểm
2. Hạn chế, tồn tại
3. Nguyên nhân
III. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM …
1. Mục tiêu
2. Nội dung hoạt ñộng
3. Kiến nghị, ñề xuất
Nơi nhận:
- .....

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN
(Ký tên, ñóng dấu)
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Phần II. Mẫu áp dụng ñối với các doanh nghiệp
TÊN CƠ QUAN BÁO CÁO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số:

/BC-

............., ngày ...... tháng ......năm 20....

Kính gửi: Sở Lao ñộng - Thương binh và Xã hội
1. Thông tin chung về doanh nghiệp:
- Tên doanh nghiệp: .....................................................................................................
- ðịa chỉ trụ sở chính: ..................................................................................................
- ðiện thoại: ..................................................... Fax: ...................................................
- Loại hình doanh nghiệp:
+ Công ty TNHH 1TV do NN nắm giữ 100% vốn ñiều lệ:
+ Công ty cổ phần, vốn góp chi phối của nhà nước:
+ Doanh nghiệp có vốn ñầu tư nước ngoài (FDI):
+ Doanh nghiệp dân doanh:
- Ngành sản xuất, kinh doanh chính:…………………………………………
2. Thông tin về Công ñoàn cơ sở tại doanh nghiệp
- Doanh nghiệp ñã thành lập công ñoàn cơ sở hay chưa ?
(1) ðã thành lập:
Ngày thành lập:
(2) Chưa thành lập:
- Doanh nghiệp ñã xây dựng Thỏa ước lao ñộng tập thể (TULðTT) chưa ?
(1) Có
(2) Chưa
Nếu có, cho biết ngày hết hạn của TULðTT:……………………………
- Doanh nghiệp ñã xây dựng và ñăng ký Nội quy lao ñộng chưa ?
(1) Có
(2) Chưa
- Doanh nghiệp ñã xây hệ thống thang lương, bảng lương ñể áp dụng chưa ?
(1) Có
(2) Chưa
- Mức tiền lương của người lao ñộng trong năm tại doanh nghiệp:
+ Mức lương bình quân:.................................... ñồng/tháng.
+ Mức lương cao nhất:....................................... ñồng/tháng.
+ Mức lương thấp nhất:..................................... ñồng/tháng.
3. Tình hình thực hiện quy chế dân chủ cơ sơ theo quy ñịnh của Nghị ñịnh
149/2018/Nð-CP ngày 07/11/2018 của Chính phủ:
3.1. Doanh nghiệp ñã xây dựng và ban hành Quy chế dân chủ cơ sở tại nơi làm
việc chưa?
(1) Có
(2) Chưa
- Nếu chưa, cho biết lý do:..................................................................................
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3.2. Các hình thức ñối thoại công ty ñang áp dụng hiện nay?
(1) ðối thoại trực tiếp
(2) Tổ chức Hội nghị người lao ñộng
(3) Bảng tin, hệ thống thông tin nội bộ
(4) Hòm thư góp ý
(5) Khác:………………………………………………………………..
3.3. Doanh nghiệp tổ chức ñối thoại ñịnh kỳ như thế nào?
(1) Hàng tháng
(3) 6 tháng 1 lần
(2) Hàng quý
(4) Một năm một lần

3.4. Ngoài việc ñối thoại ñịnh kỳ theo quy ñịnh, trong năm 20..... doanh nghiệp
có tổ chức ñối thoại bất thường không?
1) Có

(2) Không

Nếu có, xin cho biết:
- Số cuộc ñối thoại bất thường trong năm 20....:…………
- Bên nào ñưa ra yêu cầu tổ chức ñối thoại bất thường ?
+ Bên ñại diện người lao ñộng
+ Bên ñại diện người sử dụng lao ñộng
3.5. ðối thoại tại doanh nghiệp tập trung vào những nội dung nào sau ñây?
(1) Các vấn ñề về sản xuất kinh doanh (tình hình thực hiện doanh thu,
sản phẩm, chất lượng sản phẩm, dịch vụ,...)
(2) Các vấn ñề về việc làm (cắt giảm, luân chuyển lao ñộng,...)
(3) Các vấn ñề về tiết kiệm chi phí, nâng cao năng suất lao ñộng, an toàn
lao ñộng, vệ sinh lao ñộng,…
(4) Các vấn ñề về thực hiện HðLð, TULðTT, NQLð
(5) Các vấn ñề về lương, thưởng (ñiều chỉnh mức lương, thưởng, khấu trừ
tiền lương, cách ñánh giá người lao ñộng,…)
(6) Các vấn ñề về phúc lợi, trích nộp KPCð, BHXH, BHYT, BHTN,…
(7) Các vấn ñề về sức khỏe NLð, nhà ăn, phòng vệ sinh,….
(8) Các vấn ñề về bình ñẳng giới
(9) Các vấn ñề về ñào tạo
(10) Các vấn ñề khác (ghi cụ thể) …………………………………..
………………………………………………………………………
3.6. Trong năm 20…., doanh nghiệp có tổ chức hội nghị người lao ñộng không?
(1) Có
(2) Không
- Nếu có, xin cho biết nội dung Hội nghị người lao ñộng gồm nội dung nào ?
(1) Các vấn ñề về sản xuất kinh doanh (tình hình thực hiện doanh thu,
sản phẩm, chất lượng sản phẩm, dịch vụ…..)
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(2) Các vấn ñề về việc làm (cắt giảm, luân chuyển lao ñộng….)
(3) Các vấn ñề về tiết kiệm chi phí, nâng cao năng suất lao ñộng,
an toàn lao ñộng, vệ sinh lao ñộng,…
(4) Các vấn ñề về thực hiện HðLð, TULðTT, NQLð
(5) Các vấn ñề về lương, thưởng (ñiều chỉnh mức lương, thưởng,
khấu trừ tiền lương, cách ñánh giá người lao ñộng…)
(6) Các vấn ñề về phúc lợi, trích nộp KPCð, BHXH, BHYT, BHTN,…
(7) Các vấn ñề về sức khỏe NLð, nhà ăn, phòng vệ sinh,….
(8) Các vấn ñề về bình ñẳng giới
(9) Các vấn ñề về ñào tạo
(10) Các vấn ñề khác…………………………………………………..
……………………………………………………………………….....
- Trong năm tới, doanh nghiệp dự kiến tổ chức Hội nghị người lao ñộng vào thời
ñiểm nào ?:................................................................................................
3.7. ðối thoại tại doanh nghiệp có cần thiết không?
(1) Có
(2) Không
- Nếu có, xin cho biết tác ñộng của ñối thoại ñến quan hệ lao ñộng và hoạt ñộng của
doanh nghiệp thế nào?............................................................................
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
4. Trong quá trình triển khai thực hiện quy chế dân chủ cơ sở tại nơi làm việc
theo Nghị ñịnh số 149/2018/Nð-CP ngày 07/11/2018 của Chính phủ quy ñịnh chi tiết
tại khoản 3 ðiều 63 của Bộ luật Lao ñộng, doanh nghiệp có gặp những vướng mắc,
khó khăn gì?
....................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..................................................................................................
5. Những kiến nghị, ñề xuất của Doanh nghiệp:
....................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
.............................................................................................................
Thừa Thiên Huế, ngày
tháng năm 20…
ðại diện doanh nghiệp/ (HTX)
(Ký tên, ñóng dấu)
Ghi chú:
- Doanh nghiệp chọn tích vào ô
mà doanh nghiệp lựa chọn.
- Mẫu báo cáo ñược sử dụng ñể các doanh nghiệp thực hiện báo cáo ñịnh kỳ hàng năm./.
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Phụ lục IV
Báo cáo kết quả thực hiện chương trình việc làm
Kỳ báo cáo (06 tháng/năm)
(Ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 28/2019/Qð-UBND ngày 31 tháng 5 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế)

–––––––––––––––
Biểu mẫu 01
UBND HUYỆN/THỊ XÃ/THÀNH PHỐ …………..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: ………./BC-UBND

……, ngày … tháng … năm …..
BÁO CÁO
KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHỈ TIÊU TẠO VIỆC LÀM TĂNG THÊM
Kính gửi: Sở Lao ñộng - Thương binh và Xã hội tỉnh

ðơn vị: người
Số người lao ñộng có việc làm kỳ trước
Số người lao ñộng có việc làm kỳ báo cáo
Số người lao ñộng có việc làm tăng thêm
Nhóm ngành
Nhóm ngành kinh
Nhóm ngành kinh
Giới tính
Khu vực
Giới tính
Khu vực
Giới tính
Khu vực
kinh tế
tế
tế
Xã/
Nông,
Nông,
Nông,
Stt phường/
Tổng
lâm Công
Công
lâm Công
Tổngsố
Tổngsố
lâm
thị trấn
Thành Nông nghiệp nghiệp Dịch số
Thành Nông
nghiệp Dịch
Thành
nghiệp nghiệp Dịch
Nam Nữ
Nam Nữ
nghiệp
Nam Nữ
Nôngthôn
thị
thôn
và và xây vụ
thị
thôn
và xây vụ
thị
và và xây vụ
và thủy
thủy dựng
dựng
thủy dựng
sản
sản
sản
(1)
(2)
(3)
(4) (5) (6)
(7)
(8)
(9) (10) (11) (12) (13) (14)
(15)
(16) (17) (18) (19) (20) (21) (22)
(23)
(24) (25) (26)
1
2
Tổng
x
x x
x
x
x
x
x
x
x x
x
x
x
x
x
x
x x
x
x
x
x
x
Ghi chú: (19) = (11) - (3), (20) = (12) - (4), (21) = (13) - (5), (22) = (14) - (6), 23 =
(15) - (7), (24) = (16) - (8), (25) = (17) - (9), (26) = (18) - (10)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
(Ký tên và ñóng dấu)
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ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc

Biểu mẫu 02
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

UBND HUYỆN/THỊ XÃ/THÀNH PHỐ…….

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số:………/BC-UBND

…..ngày……tháng……năm……

BÁO CÁO THÔNG TIN THỊ TRƯỜNG LAO ðỘNG
Kính gửi: Sở Lao ñộng - Thương binh và Xã hội..................

Chỉ tiêu

ðơn vị

Kỳ trước

Tăng
trong kỳ

Giảm
trong kỳ

Kỳ báo cáo

A

B

C

1

2

3

4

Người
Người
Người
Người
Người
Người
Người
Người
Người
Người
Người
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I. Phần Cung lao ñộng
1
Dân số từ 15 tuổi trở lên
2
Tổng số người tham gia hoạt ñộng kinh tế
2.1 Số người có việc làm
a
Chia theo giới tính
- Nam
- Nữ
b
Chia theo ngành kinh tế
- Nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản
- Công nghiệp, xây dựng
- Thương mại, dịch vụ
2.2 Số người thất nghiệp
Chia theo giới tính
- Nam
- Nữ

CÔNG BÁO/Số 27+28/Ngày 10-6-2019

Stt

Người
Người
Người
Người
Doanh nghiệp
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Tổng số người không tham gia hoạt ñộng kinh tế
Chia theo lý do
- ði học
- Khuyết tật
- Khác
II. Phần Cầu lao ñộng
1
Tổng số doanh nghiệp
Chia theo loại hình doanh nghiệp
- Nhà nước
- Ngoài nhà nước
- Vốn ñầu tư nước ngoài
2
Tổng số lao ñộng
2.1
Chia theo giới tính
- Nam
- Nữ
2.2 Chia theo loại lao ñộng
- Số lao ñộng trực tiếp
- Số lao ñộng gián tiếp
- Số lao ñộng ngoại tỉnh
2.3 Chia theo trình ñộ chuyên môn kỹ thuật
- Số lao ñộng không có trình ñộ CMKT
- Số lao ñộng có trình ñộ CMKT từ công nhân kỹ thuật
không có bằng nghề/chứng chỉ nghề trở lên
2.4 Nhu cầu tuyển lao ñộng
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3

Doanh nghiệp
Doanh nghiệp
Doanh nghiệp
Người
Người
Người
Người
Người
Người
Người
Người
Người

Ghi chú: Số kỳ báo cáo = Số kỳ trước + số tăng trong kỳ - số giảm trong kỳ

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
(Ký tên và ñóng dấu)
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Phụ lục V
Báo cáo về kết quả hoạt ñộng và một số nhiệm vụ trọng tâm của ngành du lịch
tỉnh Thừa Thiên Huế
Kỳ báo cáo (Tháng/Quý/Năm)
(Ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 28/2019/Qð-UBND ngày 31 tháng 5 năm 2019
của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế)
TÊN CƠ QUAN BÁO CÁO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số:

/BC-

............., ngày ...... tháng ......năm 20....

Kính gửi: UBND tỉnh Thừa Thiên Huế
I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN
1. Số liệu du lịch
Chỉ tiêu về số lượng khách du lịch, doanh thu du lịch (ñến thời ñiểm báo cáo
so với Kế hoạch kỳ báo cáo và so với cùng kỳ năm trước)
- Lượng khách du lịch ñến Thừa Thiên Huế, trong ñó khách quốc tế; khách nội ñịa.
- Khách lưu trú; trong ñó khách quốc tế; khách nội ñịa.
- Doanh thu từ du lịch.
- Doanh thu ngoài xã hội về du lịch.
2. Lĩnh vực Nghiên cứu Phát triển Du lịch:
3. Các hoạt ñộng nghiên cứu, phát triển, ñào tạo, xây dựng các chính sách phát triển
du lịch, các cuộc họp, diễn ñàn, ñối thoại về chiến lược, giải pháp phát triển du lịch,
dịch vụ trên ñịa bàn tỉnh; giải pháp ñể triển khai các nội dung, ý kiến chỉ ñạo của
Thủ tướng Chính phủ và ý kiến của các bộ, ngành.
4. Lĩnh vực Lữ hành:
Các hoạt ñộng quản lý chuyên ngành lữ hành trong thời ñiểm báo cáo.
5. Lĩnh vực Lưu trú:
Các hoạt ñộng quản lý chuyên ngành quản lý cơ sở lữu trú trong thời ñiểm báo cáo.
6. Lĩnh vực Thông tin Xúc tiến du lịch:
Các hoạt ñộng liên quan về công tác thông tin, xúc tiến, quảng bá, hỗ trợ du khách
trong thời ñiểm báo cáo.
7. Lĩnh vực Thanh tra
- Các hoạt ñộng thanh tra, kiểm tra môi trường du lịch trong thời ñiểm báo cáo.
- Công tác tiếp nhận phản ánh kiến nghị của các cá nhân, tổ chức, khách du lịch
qua ñường dây nóng.
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8. Một số công tác khác:
Các hoạt ñộng khác trong thời ñiểm báo cáo.
II. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM TRONG THỜI GIAN TỚI
Lưu ý: ðối với báo cáo cuối năm cần có thêm những nội dung sau:
1. Tồn tại, hạn chế.
2. Nguyên nhân.
Nơi nhận:
- .....

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN
(Ký tên, ñóng dấu)
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Phụ lục VI
Báo cáo chương trình trọng ñiểm phát triển du lịch - dịch vụ trên ñịa bàn tỉnh
Thừa Thiên Huế
Kỳ báo cáo (06 tháng/Năm)
(Ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 28/2019/Qð-UBND ngày 31 tháng 5 năm 2019
của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế)
TÊN CƠ QUAN BÁO CÁO
Số:

/BC-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc
............., ngày ...... tháng ......năm 20....

Kính gửi: Sở Du lịch/UBND tỉnh Thừa Thiên Huế
PHẦN I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ ðẾN THỜI ðIỂM BÁO CÁO
1. Các chỉ tiêu về du lịch
Chỉ tiêu về số lượng khách du lịch, doanh thu du lịch (ñến thời ñiểm báo cáo
so với Kế hoạch năm và so với cùng kỳ năm trước).
2. Tình hình ñầu tư cơ sở hạ tầng, cơ sở vật chất phát triển du lịch
Nội dung này ñược tổng hợp từ các ngành, các ñịa phương có liên quan ñược
giao nhiệm vụ trong Chương trình trọng ñiểm hàng năm.
3. Phát triển và ña dạng hóa sản phẩm du lịch, dịch vụ
Nội dung này ñược tổng hợp từ các ngành, các ñịa phương có liên quan ñược
giao nhiệm vụ trong Chương trình trọng ñiểm hàng năm.
4. Hoạt ñộng xúc tiến, quảng bá du lịch
Sở Du lịch căn cứ vào tình hình triển khai ñể báo cáo.
5. Phát triển nguồn nhân lực du lịch
Sở Du lịch căn cứ vào tình hình triển khai ñể báo cáo.
6. Công tác quy hoạch, kế hoạch và quản lý nhà nước về du lịch
Nội dung này ñược tổng hợp từ các ngành, các ñịa phương có liên quan ñược
giao nhiệm vụ trong Chương trình trọng ñiểm hàng năm.
7. Tình hình về môi trường du lịch
Nội dung này ñược tổng hợp từ các ngành, các ñịa phương có liên quan ñược
giao nhiệm vụ trong Chương trình trọng ñiểm hàng năm.
PHẦN II. NHỮNG NHIỆM VỤ TRONG THỜI GIAN CÒN LẠI CỦA NĂM
Nội dung này ñược căn cứ vào nhiệm vụ ñược giao ñể soát xét và xác ñịnh
những công việc cần triển khai.
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Lưu ý: ðối với báo cáo cuối năm cần có thêm những nội dung sau:
1. Tồn tại, hạn chế.
2. Nguyên nhân.
3. Phần II trên ñây sẽ ñược thay bằng Kế hoạch của năm tiếp theo với các nội dung
chủ yếu sau:
- Mục tiêu.
- Các chỉ tiêu cụ thể.
- Những nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu.
- Những kiến nghị, ñề xuất
Nơi nhận:
- .....

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN
(Ký tên, ñóng dấu)
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Phụ lục VII
Báo cáo về tình hình thực hiện quy hoạch quảng cáo ngoài trời
trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
Kỳ báo cáo (Năm)
(Ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 28/2019/Qð-UBND ngày 31 tháng 5 năm 2019
của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế)
TÊN CƠ QUAN BÁO CÁO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số:

/BC-

............., ngày ...... tháng ......năm 20....

Kính gửi: Sở Văn hóa và Thể thao/UBND tỉnh Thừa Thiên Huế
I. Công tác phổ biến, triển khai thực hiện Luật Quảng cáo và các văn bản
hướng dẫn; công tác ban hành văn bản quản lý
II. Kết quả thực hiện Luật Quảng cáo và Quy hoạch quảng cáo:
1. Quy hoạch tuyên truyền nhiệm vụ chính trị kết hợp quảng cáo thương mại
theo phương thức xã hội hóa:
2. Thực hiện quy hoạch quảng cáo trên các phương tiện ngoài trời:
2.1. Vị trí quy hoạch quảng cáo tấm lớn ñã thực hiện:
2.2. Vị trí quy hoạch quảng cáo tấm nhỏ ñã thực hiện:
2.3. Vị trí quy hoạch màn hình ñiện tử, màn hình LCD, hộp ñèn, dải phân cách
ñã thực hiện trên ñịa bàn toàn tỉnh
3. Công tác chấn chỉnh, hướng dẫn thực hiện quy hoạch quảng cáo
4. Công tác thanh tra, kiểm tra và phối hợp các cơ quan liên quan xử lý vi phạm
trong hoạt ñộng quảng cáo
III. ðánh giá chung
1. Thuận lợi:
2. Khó khăn - Nguyên nhân:
IV. Phương hướng thời gian tới:
V. Kiến nghị:
Nơi nhận:
- .....

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN
(Ký tên, ñóng dấu)
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Phụ lục VIII
Báo cáo về kế hoạch xây dựng nếp sống văn minh ñô thị và nông thôn
trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
Kỳ báo cáo (06 tháng/Năm)
(Ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 28/2019/Qð-UBND ngày 31 tháng 5 năm 2019
của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế)
TÊN CƠ QUAN BÁO CÁO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số:

/BC-

............., ngày ...... tháng ......năm 20....

Kính gửi: Sở Văn hóa và Thể thao/UBND tỉnh Thừa Thiên Huế
1. Công tác tuyên truyền
2. Kết quả thực hiện
2.1. Về việc cưới
2.2. Việc tang
2.3. Công tác lễ hội
2.4. Việc thực hiện phong trào toàn dân ñoàn kết xây dựng ñời sống văn hóa
2.5. Tham gia cuộc vận ñộng xây dựng nông thôn mới
3. ðánh giá chung
3.1. Ưu ñiểm
3.2. Tồn tại, hạn chế
3.2. Nguyên nhân
4. Phương hướng, nhiệm vụ giai ñoạn tiếp theo
Nơi nhận:
- .....

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN
(Ký tên, ñóng dấu)
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Phụ lục IX
Báo cáo về tình hình thực hiện dịch vụ công trực tuyến trên ñịa bàn
tỉnh Thừa Thiên Huế
Kỳ báo cáo (Tháng/Quý/Năm)
(Ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 28/2019/Qð-UBND ngày 31 tháng 5 năm 2019
của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế)
Phần I. ðỀ CƯƠNG BÁO CÁO
TÊN CƠ QUAN BÁO CÁO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số:

/BC-

............., ngày ...... tháng ......năm 20....

BÁO CÁO
TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN
Kính gửi: UBND tỉnh Thừa Thiên Huế
I. Thông tin chung:
1. Chu kỳ báo cáo:
2. ðơn vị:
3. ðiện thoại liên hệ:
4. Thư ñiện tử liên hệ:
II. Nội dung báo cáo
1. Tổng số TTHC của ñơn vị:
2. Tổng số dịch vụ công trực tuyến mức ñộ 1, 2:
3. Dịch vụ công trực tuyến mức ñộ 3:
- Tổng số Dịch vụ công trực tuyến mức ñộ 3:
- Tổng số hồ sơ ñã ñược tiếp nhận, giải quyết trực tuyến (hồ sơ trực tuyến) qua
các DVCTT mức ñộ 3 trong chu kỳ báo cáo:
- Tổng số DVCTT mức ñộ 3 có phát sinh hồ sơ trực tuyến trong chu kỳ báo cáo:
- Tổng số hồ sơ của các DVCTT mức ñộ 3 vẫn ñược người dân, doanh nghiệp
gửi xử lý trực tiếp (hồ sơ không trực tuyến) từ trong chu kỳ báo cáo:
- Tỷ lệ hồ sơ ñã ñược tiếp nhận trực tuyến so với hồ sơ ñược tiếp nhận
trực tiếp = Số lượng hồ sơ nộp trực tuyến qua các DVCTT mức ñộ 3/ Số lượng hồ sơ
của các DVCTT mức ñộ 3 vẫn ñược người dân, doanh nghiệp gửi xử lý trực tiếp:
- Tỉ lệ hồ sơ trực tuyến do người dân, doanh nghiệp tự khai báo:
- Tỉ lệ hồ sơ trực tuyến do CBCCVC (tại bộ phận một cửa, trung tâm hành
chính công,...) khai báo thay người dân, doanh nghiệp:
- Danh sách dịch vụ công trực tuyến mức ñộ 3 (Thực hiện theo Biểu mẫu 01).
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4. Dịch vụ công trực tuyến mức ñộ 4:
- Tổng số Dịch vụ công trực tuyến mức ñộ 4:
- Tổng số hồ sơ ñã ñược tiếp nhận, giải quyết trực tuyến (hồ sơ trực tuyến) qua
các DVCTT mức ñộ 4 trong chu kỳ báo cáo:
- Tổng số DVCTT mức ñộ 4 có phát sinh hồ sơ trực tuyến trong chu kỳ
báo cáo:
- Tổng số hồ sơ của các DVCTT mức ñộ 4 vẫn ñược người dân, doanh nghiệp
gửi xử lý trực tiếp (hồ sơ không trực tuyến) từ trong chu kỳ báo cáo:
- Tỷ lệ hồ sơ ñã ñược tiếp nhận trực tuyến so với hồ sơ ñược tiếp nhận
trực tiếp = Số lượng hồ sơ nộp trực tuyến qua các DVCTT mức ñộ 3/Số lượng hồ sơ
của các DVCTT mức ñộ 3 vẫn ñược người dân, doanh nghiệp gửi xử lý trực tiếp:
- Tỉ lệ hồ sơ trực tuyến do người dân, doanh nghiệp tự khai báo:
- Tỉ lệ hồ sơ trực tuyến do CBCCVC (Tại Bộ phận một cửa, Trung tâm Hành
chính công,...) khai báo thay người dân, doanh nghiệp:
- Danh sách dịch vụ công trực tuyến mức ñộ 4 (Thực hiện theo Biểu mẫu 02).
Nơi nhận:
- .....

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN
(Ký tên, ñóng dấu)
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Phần II. BIỂU MẪU BÁO CÁO
Biểu mẫu 01
DANH SÁCH DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN MỨC ðỘ 3
Hiệu quả sử dụng

TT Lĩnh vực Tên thủ tục

(1)

(2)

(3)

Số lượng hồ sơ
trực tuyến ñã
giải quyết
trong chu kỳ
báo cáo
(4)

Số lượng hồ sơ Tỷ lệ hồ sơ
ñã tiếp nhận trực tuyến so
dưới hình thức với tổng số hồ
trực tiếp và
sơ ñã tiếp
không
nhận qua hai
trực tuyến
hình thức
trong chu kỳ trong chu kỳ
báo cáo
báo cáo
(5)

(6)

Ghi
chú

(7)
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Biểu mẫu 02
DANH SÁCH DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN MỨC ðỘ 4
Hiệu quả sử dụng

TT Lĩnh vực

(1)

(2)

Tên thủ tục

(3)

Số lượng hồ sơ
Số lượng hồ
ñã tiếp nhận
sơ trực tuyến dưới hình thức
ñã giải quyết
trực tiếp và
trong chu kỳ
không
báo cáo
trực tuyến
trong chu kỳ
báo cáo
(4)

(5)

Tỷ lệ hồ sơ
trực tuyến
so với tổng số
hồ sơ ñã tiếp
nhận qua hai
hình thức
trong chu kỳ
báo cáo

Ghi
chú

(6)

(7)
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Phụ lục X
Báo cáo về tình hình bảo ñảm an toàn, an ninh thông tin mạng trong cơ quan
nhà nước trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
Kỳ báo cáo (Tháng/Năm)
(Ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 28/2019/Qð-UBND ngày 31 tháng 5 năm 2019
của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế)
Biểu mẫu áp dụng ñối với báo cáo tháng
TÊN CƠ QUAN BÁO CÁO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số:

/BC-

............., ngày ...... tháng ......năm 20....

Kính gửi:
I. TÌNH HÌNH AN TOÀN THÔNG TIN
1. Cảnh báo an toàn, bảo mật thông tin của các cơ quan Trung ương
Nội dung cảnh báo
2. Cảnh báo vi phạm an toàn, bảo mật thông tin hệ thống mạng WAN
Văn bản (Số, ngày ban hành,
cơ quan ban hành, trích yếu)

STT

Xử lý
(Nội dung xử lý)

ðơn vị vi phạm

1
2
...

3. Tình hình an toàn, bảo mật hệ thống thông tin tỉnh Thừa Thiên Huế
a) Tình hình an toàn, bảo mật hệ thống thư ñiện tử công vụ
Số lượng biến ñộng Email
Tổng số
vấn ñề
xử lý

Tạo mới
Tài khoản

Thay ñổi
mật khẩu

Xóa
tài
khoản

Số lượng Email bị chặn
Email
Spam

Chứa nội
Chứa
Chứa
dung
nội dung
mã ñộc
lừa ñảo
xuyên tạc

1
2
...

b) Tình hình lây nhiễm mã ñộc trong hệ thống mạng tin học diện rộng tỉnh
STT
1
2
…

ðịa chỉ IP Net

ðơn
vị

Tên loại Virus bị nhiễm

Cách xử lý

Tình trạng
xử lý (Chưa/
ñã/ñang)
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c) Cảnh bảo tấn công từ bên ngoài vào hệ thống thông tin
- Danh sách ñịa chỉ IP cảnh báo tấn công từ bên ngoài
STT
1
2
…

ðịa chỉ IP

Quốc gia

Số lần phát hiện

Nội dung xử lý

- Cảnh báo loại hình tấn công vào hệ thống của tỉnh
STT
1

Loại hình tấn công

Số lần phát hiện

Nội dung xử lý

2
…

d) Tình hình lây nhiễm mã ñộc trong hệ thống thông tin tỉnh Thừa Thiên Huế
- Mã ñộc lây nhiễm vào hệ thống từ bên ngoài

STT

Tên mã ñộc

Loại
mã
ñộc

Số
Số
lượng
lượng
máy
file lây tính
nhiễm
ảnh
hưởng

Thời gian
phát hiện

Nội
dung
xử lý

1
2
…

- Kiểm tra lỗ hổng bảo mật còn tồn tại trong hệ thống
STT

Mức ñộ
(Nguy hiểm/Cao/Trung
bình/Thấp)

Số lần
phát
hiện

Nguyên nhân

Xử lý

1
2
…

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ VỀ AN TOÀN THÔNG TIN
STT

Nhiệm vụ
triển khai

ðơn vị
chủ trì

ðơn vị
phối hợp

Thời
gian

Kết quả thực hiện

1
2
…

III. KIẾN NGHỊ, ðỀ XUẤT (nếu có)
Nơi nhận:
- .....

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN
(Ký tên, ñóng dấu)
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ðề cương áp dụng ñối với báo cáo năm
TÊN CƠ QUAN BÁO CÁO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số:

/BC-

............., ngày ...... tháng ......năm 20....

Kính gửi:
I. Tình hình an toàn thông tin mạng
Trên cơ sở báo cáo tháng, ñánh giá tổng quan về tình hình ñảm bảo an toàn thông tin
mạng của tỉnh trong năm, phân tích thực trạng từ số liệu báo cáo hàng tháng, quý.
II. Kết quả công tác bảo ñảm an toàn thông tin mạng
Tổng kết ñánh giá kết quả thực hiện việc bảo ñảm an toàn thông tin mạng
trên ñịa bàn tỉnh trong năm.
III. Tồn tại, hạn chế và nguyên nhân
1. Tồn tại, hạn chế:
2. Nguyên nhân:
3. Giải pháp khắc phục:
IV. Kiến nghị ñề xuất:
V. Nhiệm vụ trọng tâm năm tiếp theo
Nơi nhận:
THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN
- .....
(Ký tên, ñóng dấu)
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Phụ lục XI
Báo cáo về việc sử dụng, bố trí công chức, viên chức
Kỳ báo cáo (Năm)
(Ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 28/2019/Qð-UBND ngày 31 tháng 5 năm 2019
của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế)
TÊN CƠ QUAN BÁO CÁO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số:

/BC-

............., ngày ...... tháng ......năm 20....

Kính gửi:
Phần 1. ðặc ñiểm, tình hình công tác của cơ quan, ñơn vị, ñịa phương
Phần 2. Kết quả thực hiện việc tuyển dụng, sử dụng, bố trí và chế ñộ chính sách
ñối với công chức, viên chức
I. Báo cáo khái quát về tổ chức bộ máy của ñơn vị, ñịa phương; tình hình
quản lý, sử dụng biên chế công chức và số lượng người làm việc, nhân viên hợp ñồng
lao ñộng và hợp ñồng làm việc theo Nghị ñịnh 68/2000/Nð-CP ngày 17/11/2000
của Chính phủ
II. Báo cáo kết quả tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức
1. Nêu các căn cứ pháp lý của việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức;
2. Báo cáo kết quả tuyển dụng công chức
2.1. Công tác thi tuyển công chức (nếu có)
2.2. Công tác xét tuyển công chức (nếu có)
3. Báo cáo công tác bố trí, phân công công tác ñối với công chức
3.1. Báo cáo kết quả xây dựng ðề án vị trí việc làm công chức
3.2. Báo cáo sự phù hợp giữa trình ñộ chuyên môn, nghiệp vụ thể hiện thông qua
các văn bằng, chứng chỉ với vị trí công việc của công chức ñược bố trí.
4. Báo cáo công tác chuyển ngạch, nâng ngạch công chức
4.1. Kết quả nâng ngạch công chức
4.2. Kết quả chuyển ngạch công chức
5. Báo cáo công tác ñiều ñộng, luân chuyển, biệt phái; chuyển ñổi vị trí công tác
ñối với công chức
5.1.Kết quả ñiều ñộng, luân chuyển, biệt phái công chức
5.2. Kết quả chuyển ñổi vị trí công tác ñối với công chức thuộc các vị trí phải
ñịnh kỳ chuyển ñổi theo quy ñịnh của pháp luật
6. Báo cáo kết quả công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, từ chức, miễn nhiệm công chức
giữ chức vụ lãnh ñạo, quản lý (nếu có)
7. Báo cáo việc thực hiện chính sách tiền lương và chế ñộ, chính sách ñãi ngộ khác
ñối với công chức
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8. Báo cáo kết quả rèn luyện ñạo ñức, văn hóa giao tiếp trong thi hành công vụ
của công chức; việc thực hiện quy ñịnh về những việc công chức không ñược làm
9. Báo cáo kết quả ñánh giá, xếp loại công chức
10. Báo cáo công tác xử lý kỷ luật công chức (nếu có)
11. Báo cáo kết quả giải quyết thôi việc và thủ tục nghỉ hưu ñối với công chức
(nếu có)
III. Báo cáo kết quả tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức
1. Căn cứ pháp lý của việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức
2. Báo cáo việc tuyển dụng viên chức
2.1. Kết quả thi tuyển viên chức (nếu có)
2.2. Kết quả xét tuyển viên chức (nếu có)
3. Báo cáo kết quả sắp xếp, bố trí viên chức
3.1. Báo cáo kết quả xây dựng ðề án vị trí việc làm viên chức
3.2. Báo cáo sự phù hợp giữa trình ñộ chuyên môn, nghiệp vụ thể hiện thông qua
các văn bằng, chứng chỉ với vị trí công việc của viên chức ñược bố trí.
4. Báo cáo việc bổ nhiệm, tiêu chuẩn chức danh danh nghề nghiệp; thay ñổi và
thăng hạng chức danh nghề nghiệp ñối với viên chức
5. Báo cáo việc biệt phái, thay ñổi vị trí việc làm ñối với viên chức (nếu có)
6. Báo cáo công tác bổ nhiệm, miễn nhiệm và thôi giữ chức vụ ñối với viên chức
quản lý
7. Báo cáo việc thực hiện chính sách tiền lương và các chế ñộ, chính sách ñãi ngộ
khác ñối với viên chức
8. Báo cáo việc thực hiện nghĩa vụ của viên chức và những việc viên chức
không ñược làm
9. Báo cáo việc ñánh giá, xếp loại viên chức
10. Báo cáo công tác kỷ luật viên chức (nếu có)
11. Báo cáo việc giải quyết thôi việc và thủ tục nghỉ hưu ñối với viên chức (nếu có)
Phần 3. Nhận xét, kiến nghị
Nơi nhận:
- .....

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN
(Ký tên, ñóng dấu)

Lương

Trình ñộ
Hệ số

Giới tính

Bậc

Chức
vụ
kiêm
nhiệm

Ngạch

Chức
vụ
chính

Nữ

Dân
tộc

Nam

Họ và tên

ðảng
viên

Thời gian
công tác
(năm)

TT

Ngày,
tháng,
năm
sinh

Văn
hóa

Ghi
Chuyên Chính Ngoại Tin chú
môn
trị
ngữ học

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11 12 13 14
15
16
17
18 19
I CÁN BỘ
1
...
II CÔNG CHỨC
1
...
Ghi chú:
* Cán bộ, công chức có nhiều bằng cấp chuyên môn thì ghi tất cả bằng cấp chuyên môn (ví dụ: Cử nhân Kinh tế, Trung cấp Quân sự…).
* Số lượng cán bộ, công chức ñược giao ...
* Tổng số người trong danh sách này là ... người.
* Mỗi ñơn vị hành chính cấp xã tổng hợp một danh sách cán bộ, công chức; không tổng hợp chung một danh sách cho tất cả các xã, phường, thị trấn.

NGƯỜI LẬP BIỂU

...., ngày ... tháng ... năm ...
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
(Ký tên, ñóng dấu)
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DANH SÁCH CÁN BỘ, CÔNG CHỨC XÃ ......
(ðến ngày...)
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Phụ lục XII
Báo cáo về tình hình cán bộ, công chức cấp xã
Kỳ báo cáo (Năm)
(Ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 28/2019/Qð-UBND ngày 31 tháng 5 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế)
–––––––––––––––
Biểu mẫu 01
UBND HUYỆN ...........

UBND HUYỆN ...........
Biểu mẫu 02

Chức vụ
kiêm
nhiệm

4

5

6

7

8

Hệ số kiêm
nhiệm

3

Chức vụ
chính

Hệ số

2

Dân tộc

Trình ñộ

Nữ

1

ðảng
viên

Phụ cấp

Nam

Họ và tên

Giới tính

Văn hóa

9

10

11

13

14

Chuyên Chính
môn
trị
15

16

Ghi chú
Ngoại
Tin học
ngữ
17

18

19

1
2
3
4
...
Ghi chú:
* Những người hoạt ñộng KCT có nhiều bằng cấp chuyên môn thì ghi tất cả bằng cấp chuyên môn (ví dụ: Cử nhân Kinh tế, Cử nhân tiếng Anh hoặc Cử nhân Luật, Trung cấp
Quân sự…).
* Số lượng những người hoạt ñộng không chuyên trách theo quy ñịnh của UBND tỉnh: ...
* Tổng số người trong danh sách này là ... người.
* Mỗi ñơn vị hành chính cấp xã tổng hợp một danh sách những người hoạt ñộng KCT; không tổng hợp chung một danh sách cho tất cả các xã, phường, thị trấn.

NGƯỜI LẬP BIỂU
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TT

Ngày,
tháng,
năm
sinh

Thời gian công
tác (năm)

DANH SÁCH NHỮNG NGƯỜI HOẠT ðỘNG KHÔNG CHUYÊN TRÁCH XÃ ......
(ðến ngày ...)

...., ngày ... tháng …. năm ….
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
(Ký tên, ñóng dấu)
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Biểu mẫu 03

42

UBND HUYỆN ...........

17 18 19 20 21 22 23 24

25 26 27

28 29

30

31 32

33 34 35 36 37 38 39 40 41

1 Xã ...
2 Xã ...
Tổng cộng:
Tỷ lệ (%)
Ghi chú:
* Cán bộ cấp xã không có bằng cấp chuyên môn mà chỉ có bằng cấp chính trị thì thống kê vào cả hai cột chuyên môn và
chính trị.
* Thống kê tất cả các chức danh cán bộ (kể cả cán bộ ñược tăng phái, luân chuyển từ cấp huyện).

NGƯỜI LẬP BIỂU

Trên tuổi nghỉ hưu

Nam từ 56 ñến 60

Nữ từ 51 ñến 55

Tổng số

Từ 41 ñến 50

Từ 31 ñến 40

Từ 30 trở xuống

Từ 51 ñến 60

Chưa qua ñào tạo

Ngoại
ngữ
khác

QLNN
Chuyên viên cao cấp và
Tð
Chuyên viên và Tð

ðại học trở lên
Chứng chỉ (A,
B, C)
ðại học trở lên
Chứng chỉ (A,
B, C)
Chứng chỉ tiếng dân tộc

Ngoại ngữ

Tiếng
Anh

Chứng chỉ

Trung cấp trở lên

Tin học

Sơ cấp

Trung cấp

Chính trị

Cử nhân

Tiểu học

Trung học cơ sở

Trung học phổ thông

Cao ñẳng
Trung cấp
Sơ cấp

7 10 11 12 13 14 15 16

ðại học

6

Thạc sĩ

4 5

Tiến sĩ

Tôn giáo

3

Dân tộc và thiếu số

2

Nữ
ðảng viên

1

Học vấn phổ
thông

...., ngày ... tháng ... năm ….
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
(Ký tên, ñóng dấu)
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TT ðƠN VỊ

Tổng số

Chuyên môn
nghiệp vụ

Chia theo ñộ tuổi

Ghi chú

Trình ñộ ñào tạo chia theo

Cao cấp

Trong ñó

Công chức luân chuyển từ cấp huyện

THỐNG KÊ SỐ LƯỢNG, CHẤT LƯỢNG CÁN BỘ CẤP XÃ
(ðến ngày ….)

7

1
Bí thư ñảng ủy

2
Phó Bí thư
ñảng ủy

3
Chủ
tịch
HðND

4
Phó Chủ
tịch HðND

5
Chủ
tịch
UBND
#
#
#
#
#

Sơ cấp

#

Trung cấp trở lên
Chứng chỉ

#

Trung cấp

#

Cao cấp

#
#
#
#
#
#

Tiếng
Anh
Ngoại
ngữ
khác

#
#
#
#
#
#

QLNN
Từ 51 ñến
60

#
#
#
#

Chia theo ñộ tuổi

#
# # #
#
# # #
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Phó CT HðND
CT UBND
Phó CT UBND
Ghi chú

Công chức luân chuyển từ cấp huyện
Bí thư
Phó Bí thư
CT HðND

Nam từ 56 ñến 60

#

Trên tuổi nghỉ hưu

#

Nữ từ 51 ñến 55

Trình ñộ ñào tạo chia theo

Tổng số

Từ 41 ñến 50

#

Từ 31 ñến 40

#

Từ 30 trở xuống

Chưa qua ñào tạo

#

Chuyên viên và Tð

Ngoại ngữ
Chuyên viên cao cấp và Tð

Tin
học
Chứng chỉ tiếng dân tộc

Chứng chỉ (A, B, C)

#

ðại học trở lên

Chính trị

Chứng chỉ (A, B, C)

Học vấn
phổ
thông

ðại học trở lên

Chuyên môn nghiệp
vụ

Tiểu học

Trong ñó

Cử nhân

Trung học cơ sở

6

Trung học phổ thông

5

Sơ cấp

Tôn giáo

4

Trung cấp

Dân tộc và thiếu số

3

Cao ñẳng

ðảng viên

2

ðại học

Nữ

1

Tiến sĩ

CHỨC
DANH
Thạc sĩ

T
T
Tổng số

Biểu mẫu 04
UBND HUYỆN....
Biểu mẫu 04
THỐNG KÊ SỐ LƯỢNG, CHẤT LƯỢNG CÁN BỘ CẤP XÃ THEO CHỨC DANH
(ðến ngày ...)

Kiêm nhiệm

43

7

Chủ
tịch
UBMTTQ

8

Bí
thư
ðoàn
TNCSHCM

9

Chủ
tịch
Hội Phụ nữ

10

Chủ
tịch
Hội Nông
dân

11

Chủ
tịch
Hội CCB
Tổng cộng:
Tỷ lệ (%)

Ghi chú:
* Cán bộ cấp xã không có bằng cấp chuyên môn mà chỉ có bằng cấp chính trị thì thống kê vào cả hai cột chuyên môn và
chính trị.
* Thống kê tất cả các chức danh cán bộ (kể cả cán bộ ñược tăng phái, luân chuyển từ cấp huyện).
* Thống kê ñầy ñủ tất cả các chức danh chuyên trách và chức danh kiêm nhiệm (ví dụ: Có 03 Bí thư kiêm Chủ tịch HðND thì khi thống kê phải có 03 Chủ tịch
HðND kiêm Bí thư; có 02 Bí thư kiêm Chủ tịch UBND thì khi thống kê phải có 02 Chủ tịch UBND kiêm Bí thư; có 05 Chủ tịch UBND kiêm Phó Bí thư thì khi
thống kê phải có 05 Phó Bí thư kiêm Chủ tịch UBND...).

NGƯỜI LẬP BIỂU

...., ngày
tháng .. năm …
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
(Ký tên, ñóng dấu)

CÔNG BÁO/Số 27+28/Ngày 10-6-2019

Phó Chủ
tịch UBND

44

6

UBND HUYỆN
...........

Biểu mẫu 05

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

Trên tuổi nghỉ hưu

#

Nam từ 56 ñến 60

#

Nữ từ 51 ñến 55

#

Tổng số

#

Từ 41 ñến 50

#

Từ 31 ñến 40

#

Từ 30 trở xuống

#

Chưa qua ñào tạo

Chứng chỉ

#

Chuyên viên và Tð

Trung cấp trở lên

#

Từ 51 ñến 60

Chuyên viên cao cấp và Tð

Sơ cấp

#

Chứng chỉ tiếng dân tộc

Trung cấp

#

Chứng chỉ (A, B, C)

Cao cấp

#

Ngoại
ngữ
khác
ðại học trở lên

Cử nhân

#

QLNN

Chứng chỉ (A, B, C)

Tiểu học

7

Trung học cơ sở

6

Trung học phổ thông

Tôn giáo

5

Sơ cấp

Dân tộc và thiếu số

4

Trung cấp

ðảng viên

3

Cao ñẳng

Nữ

2

ðại học

Tổng số

1

Ngoại ngữ
Tiếng
Anh

Thạc sĩ

CHỨC
DANH

Tin
học

Chính trị

Tiến sĩ

TT

Học vấn
phổ thông

#

#

#

#

1 Xã ...
2 Xã ...
3 ....

#

#

CÔNG BÁO/Số 27+28/Ngày 10-6-2019

Chuyên môn nghiệp
vụ

Chia theo ñộ tuổi

Ghi chú

Trình ñộ ñào tạo chia theo

ðại học trở lên

Trong ñó

Công chức luân chuyển từ cấp huyện

THỐNG KÊ SỐ LƯỢNG, CHẤT LƯỢNG CÔNG CHỨC CẤP XÃ
(ðến ngày ...)

Tổng cộng:
Tỷ lệ (%)

Ghi chú:
* Thống kê tất cả các chức danh công chức (kể cả Trưởng Công an chính quy của các phường, thị trấn).

NGƯỜI LẬP BIỂU

45

...., ngày
tháng .. năm …
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
(Ký tên, ñóng dấu)

2
3
4
5
6
7

Ghi chú

Nam từ 56 ñến 60

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41

Tổng cộng:
Ghi chú:
* Thống kê tất cả các chức danh công chức (kể cả Trưởng Công an chính quy của các phường, thị trấn).
NGƯỜI LẬP BIỂU

Trên tuổi nghỉ hưu

Nữ từ 51 ñến 55

Tổng số

Từ 41 ñến 50

Từ 31 ñến 40

Từ 30 trở xuống

Từ 51 ñến 60

Chưa qua ñào tạo

Chuyên viên và Tð

Chuyên viên cao cấp và Tð

Chứng chỉ (A, B, C)

Ngoại
ngữ
khác
ðại học trở lên

Chứng chỉ (A, B, C)

ðại học trở lên

QLNN
Chứng chỉ tiếng dân tộc

Ngoại ngữ

Tiếng
Anh
Chứng chỉ

Trung cấp trở lên

Tin học

Sơ cấp

Trung cấp

Chính trị

Cử nhân

Tiểu học

Trung học cơ sở

Trung học phổ thông

Sơ cấp

Trung cấp

7

Cao ñẳng

6

ðại học

Tôn giáo

5

Thạc sĩ

Dân tộc và thiếu số

4

Tiến sĩ

ðảng viên

3
2
Trưởng Công an
Chỉ huy trưởng
BCH Quân sự
Văn phòng thống kê
ðịa chính - xây dựng
Tài chính - kế toán
Tư pháp - hộ tịch
Văn hóa - xã hội

Nữ

1
1

Học vấn phổ
thông

Chia theo ñộ tuổi

...., ngày

tháng … năm …

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

(Ký tên, ñóng dấu)

CÔNG BÁO/Số 27+28/Ngày 10-6-2019

TT CHỨC DANH

Tổng số

Chuyên môn nghiệp vụ

Biểu mẫu 06

Công chức luân chuyển từ cấp huyện

Trình ñộ ñào tạo chia theo

Cao cấp

Trong ñó

46

UBND HUYỆN ...........
THỐNG KÊ SỐ LƯỢNG, CHẤT LƯỢNG CÔNG CHỨC CẤP XÃ THEO CHỨC DANH

UBND HUYỆN....
Biểu mẫu 07
THỐNG KÊ SỐ LƯỢNG, CHẤT LƯỢNG NHỮNG NGƯỜI HOẠT ðỘNG KHÔNG CHUYÊN TRÁCH CẤP XÃ (ðến ngày ...)

Công chức luân chuyển từ cấp huyện

32

33 34 35 36 37 38

39

40 41

Nữ từ 51 ñến 55

31

Tổng số

30

1 Xã ...
2 Xã ...
3 ………
Tổng
cộng:

Ghi chú

Trên tuổi nghỉ hưu

29

Từ 41 ñến 50

28

Từ 31 ñến 40

27

Từ 30 trở xuống

26

Chưa qua ñào tạo

25

Từ 51 ñến 60

Chuyên viên và Tð

24

Chứng chỉ (A, B, C)

Chứng chỉ

23

ðại học trở lên

Trung cấp trở lên

18 19 20 21 22

Chứng chỉ (A, B, C)

Sơ cấp

17

Ngoại
ngữ khác

ðại học trở lên

Tiểu học

16

Trung cấp

Trung học cơ sở

14 15

Cao cấp

Trung học phổ thông

13

Cử nhân

Sơ cấp

10 11 12

QLNN

Chuyên viên cao cấp và Tð

Ngoại ngữ

Tiếng
Anh

Trung cấp

7

Tin học

Cao ñẳng

6

Chính trị

ðại học

5

Thạc sĩ

Tôn giáo

4

Tiến sĩ

Dân tộc và thiếu số

3

ðảng viên

2

Nữ

1

Học vấn phổ
thông

CÔNG BÁO/Số 27+28/Ngày 10-6-2019

CHỨC
TT
DANH

Tổng số

Chuyên môn nghiệp vụ

Chia theo ñộ tuổi

Nam từ 56 ñến 60

Trình ñộ ñào tạo chia theo

Chứng chỉ tiếng dân tộc

Trong ñó

Tỷ lệ (%)

Ghi chú:
* Thống kê tất cả các chức danh những người hoạt ñộng không chuyên trách, trường hợp có kiêm nhiệm thì ghi vào cột kiêm nhiệm.
NGƯỜI LẬP BIỂU

...., ngày.....tháng...năm.....
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

(Ký tên, ñóng dấu)
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8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

26

Trên tuổi nghỉ hưu

Từ 31 ñến 40
Từ 41 ñến 50
Tổng số
Nữ từ 51 ñến 55
Nam từ 56 ñến 60

29 30 31 32 33 34 35 36 37

Từ 30 trở xuống

27 28

Công chức luân chuyển từ cấp
huyện
Ghi chú

Từ 51 ñến 60
Chưa qua ñào tạo

Chứng chỉ (A,
B, C)

Tiếng Ngoại ngữ
Anh
khác
ðại học trở lên
Chứng chỉ (A,
B, C)
ðại học trở lên

Chứng chỉ

Trung cấp trở lên

Sơ cấp
Trung học phổ thông
Trung học cơ sở
Tiểu học
Cử nhân
Cao cấp
Trung cấp
Sơ cấp

Trung cấp

Cao ñẳng

Tiến sĩ
Thạc sĩ
ðại học

QLNN
Chuyên viên và Tð

2
3 4 5 6 7
Phụ trách Văn phòng
1
cấp ủy
Phụ trách Kiểm tra
2
ðảng
3 Phụ trách Tuyên giáo
Phụ trách Tổ chức
4
ðảng
5 Phụ trách Dân vận
Phó Chủ tịch
6
UBMTTQ
7 Văn thư – Lưu trữ
Phụ trách Nhà VH 8
ðài TT
Chủ tịch Hội Chữ
9
thập ñỏ
Chủ tịch Hội Người
10
cao tuổi
Phó Chủ tịch Hội
11
LHPN
Phó Chủ tịch Hội
12
Nông dân

Chia theoo ñộ tuổi
Chứng chỉ tiếng dân tộc
Chuyên viên cao cấp
và Tð

1

Chuyên môn
nghiệp vụ

Trình ñộ ñào tạo chia theo
Học vấn
Tin
phổ
Chính trị
Ngoại ngữ
học
thông

38

39

CÔNG BÁO/Số 27+28/Ngày 10-6-2019

TT

CHỨC DANH

Tổng số
Nữ
ðảng viên
Dân tộc và thiếu số
Tôn giáo

Trong ñó

48

UBND HUYỆN....
Biểu mẫu 08
THỐNG KÊ SỐ LƯỢNG, CHẤT LƯỢNG NHỮNG NGƯỜI HOẠT ðỘNG KHÔNG CHUYÊN TRÁCH CẤP XÃ THEO CHỨC DANH
(ðến ngày ...)

13
14
15
16
17
18

20
21
22

Tổng cộng:
Tỷ lệ (%)
Ghi chú:
* Thống kê tất cả các chức danh những người hoạt ñộng không chuyên trách, chức danh nào không có thì ñể trống, trường hợp có kiêm nhiệm thì ghi vào cột kiêm nhiệm.

NGƯỜI LẬP BIỂU

...., ngày
tháng ... năm ...
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

(Ký tên, ñóng dấu)

CÔNG BÁO/Số 27+28/Ngày 10-6-2019

19

Phó chủ tịch Hội
CCB
Phó Bí thư ðoàn
thanh niên
Trung ñội trưởng
cơ ñộng
Phó Trưởng Công an
Phó Chỉ huy trưởng
Quân sự
Trưởng ban Bảo vệ
dân phố
Phó ban Bảo vệ
dân phố
Thủ quỹ
Bảo vệ
Tạp vụ

49

19

20

21

22

23

24

Ghi chú

18

Công chức luân chuyển từ cấp huyện

17

25

26

27

28 29 30

31

32

33

34

35

36

37

38 39 40

41

Từ 51 ñến 60

Trên tuổi nghỉ hưu

Chứng chỉ

16

Nam từ 56 ñến 60

Trung cấp trở lên

15

Nữ từ 51 ñến 55

Chưa qua ñào tạo

Sơ cấp

14

Tổng số

Chuyên viên và Tð

Trung cấp

13

Từ 41 ñến 50

Chứng chỉ tiếng dân tộc
Chuyên viên cao cấp và Tð

Cao cấp

12

Từ 31 ñến 40

Chứng chỉ (A, B, C)

Cử nhân

11

Ngoại
ngữ
khác
ðại học trở lên

Tiểu học

10

QLNN

Chứng chỉ (A, B, C)

Trung học cơ sở

7

Trung học phổ thông

6

Sơ cấp

5

Trung cấp

Tôn giáo

4

Cao ñẳng

Dân tộc và thiếu số

3

Ngoại ngữ
Tiếng
Anh

ðại học

ðảng viên

2

Tin học

Thạc sĩ

Nữ

1

Chính trị

Tiến sĩ

Tên xã

Học vấn
phổ thông

1 Xã ...
2 Xã ...
3 Xã ...
…
Tổng cộng:
Tỷ lệ (%)
Ghi chú:
* Thống kê tất cả các chức danh những người hoạt ñộng không chuyên trách, trường hợp có kiêm nhiệm thì ghi vào cột kiêm nhiệm.
* ðối với trường hợp kiêm nhiệm phải ghi vào cột Ghi chú chức danh ñược kiêm nhiệm (ví dụ: Ghi Bí thư kiêm TBCTMT hoặc Bí thư kiêm
Trưởng thôn)
...., ngày
tháng … năm …
NGƯỜI LẬP BIỂU
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

(Ký tên, ñóng dấu)

CÔNG BÁO/Số 27+28/Ngày 10-6-2019

TT

Tổng số

Chuyên môn nghiệp vụ

Chia theo ñộ tuổi

Từ 30 trở xuống

Trình ñộ ñào tạo chia theo

ðại học trở lên

Trong ñó

50

UBND HUYỆN....
Biểu mẫu 09
THỐNG KÊ SỐ LƯỢNG, CHẤT LƯỢNG NHỮNG NGƯỜI HOẠT ðỘNG KHÔNG CHUYÊN TRÁCH Ở THÔN, TỔ DÂN PHỐ
(ðến ngày …)

Biểu mẫu 10
UBND HUYỆN....
THỐNG KÊ SỐ LƯỢNG, CHẤT LƯỢNG NHỮNG NGƯỜI HOẠT ðỘNG KHÔNG CHUYÊN TRÁCH Ở THÔN, TỔ DÂN PHỐ
THEO CHỨC DANH
(ðến ngày …)

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Từ 31 ñến 40

Từ 41 ñến 50

Công chức luân chuyển từ cấp huyện

Ghi chú

26 27 28

29

30

31 32 33

34

35 36 37 38 39 40

41

Nam từ 56 ñến 60

Trên tuổi nghỉ hưu

Tổng số

Nữ từ 51 ñến 55

Từ 51 ñến 60

Chưa qua ñào tạo

Chuyên viên và Tð

Chuyên viên cao cấp và
Tð

Ngoại
ngữ
khác

Chứng chỉ tiếng dân tộc

ðại học trở lên

Tiếng
Anh
Chứng chỉ

Trung cấp trở lên

Sơ cấp

Trung cấp

Cao cấp

Cử nhân

Tiểu học

Trung học cơ sở

Trung học phổ thông

Sơ cấp

Cao ñẳng

7 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Trung cấp

6

Thạc sĩ

5

ðại học

Tôn giáo

4

Tiến sĩ

3

ðảng viên

2
Bí thư Chi bộ
thôn, tổ dân phố
Trưởng thôn, Tổ
trưởng tổ dân
phố
Công an viên
thôn
Trưởng ban Công
tác Mặt trận
Thôn ñội trưởng,
Tổ ñội trưởng
Tổ trưởng Bảo vệ
dân phố
Tổ phó Bảo vệ
dân phố
Tổ viên Bảo vệ
dân phố
Nhân viên y tế
thôn, bản

QLNN

Ngoại ngữ

Dân tộc và thiếu số

1

Nữ

CHỨC DANH

Tin
học

Chính trị

CÔNG BÁO/Số 27+28/Ngày 10-6-2019

TT

Tổng số

Chuyên môn nghiệp Học vấn phổ
vụ
thông

Chia theo ñộ tuổi

Từ 30 trở xuống

Trình ñộ ñào tạo chia theo

Chứng chỉ (A, B,
C)
ðại học trở lên
Chứng chỉ (A, B,
C)

Trong ñó

Tổng cộng:
Tỷ lệ (%)

51

52

Ghi chú:
* Thống kê tất cả các chức danh những người hoạt ñộng không chuyên trách, chức danh nào không có thì ñể trống, trường hợp có kiêm nhiệm thì ghi vào cột
kiêm nhiệm.
* ðối với trường hợp kiêm nhiệm phải ghi vào cột Ghi chú chức danh ñược kiêm nhiệm.

NGƯỜI LẬP BIỂU

...., ngày
tháng … năm …
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

(Ký tên, ñóng dấu)

CÔNG BÁO/Số 27+28/Ngày 10-6-2019

UBND HUYỆN …

Biểu mẫu 11

TỔNG HỢP QUY MÔ SỐ HỘ GIA ðÌNH THUỘC CÁC THÔN, TỔ DÂN PHỐ
Thôn, tổ
Quy mô số hộ gia ñình thuộc
Ghi
Quy mô số hộ gia ñình thuộc thôn
Tổng
ðơn vị hành chính
dân phố
TDP
chú
số
STT (tên xã, phường, thôn, Tổ
thị trấn)
TDP dân Thôn <100 101-300 301-500 >501 <50 51-100 101-200 201-250 251-500 >1000
phố

Phường…

2

Thị trấn….

3

Xã……

…

…
Tổng cộng

NGƯỜI LẬP BIỂU

……, ngày tháng .. năm ….
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
(Ký tên, ñóng dấu)

CÔNG BÁO/Số 27+28/Ngày 10-6-2019

1

53

54

CÔNG BÁO/Số 27+28/Ngày 10-6-2019

Phụ lục XIII
Báo cáo về kết quả tự ñánh giá, xếp loại chất lượng hoạt ñộng của cơ quan,
ñơn vị, ñịa phương trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
Kỳ báo cáo (Quý)
(Ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 28/2019/Qð-UBND ngày 31 tháng 5 năm 2019
của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế)
TÊN CƠ QUAN BÁO CÁO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số:

............., ngày ...... tháng ......năm 20....

/BC-

Kính gửi: Sở Nội vụ
PHỤ LỤC A
Bảng tiêu chí, tiêu chí thành phần, thang ñiểm ñánh giá,
xếp loại chất lượng hoạt ñộng của các sở, ban, ngành
STT

Tiêu chí

ðiểm

I

Kết quả thực hiện chuyên môn thuộc chức năng, nhiệm vụ
của các sở, ban, ngành

25

1.1

Triển khai thực hiện nhiệm vụ do Tỉnh ủy, HðND và UBND
tỉnh giao; tham mưu cho UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh ban
hành các văn bản chỉ ñạo, ñiều hành theo nhiệm vụ quản lý nhà
nước của sở, ban, ngành

15

1.1.1

Công tác tham mưu cho UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh,
xây dựng chương trình, kế hoạch công tác năm của ñơn vị

5

Tham mưu ñầy ñủ các văn bản chỉ ñạo, ñiều hành theo nhiệm vụ
quản lý nhà nước trong năm

2

Có chương trình, kế hoạch công tác của ñơn vị ñầy ñủ

2

Kết quả thực hiện ñảm bảo theo chương trình, kế hoạch

1

Triển khai tổ chức thực hiện nhiệm vụ do UBND tỉnh giao

5

Hoàn thành trước thời hạn

5

Hoàn thành ñúng thời hạn

3

Hoàn thành trong năm, nhưng không ñúng thời hạn

1

Kết quả thực hiện các chương trình, ñề án ñược giao tại Chương trình
công tác năm của UBND tỉnh

5

Hoàn thành trước thời hạn

5

Hoàn thành ñúng thời hạn

3

Hoàn thành trong năm, nhưng không ñúng thời hạn

1

1.1.2

1.1.3
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STT
1.2

Tiêu chí

55
ðiểm

Tham mưu giải quyết các nhiệm vụ trọng tâm, ñột xuất

5

Tham mưu ñầy ñủ

3

Tham mưu kịp thời

1

Có tính khả thi, hiệu quả

1

Kết quả thực hiện các ý kiến chỉ ñạo của UBND tỉnh

5

100% ý kiến chỉ ñạo của UBND tỉnh ñược hoàn thành ñúng
thời gian

5

Từ 80% ñến dưới 100% ý kiến chỉ ñạo của UBND tỉnh ñược
hoàn thành ñúng thời gian

4

Từ 70% ñến dưới 80% ý kiến chỉ ñạo của UBND tỉnh ñược
hoàn thành ñúng thời gian

2

II

Kết quả thực hiện nhiệm vụ quản lý trong cơ quan, ñơn vị

25

2.1

Công tác quản lý ñội ngũ cán bộ, công chức

6

2.1.1

Thực hiện ñúng quy ñịnh về công tác quản lý, quy hoạch, ñề bạt,
bổ nhiệm các chức danh thuộc thẩm quyền

2

2.1.2

Thực hiện kế hoạch ñào tạo, bồi dưỡng, tuyển dụng, sử dụng
công chức, viên chức và thực hiện tinh giản biên chế hàng năm
ñảm bảo theo ñăng ký

2

1.3

2.1.3
2.2

Thực hiện theo ñúng quy ñịnh về quản lý tổ chức, biên chế của
Trung ương và của tỉnh
ðánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC)

2.2.1

Thực hiện việc ñánh giá, phân loại CBCCVC hàng năm

2.2.2

Thực hiện việc ñánh giá phân loại người ñứng ñầu và công chức,
viên chức cuối năm của cơ quan ñúng quy ñịnh
Thông báo kết quả ñánh giá, phân loại CBCCVC ñúng quy ñịnh
Kết quả ñánh giá, phân loại CBCCVC
100% CBCCVC hoàn thành tốt nhiệm vụ
Từ 80% ñến dưới 100% CBCCVC hoàn thành tốt nhiệm vụ
Từ 70% ñến dưới 80% CBCCVC hoàn thành tốt nhiệm vụ

2.3

Tổ chức ñánh giá ñầy ñủ việc thực hiện chương trình, kế hoạch
công tác, chấp hành nghiêm túc chế ñộ báo cáo theo quy ñịnh
Có tổ chức ñánh giá ñầy ñủ việc thực hiện chương trình, kế hoạch

2
6
3
2
1
3
3
2
1
5
2

Có thực hiện ñầy ñủ chế ñộ thông tin báo cáo theo quy ñịnh của
UBND tỉnh (tháng, quý, năm)

2

Thực hiện các nội dung trên ñúng thời gian quy ñịnh, chất lượng,
ñầy ñủ thông tin

1
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STT
2.4

Tiêu chí

ðiểm

Quản lý tài chính, ngân sách, trang thiết bị và cơ sở vật chất

4

Có quy chế chi tiêu nội bộ, quy chế quản lý sử dụng tài sản công

1

Có công khai quy chế chi tiêu nội bộ, quy chế quản lý sử dụng
tài sản công

1

Thực hiện cơ chế tự chủ tài chính ñạt hiệu quả (thu nhập tăng
thêm trên 30%)

1

Thực hiện chính sách tiền lương, BHXH, chế ñộ ñãi ngộ, khen thưởng,
kỷ luật cho công chức, viên chức ñúng quy ñịnh

1

Thanh tra, kiểm tra và giải quyết khiếu nại tố cáo

4

Tổ chức tự kiểm tra theo quy ñịnh của pháp luật

2

Thực hiện kết luận kiểm tra, thanh tra của các cơ quan nhà nước
có thẩm quyền

1

Giải quyết ñúng quy ñịnh pháp luật ñơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị,
phản ánh thuộc thẩm quyền

1

III

Thực hiện quy ñịnh của ñảng, pháp luật của Nhà nước

10

3.1

Thực hiện công tác học tập Nghị quyết của ðảng, phổ biến
tuyên truyền pháp luật nhà nước

2

3.1

Thực hiện công tác dân vận chính quyền, quy chế dân chủ và
quy chế văn hóa công sở

2

3.3

Thực hiện các quy ñịnh về phòng, chống tham nhũng trong
nội bộ cơ quan, ñơn vị; tiếp nhận, xử lý các thông tin, báo cáo,
phản ánh về hành vi tham nhũng

2

3.4

Thực hiện công tác Thi ñua - Khen thưởng

2

3.5

Hoạt ñộng của các tổ chức ñoàn thể

2

IV

Kết quả ñạt ñược của các Chỉ số tác ñộng (*)

40

4.1

Kết quả chỉ số công tác CCHC (PAR Index) (**)

10

4.2

Kết quả chỉ số sẵn sàng ứng dụng CNTT (ICT)

10

4.3

Kết quả chỉ số cạnh tranh cấp sở, cấp huyện (DDCI)

10

4.4

Kết quả chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI)

10

Tổng ñiểm:

100

V

ðiểm thưởng

10

5.1

Có sáng kiến, giải pháp cụ thể ñược áp dụng, nâng cao hiệu quả,
hiệu lực hoạt ñộng của cơ quan, ñơn vị hoặc lĩnh vực ñược giao
phụ trách và ñược Hội ñồng xét duyệt sáng kiến cấp tỉnh trở lên
công nhận (mỗi sáng kiến, ñề tài, dự án ñược cộng thêm 1 ñiểm,
tối ña không quá 4 ñiểm)

4

2.5
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STT

Tiêu chí

ðiểm

5.2

Các cơ quan, tổ chức, ñơn vị ñược giao phụ trách hoàn thành
nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch công tác năm (mỗi chỉ tiêu
vượt quá 10% ñược cộng 1 ñiểm, tối ña không quá 4 ñiểm)

2

5.3

Có thành tích ñược khen thưởng ñạt cờ thi ñua của các bộ, ngành
liên quan, UBND tỉnh năm trước liền kề

4

VI

ðiểm trừ

10

6.1

ðể xảy ra vi phạm kỷ luật, kỷ cương hành chính trong cơ quan,
ñơn vị (trừ ñiểm và không xem xét danh hiệu thi ñua)

4

6.2

ðể xảy ra tham nhũng, lãng phí, tiêu cực hoặc có hành vi tham nhũng,
lãng phí, tiêu cực trong cơ quan, ñơn vị.

3

6.3

Vi phạm quy ñịnh về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước trong
cơ quan, ñơn vị.

3

(*) Phương pháp tính ñiểm ñối với các Chỉ số tác ñộng là quy ñổi kết quả ñánh giá
các chỉ số ñược ñiểm số hóa hàng năm về thang ñiểm 10.
(**) Không tính kết quả chỉ số sẵn sàng ứng dụng công nghệ thông tin ICT
Nơi nhận:
- .....

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN
(Ký tên, ñóng dấu)
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TÊN CƠ QUAN BÁO CÁO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số:

/BC-

............., ngày ...... tháng ......năm 20....

Kính gửi: Sở Nội vụ
PHỤ LỤC B
Bảng tiêu chí, tiêu chí thành phần, thang ñiểm ñánh giá,
xếp loại chất lượng hoạt ñộng ñối với UBND cấp huyện

STT

Tiêu chí

ðiểm

I

Kết quả tổ chức thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội
quốc phòng an ninh, ñối ngoại trên ñịa bàn

25

Kết quả tổ chức thực hiện các nhiệm vụ

13

Hoàn thành các chỉ tiêu về phát triển kinh tế của huyện do HðND cấp
huyện thông qua, ñược UBND tỉnh phê duyệt

3

100% chỉ tiêu ñược hoàn thành ñúng thời gian

3

Từ 80% ñến dưới 100% chỉ tiêu ñược hoàn thành ñúng thời gian

2

Từ 60% ñến dưới 80% chỉ tiêu ñược hoàn thành ñúng thời gian

1

Hoàn thành các chỉ tiêu về văn hóa xã hội của huyện do HðND cấp
huyện thông qua, ñược UBND tỉnh phê duyệt

3

100% chỉ tiêu ñược hoàn thành ñúng thời gian

3

Từ 80% ñến dưới 100% chỉ tiêu ñược hoàn thành ñúng thời gian

2

Từ 60% ñến dưới 80% chỉ tiêu ñược hoàn thành ñúng thời gian

1

Hoàn thành các chỉ tiêu về quốc phòng an ninh của huyện do HðND
cấp huyện thông qua, ñược UBND tỉnh phê duyệt

3

100% chỉ tiêu ñược hoàn thành ñúng thời gian

3

Từ 80% ñến dưới 100% chỉ tiêu ñược hoàn thành ñúng thời gian

2

Từ 60% ñến dưới 80% chỉ tiêu ñược hoàn thành ñúng thời gian

1

1.1
1.1.1

1.1.2

1.1.3

1.1.4 Giải ngân các nguồn vốn trong kế hoạch ñược giao

2

1.1.5 Công tác quản lý, quy hoạch, quản lý trật tự xây dựng trên ñịa bàn huyện

2

1.2

Triển khai thực hiện nhiệm vụ do UBND tỉnh giao

9

1.2.1 Triển khai tổ chức thực hiện nhiệm vụ do UBND tỉnh giao

5

Hoàn thành trước thời hạn

5

Hoàn thành ñúng thời hạn

3

Hoàn thành trong năm, nhưng không ñúng thời hạn

1
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STT

Tiêu chí

1.2.2 Kết quả thực hiện các ý kiến chỉ ñạo của UBND tỉnh

59
ðiểm
4

100% ý kiến chỉ ñạo của UBND tỉnh ñược hoàn thành ñúng thời gian

4

Từ 80% ñến dưới 100% ý kiến chỉ ñạo của UBND tỉnh ñược hoàn thành
ñúng thời gian

2

Từ 70% ñến dưới 80% ý kiến chỉ ñạo của UBND tỉnh ñược hoàn thành
ñúng thời gian

1

1.3

Kết quả triển khai thực hiện Trung tâm Hành chính công cấp huyện và
Bộ phận Một cửa hiện ñại cấp xã

3

II

Kết quả thực hiện nhiệm vụ quản lý trong cơ quan, ñơn vị

25

2.1

Công tác quản lý ñội ngũ cán bộ, công chức

6

Thực hiện ñúng quy ñịnh về công tác quản lý, quy hoạch, ñề bạt,
bổ nhiệm các chức danh thuộc thẩm quyền

2

Thực hiện kế hoạch ñào tạo, bồi dưỡng, tuyển dụng, sử dụng công chức,
2.1.2 viên chức và thực hiện tinh giản biên chế hàng năm ñảm bảo theo
ñăng ký

2

Thực hiện theo ñúng quy ñịnh về quản lý tổ chức, biên chế của Trung ương
và của tỉnh

2

ðánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC)

6

Thực hiện việc ñánh giá, phân loại CBCCVC hàng năm tại các phòng,
ban chuyên môn

3

Thực hiện việc ñánh giá phân loại người ñứng ñầu và công chức, viên chức
cuối năm của cơ quan ñúng quy ñịnh

2

Thông báo kết quả ñánh giá, phân loại CBCCVC ñúng quy ñịnh

1

2.1.1

2.1.3
2.2
2.2.1

2.2.2 Kết quả ñánh giá, phân loại CBCCVC

2.3

3

100% CBCCVC hoàn thành tốt nhiệm vụ

3

Từ 80% ñến dưới 100% CBCCVC hoàn thành tốt nhiệm vụ

2

Từ 70% ñến dưới 80% CBCCVC hoàn thành tốt nhiệm vụ

1

Tổ chức ñánh giá ñầy ñủ việc thực hiện chương trình, kế hoạch công tác,
chấp hành nghiêm túc chế ñộ báo cáo theo quy ñịnh

5

Có tổ chức ñánh giá ñầy ñủ việc thực hiện chương trình, kế hoạch

2

Có thực hiện ñầy ñủ chế ñộ thông tin báo cáo theo quy ñịnh của
UBND tỉnh (tháng, quý, năm)

2

Thực hiện các nội dung trên ñúng thời gian quy ñịnh, chất lượng, ñầy ñủ
thông tin

1
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STT
2.4

2.5

Tiêu chí
Quản lý tài chính, ngân sách, trang thiết bị và cơ sở vật chất

4

Có quy chế chi tiêu nội bộ, quy chế quản lý sử dụng tài sản công

1

Có công khai quy chế chi tiêu nội bộ, quy chế quản lý sử dụng tài sản công

1

Thực hiện cơ chế tự chủ tài chính ñạt hiệu quả (thu nhập tăng thêm
trên 30%)

1

Thực hiện chính sách tiền lương, BHXH, chế ñộ ñãi ngộ, khen thưởng,
kỷ luật cho công chức, viên chức ñúng quy ñịnh
Thanh tra, kiểm tra và giải quyết khiếu nại tố cáo
Tổ chức tự kiểm tra theo quy ñịnh của pháp luật

III
3.1
3.1
3.3
3.4
3.5
IV
4.1
4.2
4.3
4.4
V
5.1
5.2

5.3

ðiểm

Thực hiện kết luận kiểm tra, thanh tra của các cơ quan nhà nước có
thẩm quyền
Giải quyết ñúng quy ñịnh pháp luật ñơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị,
phản ánh thuộc thẩm quyền
Thực hiện quy ñịnh của ñảng, pháp luật của Nhà nước
Thực hiện công tác học tập Nghị quyết của ðảng, phổ biến tuyên truyền
pháp luật nhà nước
Thực hiện công tác dân vận chính quyền, quy chế dân chủ và quy chế
văn hóa công sở
Thực hiện các quy ñịnh về phòng, chống tham nhũng trong nội bộ
cơ quan, ñơn vị; tiếp nhận, xử lý các thông tin, báo cáo, phản ánh về
hành vi tham nhũng
Thực hiện công tác Thi ñua - Khen thưởng
Hoạt ñộng của các tổ chức ñoàn thể
Kết quả ñạt ñược của các Chỉ số tác ñộng (*)
Kết quả chỉ số công tác CCHC (PAR Index) (**)
Kết quả chỉ số sẵn sàng ứng dụng CNTT (ICT)
Kết quả chỉ số cạnh tranh cấp sở, cấp huyện (DDCI)
Kết quả chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI)
Tổng ñiểm:
ðiểm thưởng
Có thành tích ñược khen thưởng ñạt cờ thi ñua của các bộ, ngành liên quan,
UBND tỉnh năm trước liền kề
Thực hiện tốt, vượt kế hoạch các chỉ tiêu phát triển kinh tế, văn hóa xã hội,
thu ngân sách, an ninh quốc phòng (mỗi chỉ tiêu vượt quá 10% ñược
cộng 1 ñiểm, tối ña không quá 4 ñiểm)
Có ñề tài, dự án khoa học công nghệ từ cấp tỉnh trở lên ñược UBND tỉnh
phê duyệt (mỗi ñề tài, dự án ñược cộng thêm 1 ñiểm, tối ña không quá
4 ñiểm)

1
4
2
1
1
10
2
2
2
2
2
40
10
10
10
10
100
10
2
4

4
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STT

Tiêu chí

ðiểm

VI

ðiểm trừ
Cơ quan, ñơn vị, ñịa phương ñể xảy ra vi phạm kỷ luật, kỷ cương
hành chính (trừ ñiểm và không xem xét danh hiệu thi ñua)
Cơ quan, ñơn vị, ñịa phương ñể xảy ra tham nhũng, lãng phí, tiêu cực
hoặc có hành vi tham nhũng, lãng phí, tiêu cực
Cơ quan, ñơn vị, ñịa phương vi phạm quy ñịnh về quản lý, sử dụng tài
sản nhà nước

10

6.1
6.2
6.3

4
3
3

(*) Phương pháp tính ñiểm ñối với các Chỉ số tác ñộng là quy ñổi kết quả ñánh giá
các chỉ số ñược ñiểm số hóa hàng năm về thang ñiểm 10.
(**) Không tính kết quả chỉ số sẵn sàng ứng dụng công nghệ thông tin ICT.
Nơi nhận:
- .....
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TÊN CƠ QUAN BÁO CÁO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số:

/BC-

............., ngày ...... tháng ......năm 20....

Kính gửi: Sở Nội vụ
PHỤ LỤC C
Bảng tiêu chí, tiêu chí thành phần, thang ñiểm ñánh giá, xếp loại
chất lượng hoạt ñộng ñối với các ñơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND tỉnh
STT
I
1.1
1.1.1

1.1.2

1.2
1.2.1

1.2.2

1.2.3

Tiêu chí
Kết quả thực hiện chức năng, nhiệm vụ phục vụ quản lý nhà nước
Thực hiện các văn bản pháp luật, quy ñịnh của UBND tỉnh, quy hoạch
phát triển ngành, lĩnh vực
Thực hiện các văn bản pháp luật, quy ñịnh của UBND tỉnh, quy hoạch
phát triển ngành, lĩnh vực
100% văn bản ñược tham mưu thực hiện ñảm bảo thời gian, nội dung
theo quy ñịnh
Từ 80% ñến dưới 100% văn bản ñược tham mưu thực hiện ñảm bảo
thời gian, nội dung theo quy ñịnh
Từ 60% ñến dưới 80% văn bản ñược tham mưu thực hiện ñảm bảo
thời gian, nội dung theo quy ñịnh
Thực hiện phối hợp với các cơ quan, ñơn vị liên quan trong các
hoạt ñộng phục vụ quản lý nhà nước
Có ban hành quy chế phối hợp
Triển khai thực hiện ñảm bảo quy chế
Có tổ chức kiểm tra, ñánh giá việc thực hiện
Xây dựng, tổ chức thực hiện kế hoạch hàng năm ñể tổ chức thực hiện
nhiệm vụ
Xây dựng kế hoạch hàng năm ñể tổ chức thực hiện nhiệm vụ
phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ của ñơn vị
Có xây dựng chương trình, kế hoạch ñầy ñủ
ðề ra các giải pháp mới ñược áp dụng
Giải pháp áp dụng có tính khả thi, hiệu quả
Tổ chức thực hiện và hoàn thành kế hoạch hàng năm ñược cấp có
thẩm quyền phê duyệt
Có ban hành văn bản chỉ ñạo thực hiện nhiệm vụ
Có báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ
Kết quả thực hiện ñược cấp thẩm quyền ghi nhận.
Kết quả thực hiện các chương trình, ñề án ñược giao tại Chương trình
công tác năm của UBND tỉnh
Hoàn thành trước thời hạn
Hoàn thành ñúng thời hạn

ðiểm
40
11
5
5
3
2
6
2
2
2
16
5
2
2
1
6
2
2
2
5
5
3
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1.3

Tiêu chí
Hoàn thành trong năm, nhưng không ñúng thời hạn
Kết quả thực hiện các ý kiến chỉ ñạo của UBND tỉnh tại phần mềm
Hệ thống theo dõi ý kiến chỉ ñạo

63
ðiểm
1
5

100% ý kiến chỉ ñạo của UBND tỉnh ñược hoàn thành ñúng thời gian

5

Từ 80% ñến dưới 100% ý kiến chỉ ñạo của UBND tỉnh ñược hoàn thành
ñúng thời gian

3

Từ 70% ñến dưới 80% ý kiến chỉ ñạo của UBND tỉnh ñược hoàn thành
ñúng thời gian

1

1.4

Chấp hành chế ñộ, chính sách pháp luật về thuế, phí và các khoản
thu nộp ngân sách, bảo hiểm, chế ñộ tài chính, kế toán

4

1.5

Tổ chức thực hiện các ñề tài, dự án KHCN cấp tỉnh trở lên, các dự án
ñầu tư sản xuất, cung ứng dịch vụ công

4

II

Kết quả thực hiện nhiệm vụ quản lý trong cơ quan, ñơn vị

40

2.1

Công tác quản lý ñội ngũ cán bộ, công chức

9

2.1.1

Thực hiện ñúng quy ñịnh về công tác quản lý, quy hoạch, ñề bạt,
bổ nhiệm các chức danh thuộc thẩm quyền

3

2.1.2

Thực hiện kế hoạch ñào tạo, bồi dưỡng, tuyển dụng, sử dụng
công chức, viên chức và thực hiện tinh giản biên chế hàng năm
ñảm bảo theo ñăng ký

3

2.1.3

Thực hiện theo ñúng quy ñịnh về quản lý tổ chức, biên chế của
Trung ương và của tỉnh

3

ðánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC)

8

Thực hiện việc ñánh giá, phân loại CBCCVC hàng năm

5

Thực hiện việc ñánh giá phân loại người ñứng ñầu và công chức,
viên chức cuối năm của cơ quan ñúng quy ñịnh

3

Thông báo kết quả ñánh giá, phân loại CBCCVC ñúng quy ñịnh

2

Kết quả ñánh giá, phân loại CBCCVC

3

100% CBCCVC hoàn thành tốt nhiệm vụ

3

Từ 80% ñến dưới 100% CBCCVC hoàn thành tốt nhiệm vụ

2

Từ 70% ñến dưới 80% CBCCVC hoàn thành tốt nhiệm vụ

1

Tổ chức ñánh giá ñầy ñủ việc thực hiện chương trình, kế hoạch
công tác, chấp hành nghiêm túc chế ñộ báo cáo theo quy ñịnh

5

Có tổ chức ñánh giá ñầy ñủ việc thực hiện chương trình, kế hoạch

2

Có thực hiện ñầy ñủ chế ñộ thông tin báo cáo theo quy ñịnh của
UBND tỉnh (tháng, quý, năm)

2

Thực hiện các nội dung trên ñúng thời gian quy ñịnh, chất lượng,
ñầy ñủ thông tin

1

2.2
2.2.1

2.2.2

2.3

64
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STT
2.4

2.5

2.6
III

Tiêu chí
Thực hiện chế ñộ tự chủ, tự chịu trách nhiệm, chế ñộ tài chính

ðiểm
8

Có quy chế chi tiêu nội bộ, quy chế quản lý sử dụng tài sản công

2

Thực hiện cơ chế tự chủ tài chính ñạt hiệu quả (thu nhập tăng thêm
trên 30%)

2

Có công khai quy chế chi tiêu nội bộ, quy chế quản lý sử dụng
tài sản công

2

Thực hiện chính sách tiền lương, BHXH, chế ñộ ñãi ngộ, khen thưởng,
kỷ luật cho công chức, viên chức ñúng quy ñịnh

2

Thanh tra, kiểm tra và giải quyết khiếu nại tố cáo

7

Tổ chức tự kiểm tra theo quy ñịnh của pháp luật

2

Thực hiện kết luận kiểm tra, thanh tra của các cơ quan nhà nước
có thẩm quyền

2

Giải quyết ñúng quy ñịnh pháp luật ñơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị,
phản ánh thuộc thẩm quyền

2

Thông báo kết quả thụ lý giải quyết khiếu nại, phản ánh

1

Những sáng kiến, giải pháp mới trong thực hiện nhiệm vụ công tác
của cơ quan, ñơn vị

3

Thực hiện quy ñịnh của ñảng, pháp luật của Nhà nước
Thực hiện công tác học tập Nghị quyết của ðảng, phổ biến
tuyên truyền pháp luật nhà nước

20

3.1

Thực hiện quy chế dân chủ và quy chế văn hóa công sở

4

3.3

Thực hiện các quy ñịnh về phòng, chống tham nhũng trong nội bộ
cơ quan, ñơn vị; tiếp nhận, xử lý các thông tin, báo cáo, phản ánh
về hành vi tham nhũng

4

3.4
3.5

Thực hiện công tác Thi ñua - Khen thưởng
Hoạt ñộng của các tổ chức ñoàn thể

4
4

3.1

IV
4.1
4.2
4.3
4.4

4

Tổng ñiểm:

100

ðiểm thưởng
Có thành tích ñược khen thưởng ñạt cờ thi ñua của các bộ, ngành
liên quan, UBND tỉnh năm trước liền kề (ñược tặng Bằng khen
cộng 1 ñiểm)
Ứng dụng CNTT vào quản lý ñiều hành ñơn vị
Áp dụng hệ thống quản lý theo TCVN ISO 9001:2015

10

Có ñề tài, dự án khoa học công nghệ từ cấp tỉnh trở lên ñược
UBND tỉnh phê duyệt (mỗi ñề tài, dự án ñược cộng thêm 1 ñiểm,
tối ña không quá 4 ñiểm)
Thu ngân sách vượt

2
2
2
4
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Tiêu chí

65
ðiểm

V

ðiểm trừ

10

5.1

ðể xảy ra vi phạm kỷ luật, kỷ cương hành chính trong ñơn vị (trừ
ñiểm và không xem xét danh hiệu thi ñua)

4

5.2

ðể xảy ra tham nhũng, lãng phí, tiêu cực hoặc có hành vi tham nhũng,
lãng phí, tiêu cực trong ñơn vị

3

5.3

Vi phạm quy ñịnh về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước

3

Nơi nhận:
- .....
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Phụ lục XIV
Báo cáo tình hình triển khai thực hiện chiến lược phát triển thanh niên
trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
Kỳ báo cáo (Năm)
(Ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 28/2019/Qð-UBND ngày 31 tháng 5 năm 2019
của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế)
TÊN CƠ QUAN BÁO CÁO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số:

/BC-

............., ngày ...... tháng ......năm 20....

Kính gửi: Sở Nội vụ
PHẦN A
I. Tình hình kinh tế, xã hội ñịa phương: Thuận lợi; khó khăn.
II. Tình hình thanh niên trên ñịa bàn (số lượng, cơ cấu, trình ñộ học vấn,
diễn biến tâm sinh lý, tư tưởng, lối sống…).
PHẦN B
KẾT QUẢ VIỆC THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN THANH NIÊN
VIỆT NAM GIAI ðOẠN 2011 - 2020.
I. Công tác chỉ ñạo, tổ chức triển khai thực hiện chiến lược
1. Công tác tuyên truyền, quán triệt thực hiện Chiến lược: Nội dung, hình thức,
ñối tượng tuyên truyền, kết quả tuyên truyền.
2. Công tác hướng dẫn triển khai, sơ kết Chiến lược:
- Việc ban hành Kế hoạch, Chương trình, văn bản chỉ ñạo, hướng dẫn thực hiện
Kế hoạch Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai ñoạn II (2016 - 2020).
- Việc sơ kết, tổng kết các nội dung thực hiện theo Kế hoạch triển khai thực hiện
Chiến lược phát triển thanh niên.
- Việc ký kết Chương trình phối hợp hoạt ñộng giữa UBND cấp huyện với ðoàn
Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh cùng cấp theo từng giai ñoạn ñể cụ thể hóa Chiến lược.
- Việc ñịnh kỳ tổ chức ñối thoại với thanh niên, cán bộ làm công tác thanh niên.
3. Công tác tập huấn triển khai Chiến lược: Nội dung, hình thức, ñối tượng
tập huấn, kết quả tập huấn.
4. Công tác bố trí, huy ñộng nguồn lực triển khai Chiến lược:
- Việc bố trí kinh phí từ Ngân sách nhà nước hoặc lồng ghép với các nhiệm vụ,
chương trình, ñề án, dự án ñã ñược giao ñể tổ chức thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu
trong Chiến lược, Chương trình phát triển thanh niên, Kế hoạch thực hiện Chiến lược
của ñịa phương, ñơn vị.
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II. Kết quả thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu chủ yếu của chiến lược
1. Giáo dục thanh niên về lòng yêu nước, lý tưởng, ñạo ñức cách mạng, lối sống,
tinh thần tự tôn dân tộc; ý thức chấp hành pháp luật, có trách nhiệm với xã hội, tôn trọng
quy ước cộng ñồng:
- Công tác giáo dục lý tưởng cách mạng; giáo dục chính trị, tư tưởng; ñạo ñức,
lối sống; lòng yêu nước, lịch sử và truyền thống dân tộc; giáo dục pháp luật cho thanh niên:
Nội dung trọng tâm, hình thức triển khai; cách làm mới, mô hình hay, hiệu quả.
- Kết quả lồng ghép thực hiện ðề án tăng cường công tác phổ biến, giáo dục
pháp luật nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh thiếu niên giai ñoạn 2011 - 2015
và Chỉ thị số 42-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương ðảng về tăng cường sự lãnh ñạo
của ñảng ñối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, ñạo ñức, lối sống văn hóa
cho thế hệ trẻ giai ñoạn 2015 - 2030; ðề án tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng,
ñạo ñức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi ñồng giai ñoạn 2015 - 2020 của
Thủ tướng Chính phủ;
2. Nâng cao trình ñộ văn hóa, trình ñộ ngoại ngữ, chuyên môn nghiệp vụ, tay nghề
và ý thức nghề nghiệp ñáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của ñất nước: Cơ chế,
chính sách của ñịa phương, ñơn vị tạo ñiều kiện hỗ trợ thanh niên học tập; bồi dưỡng,
nâng cao trình ñộ chuyên môn, nghiệp vụ; nghiên cứu khoa học.
3. Chú trọng ñào tạo và phát triển nguồn nhân lực trẻ có chất lượng cao, gắn với
ứng dụng khoa học, công nghệ phục vụ sự phát triển của ñất nước:
- Cơ chế, chính sách của ñịa phương, ñơn vị nhằm phát hiện, ñào tạo, bồi dưỡng,
sử dụng và phát huy tài năng trẻ.
- Công tác tập huấn, dạy nghề, chuyển giao ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật
vào sản xuất giúp thanh niên lập nghiệp, phát triển kinh tế.
4. ðào tạo, bồi dưỡng, bố trí và trọng dụng tài năng trẻ; hình thành ñội ngũ
cán bộ - khoa học kỹ thuật, ñội ngũ cán bộ, công chức, viên chức lãnh ñạo, quản lý
trẻ giỏi trong các cơ quan nhà nước và tổ chức kinh tế - xã hội
- Kết quả triển khai Kết luận số 86-KL/TW ngày 24/01/2014 của Bộ Chính trị
về chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ
khoa học trẻ.
- Kết quả tuyển chọn, phát huy; cơ chế khuyến khích trí thức trẻ tình nguyện
tham gia phát triển kinh tế - xã hội, xóa ñói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới tại
ñịa phương.
- Kết quả nâng cao năng lực quản lý nhà nước cho cán bộ, công chức trẻ ở xã
thuộc các vùng có ñiều kiện kinh tế - xã hội ñặc biệt khó khăn, vùng dân tộc và miền núi,
vùng bãi ngang ven biển và hải ñảo.
- Cơ chế, chính sách của ñịa phương, ñơn vị nhằm thu hút trí thức trẻ về công tác
tại cơ quan, ñơn vị, ñịa phương, ñặc biệt là tại cơ sở (các xã, phường, trị trấn thuộc
vùng có ñiều kiện kinh tế - xã hội khó khăn).
- Kết quả công tác ñào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch, luân chuyển và sử dụng ñội ngũ
cán bộ trẻ tại ñịa phương.
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5. Giải quyết việc làm, tăng thu nhập, nâng cao ñời sống vật chất và tinh thần
cho thanh niên; từng bước giải quyết chỗ ở cho thanh niên ở các khu công nghiệp,
khu chế xuất và trường học:
- Việc ban hành các chủ trương, chính sách về ñào tạo nghề, giải quyết việc làm
cho thanh niên.
- Tỷ lệ thanh niên thất nghiệp, thanh niên có việc làm tại ñịa phương.
- Kết quả công tác giải quyết việc làm; tổ chức cho thanh niên ñi xuất khẩu
lao ñộng.
- Hoạt ñộng tư vấn, hướng nghiệp và giới thiệu việc làm.
- Giải quyết việc làm qua các chính sách tín dụng.
- Giải quyết việc làm thông qua các chương trình, ñề án, các dự án, chính sách
phát huy thanh niên tham gia phát triển kinh tế xã hội tại ñịa phương.
- Kết quả công tác ñào tạo nghề: quy mô, ngành nghề trọng ñiểm, ñối tượng
tập trung dạy nghề, kết nối ñầu ra...
- Hình thức, cơ chế nâng cao ñời sống vật chất, tinh thần cho thanh niên khu
công nghiệp, khu chế xuất.
6. Từng bước nâng cao sức khỏe, thể lực và tầm vóc cho thanh niên; có năng lực
tự học, tự ñào tạo; có kỹ năng sống, ñể thích ứng với môi trường sống và làm việc:
- Kết quả ñầu tư, nâng cấp hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao, vui chơi, giải trí
cho thanh niên.
- Kết quả thực hiện mục tiêu nâng cao sức khỏe, thể lực và tầm vóc cho thanh niên.
Nêu một số giải pháp hiệu quả.
- Kết quả công tác phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội; cảm hóa, hỗ trợ,
giúp ñỡ thanh niên phạm tội, thanh niên sau cai nghiện tái hòa nhập cộng ñồng. Nêu
một số giải pháp hiệu quả.
III. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu trong chiến lược
IV. ðánh giá chung
1. Mặt ñạt ñược
2. Những tồn tại, hạn chế
3. Nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế.
Nơi nhận:
- .....

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN
(Ký tên, ñóng dấu)

Phụ lục XV
Báo cáo về tình hình sử dụng công chức và ñăng ký nhu cầu ñào tạo, chuyển ngạch thanh tra
Kỳ báo cáo (Năm)
(Ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 28/2019/Qð-UBND ngày 31 tháng 5 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế)
TÊN CƠ QUAN BÁO CÁO
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ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc
/BC-

............., ngày ...... tháng ......năm 20....

Kính gửi: Thanh tra tỉnh
ðơn vị: Thanh tra ……………………..
1. Thông tin chung:
- Tổng biên chế ñược giao:……………
- Số người hiện có:…………
Trong ñó: + Trong biên chế:………người.
+ Lao ñộng hợp ñồng:…………người
2. Thông tin chi tiết:
Năm
ñược bổ
nhiệm

ðã ñược ñào tạo

Stt

1

1

Họ
và
tên

2

A

Chức
vụ

3

TTV

Năm
sinh

4

1983

Mã
ngạch
công
chức

5

04.025

Năm
vào
Thanh
tra

6

2008

ðảng
viên

7

X

HS
lương
hiện
hưởng

8

3.33

Nghiệp vụ

Trình
ñộ
chuyên
môn

Tin
học

9

10

11

A

C
Anh
văn

CN
Kinh
tế

CN
Luật

Quản lý nhà nước

Ngoại
ngữ
TTV

TTVC

TTV
CC

CV

CVC

CV
CC

Khác
(ghi
rõ)

12

13

14

15

16

17

18

X

X

ðăng ký nhu cầu
năm ……
Bồi dưỡng nghiệp vụ

Trình
ñộ
Chính
trị

TTV

19

20

Cao
cấp

2012

TT
VC

21

Xét
chuyển
ngạch

Thi
nâng
ngạch
TTVC

TTV

TT
VC

TTV
CC

Khác

TTV

TT
VC

TT
VC

TTV
CC

22

23

24

25

26

27

28

29
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Số:

X

69

70

2 ….
3
4
5
6

... ….

Ghi chú: Trường hợp công chức có nhiều bằng ðại học thì liệt kê tất cả ở Cột (9); In nghiêng họ tên ñối với lao ñộng hợp ñồng.
(TTV: Thanh tra viên; TTVC: Thanh tra viên chính; TTVCC: Thanh tra viên cao cấp).
Nơi nhận:
- .....

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN
(Ký tên, ñóng dấu)
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ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc
Thừa Thiên Huế, ngày 03 tháng 6 năm 2019

QUYẾT ðỊNH
Về việc tổ chức lại các phòng, ban thuộc Văn phòng UBND tỉnh
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền ñịa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Nghị ñịnh số 158/2018/Nð-CP ngày 22 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ
quy ñịnh về thành lập, tổ chức lại, giải thể tổ chức hành chính;
Căn cứ Nghị ñịnh số 92/2017/Nð-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ
sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của các Nghị ñịnh liên quan ñến kiểm soát thủ tục hành chính;
Căn cứ Thông tư liên tịch số 01/2015/TTLT-VPCP-BNV ngày 23 tháng 10 năm 2015
của Văn phòng Chính phủ và Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn
và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
Theo ñề nghị của Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh và Giám ñốc Sở Nội vụ.
QUYẾT ðỊNH:
ðiều 1. Tổ chức lại các phòng, ban thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh như sau:
1. Hợp nhất Phòng Tổng hợp và Phòng ðầu tư xây dựng thành Phòng Tổng hợp;
2. Hợp nhất Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính và Trung tâm Phục vụ
Hành chính công tỉnh thành Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh;
3. Chuyển ñổi tên Phòng Hành chính - Tổ chức thành Phòng Hành chính - Tổ
chức - Quản trị;
4. Chuyển ñổi tên Phòng Quản trị - Tài vụ thành Phòng Tài vụ.
ðiều 2. Sau khi tổ chức lại, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh có cơ cấu, tổ chức
các phòng, ban như sau:
1. ðơn vị hành chính, gồm:
a) Phòng Nội chính;
b) Phòng Tổng hợp;
c) Phòng Kinh tế;
d) Phòng Khoa giáo - Văn xã;
ñ) Phòng Hành chính - Tổ chức - Quản trị;
e) Phòng Tài vụ;
g) Ban Tiếp công dân.

72

CÔNG BÁO/Số 27+28/Ngày 10-6-2019

2. Tổ chức hành chính ñặc thù:
Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh;
3. ðơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc:
Cổng Thông tin ñiện tử tỉnh.
ðiều 3. Quyết ñịnh này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 6 năm 2019 và
bãi bỏ Khoản 2, ðiều 3 Quyết ñịnh số 93/2017/Qð-UBND ngày 06 tháng 11 năm 2017
của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy ñịnh về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn
và cơ cấu tổ chức của Văn phòng UBND tỉnh.
ðiều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám ñốc Sở Nội vụ, Thủ trưởng
các cơ quan liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và thành phố Huế
chịu trách nhiệm thi hành Quyết ñịnh này./.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Phan Ngọc Thọ
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ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

Số: 30/2019/Qð-UBND
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Thừa Thiên Huế, ngày 03 tháng 6 năm 2019

QUYẾT ðỊNH
Ban hành Quy ñịnh tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả giải quyết thủ tục
hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Thừa Thiên Huế
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền ñịa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Nghị ñịnh số 61/2018/Nð-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về
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 tháng 11 năm 2018 của Văn phòng
Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy ñịnh của Nghị ñịnh số 61/2018/Nð-CP
ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông
trong giải quyết thủ tục hành chính;
Theo ñề nghị của Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tại Tờ trình số 186/TTr-VPUB
ngày 24 tháng 5 năm 2019 về việc ñề nghị ban hành các Quy ñịnh tiếp nhận, giải quyết và
trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại cấp tỉnh và cấp huyện.
QUYẾT ðỊNH:
ðiều 1. Ban hành kèm theo Quyết ñịnh này Quy ñịnh tiếp nhận, giải quyết và trả
kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh
Thừa Thiên Huế.
ðiều 2. Quyết ñịnh này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 6 năm 2019.
Bãi bỏ Quyết ñịnh số 51/2013/Qð-UBND ngày 19/12/2013 của UBND tỉnh về việc
ban hành quy ñịnh hướng dẫn, tiếp nhận, giải quyết và giao trả kết quả giải quyết
thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa tại các sở, ban, ngành cấp tỉnh.
ðiều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban, ngành
cấp tỉnh, Thủ trưởng các cơ quan Trung ương ñược tổ chức theo ngành dọc ñóng tại
ñịa phương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức,
cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết ñịnh này./.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Phan Ngọc Thọ
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QUY ðỊNH
Tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính
tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Thừa Thiên Huế
(Ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 30/2019/Qð-UBND
ngày 03 tháng 6 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế)
Chương I
CÁC QUY ðỊNH CHUNG
ðiều 1. Phạm vi ñiều chỉnh
Quy ñịnh này quy ñịnh về việc tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả giải quyết
thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Trung tâm Phục vụ
hành chính công tỉnh Thừa Thiên Huế.
ðiều 2. ðối tượng áp dụng
1. Các cơ quan giải quyết thủ tục hành chính, gồm:
a) Các sở, ban, ngành cấp tỉnh.
b) UBND các huyện, thị xã, thành phố (sau ñây gọi là UBND cấp huyện).
c) Các cơ quan của Trung ương ñược tổ chức theo hệ thống ngành dọc tại
ñịa phương.
2. Cán bộ, công chức, viên chức của các cơ quan có thẩm quyền giải quyết thủ tục
hành chính quy ñịnh tại Khoản 1 ðiều này (sau ñây gọi chung là công chức, viên chức).
3. Tổ chức, cá nhân có yêu cầu thực hiện thủ tục hành chính (sau ñây gọi chung là
tổ chức, cá nhân).
4. Doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công ích, doanh nghiệp, cá nhân
ñược thuê hoặc ñược ủy quyền thực hiện thủ tục hành chính theo quy ñịnh của pháp luật.
ðiều 3. Nguyên tắc tiếp nhận và trả kết quả
1. Lấy sự hài lòng của tổ chức, cá nhân là thước ño chất lượng và hiệu quả
phục vụ của công chức, viên chức và cơ quan có thẩm quyền.
2. Việc giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân theo cơ chế một cửa,
một cửa liên thông ñược quản lý tập trung, thống nhất. Tổ chức tiếp nhận hồ sơ và trả
kết quả tại một ñầu mối là Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, trừ những thủ tục
hành chính ñặc thù.
3. Giải quyết thủ tục hành chính kịp thời, nhanh chóng, thuận tiện, ñúng pháp luật,
công bằng, bình ñẳng, khách quan, công khai, minh bạch và có sự phối hợp chặt chẽ
giữa các cơ quan có thẩm quyền.
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4. Quá trình giải quyết thủ tục hành chính ñược ñôn ñốc, kiểm tra, theo dõi,
giám sát, ñánh giá bằng các phương thức khác nhau trên cơ sở ñẩy mạnh ứng dụng
công nghệ thông tin và có sự tham gia của tổ chức, cá nhân.
5. Công chức, viên chức tiếp nhận không ñược yêu cầu tổ chức, cá nhân nộp
thêm bất kỳ một loại giấy tờ nào khác ngoài danh mục thành phần hồ sơ.
6. Việc hướng dẫn, yêu cầu bổ sung, ñiều chỉnh nội dung, gia hạn thời gian
giải quyết hồ sơ cho tổ chức, cá nhân ñược thực hiện một lần, cụ thể, ñầy ñủ bằng văn bản.
7. Không làm phát sinh chi phí thực hiện thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân
ngoài quy ñịnh của pháp luật.
8. Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh làm việc theo giờ hành chính các
ngày trong tuần từ thứ hai ñến thứ sáu và sáng thứ bảy, trừ các ngày lễ, tết... theo quy ñịnh
của pháp luật.
Chương II
PHẠM VI TIẾP NHẬN VÀ QUY TRÌNH GIẢI QUYẾT
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
ðiều 4. Phạm vi tiếp nhận thủ tục hành chính
1. Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính
thuộc thẩm quyền giải quyết hoặc liên thông giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh, các
cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, những thủ tục hành chính thuộc
thẩm quyền giải quyết hoặc liên thông giải quyết của các cơ quan ñược tổ chức theo
hệ thống ngành dọc tại ñịa phương theo chỉ ñạo của Thủ tướng Chính phủ, những thủ tục
hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các bộ, ngành, của Ủy ban nhân dân
cấp huyện ñược giao tiếp nhận tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.
2. ðối với những thủ tục hành chính ñặc thù ñược Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
quyết ñịnh cho phép không thực hiện tiếp nhận tại Trung tâm Phục vụ hành chính
công tỉnh thì sở, ban, ngành cấp tỉnh ñược tiếp nhận tại ñơn vị, nhưng phải cập nhật
vào Hệ thống xử lý một cửa tập trung và phải áp dụng quy trình theo dõi việc tiếp nhận,
xử lý hồ sơ, trả kết quả giải quyết tương tự như quy ñịnh tại các ðiều 7, 8, 9, 10, 11
của Quy ñịnh này.
ðiều 5. Các hình thức tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả
1. Trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh;
2. Thông qua dịch vụ bưu chính công ích theo quy ñịnh của Thủ tướng Chính phủ,
qua thuê dịch vụ của doanh nghiệp, cá nhân hoặc qua ủy quyền theo quy ñịnh của
pháp luật;
3. Trực tuyến tại Cổng Dịch vụ công của tỉnh.
ðiều 6. Hướng dẫn kê khai, ñăng ký giải quyết thủ tục hành chính
1. Công chức, viên chức Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh có trách nhiệm
hướng dẫn tổ chức, cá nhân:
a) Các hồ sơ, giấy tờ mà tổ chức, cá nhân phải nộp khi giải quyết thủ tục hành chính;
b) Quy trình, thời hạn giải quyết thủ tục hành chính;
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c) Mức và cách thức nộp thuế, phí, lệ phí hoặc các nghĩa vụ tài chính khác (nếu có);
d) Cách thực hiện tạo tài khoản ñể ñăng ký giao dịch thủ tục hành chính;
ñ) Cung cấp các thông tin, tài liệu liên quan ñến việc thực hiện thủ tục hành chính
khi tổ chức, cá nhân yêu cầu theo quy ñịnh pháp luật.
Nội dung hướng dẫn phải bảo ñảm chính xác, ñầy ñủ, cụ thể theo văn bản
quy phạm pháp luật ñang có hiệu lực, quyết ñịnh công bố thủ tục hành chính của
Chủ tịch UBND tỉnh.
2. Việc hướng dẫn tổ chức, cá nhân có thể thực hiện thông qua các cách thức sau:
a) Hướng dẫn trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh;
b) Hướng dẫn qua hệ thống tổng ñài hoặc số ñiện thoại chuyên dùng ñã công bố
công khai;
c) Hướng dẫn trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công tỉnh hoặc qua mạng xã hội
ñược cấp có thẩm quyền cho phép;
d) Bằng văn bản ñược gửi qua dịch vụ bưu chính;
ñ) Qua các bộ hồ sơ ñiền mẫu, qua các video hướng dẫn mẫu dựng sẵn hoặc
bằng các cách thức khác.
Nội dung hướng dẫn ñược lưu tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.
3. Trường hợp danh mục tài liệu trong hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính còn
thiếu so với danh mục tài liệu ñược công bố công khai theo quy ñịnh tại khoản 1 ðiều này
hoặc tài liệu chưa cung cấp ñầy ñủ thông tin theo biểu mẫu hướng dẫn của cơ quan có
thẩm quyền thì công chức, viên chức tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính hướng dẫn
ñại diện tổ chức, cá nhân bổ sung một lần ñầy ñủ, chính xác.
4. Công chức, viên chức Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh hỗ trợ tổ chức,
cá nhân thực hiện tạo tài khoản sử dụng khi ñến nộp hồ sơ tại Trung tâm.
ðiều 7. Tiếp nhận hồ sơ
1. ðối với hồ sơ nộp trực tiếp, công chức, viên chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra
tính hợp lệ, chính xác, ñầy ñủ của hồ sơ. Nếu hồ sơ không thuộc phạm vi giải quyết
thì hướng dẫn ñể tổ chức, cá nhân ñến các cơ quan có thẩm quyền giải quyết theo
quy ñịnh.
a) Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, chưa chính xác, ñầy ñủ theo quy ñịnh thì
hướng dẫn tổ chức, cá nhân bổ sung, hoàn thiện hồ sơ bằng Phiếu yêu cầu bổ sung,
hoàn thiện hồ sơ (Mẫu số 02 tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết ñịnh này);
b) Trường hợp từ chối nhận hồ sơ, công chức, viên chức tiếp nhận hồ sơ phải
nêu rõ lý do theo mẫu Phiếu từ chối giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính (Mẫu số 03
tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết ñịnh này);
c) Trường hợp hồ sơ hợp lệ, cán bộ, công chức, viên chức tiếp nhận hồ sơ cập nhật
thông tin vào Hệ thống xử lý một cửa tập trung của tỉnh và lập Giấy tiếp nhận hồ sơ và
hẹn trả kết quả, Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (Mẫu số 01, số 05 tại Phụ lục
ban hành kèm theo Quyết ñịnh này); chuyển hồ sơ cho bộ phận Hành chính tổng hợp
số hóa hồ sơ ñể lưu trữ, giải quyết hồ sơ trên môi trường mạng;
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d) Trường hợp thủ tục hành chính có quy ñịnh phải trả kết quả giải quyết ngay
khi sau khi tiếp nhận, giải quyết, nếu hồ sơ ñã ñầy ñủ, chính xác, ñủ ñiều kiện tiếp nhận,
công chức, viên chức tiếp nhận không phải lập Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả,
nhưng phải cập nhật tình hình, kết quả giải quyết vào Hệ thống xử lý một cửa tập trung
của tỉnh; trường hợp người nộp hồ sơ yêu cầu phải có Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả
kết quả thì công chức, viên chức cung cấp cho người nộp hồ sơ.
2. ðối với hồ sơ nộp qua dịch vụ bưu chính, công chức, viên chức tiếp nhận hồ sơ
cùng nhân viên bưu chính kiểm ñếm hồ sơ, bảo ñảm phù hợp với danh mục tài liệu
ghi trên Phiếu gửi hồ sơ của bưu chính.
a) Công chức, viên chức tiếp nhận hồ sơ thực hiện các công việc ở Khoản 1,
ðiều này;
b) Thời hạn giải quyết ñược tính từ ngày công chức, viên chức tiếp nhận nhận
ñược hồ sơ hợp lệ, ñầy ñủ từ nhân viên bưu chính (Biên bản giao nhận hồ sơ giữa
công chức, viên chức tiếp nhận và nhân viên bưu chính);
c) Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh có trách nhiệm trả lại hồ sơ không
thuộc phạm vi giải quyết, hồ sơ chưa hợp lệ, ñầy ñủ hoặc chuyển Phiếu hướng dẫn
hoàn thiện hồ sơ, Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả cho tổ chức, cá nhân ngay
trong ngày theo ñường bưu chính.
3. ðối với hồ sơ nộp trực tuyến thông qua Cổng Dịch vụ công của tỉnh, công chức,
viên chức tiếp nhận hồ sơ phải xem xét, kiểm tra tính chính xác, ñầy ñủ của hồ sơ.
a) Trường hợp hồ sơ chưa ñầy ñủ, chính xác hoặc không thuộc thẩm quyền
giải quyết theo quy ñịnh, công chức, viên chức tiếp nhận phải có thông báo, nêu rõ
nội dung, lý do và hướng dẫn cụ thể, ñầy ñủ một lần ñể tổ chức, cá nhân bổ sung ñầy ñủ,
chính xác hoặc gửi ñúng ñến cơ quan có thẩm quyền;
Việc thông báo ñược thực hiện thông qua chức năng gửi thư ñiện tử, gửi tin nhắn
tới tổ chức, cá nhân qua Cổng Dịch vụ công của tỉnh.
b) Nếu hồ sơ của tổ chức, cá nhân ñầy ñủ, hợp lệ thì công chức, viên chức
tiếp nhận hồ sơ gửi Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả cho tổ chức, cá nhân qua
Cổng Dịch vụ công của tỉnh và chuyển cho cơ quan có thẩm quyền ñể giải quyết theo
quy ñịnh.
ðiều 8. Chuyển hồ sơ cho cơ quan giải quyết thủ tục hành chính
Ngay sau khi tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính theo quy ñịnh tại ðiều 7
Quy ñịnh này, công chức, viên chức tiếp nhận hồ sơ phải chuyển hồ sơ ñến cơ quan
có thẩm quyền giải quyết như sau:
1. Chuyển dữ liệu hồ sơ ñiện tử ñã ñược số hóa, ñược ký số hoặc ñược tiếp nhận
trực tuyến của tổ chức, cá nhân ñến cơ quan có thẩm quyền giải quyết thông qua
Hệ thống xử lý một cửa tập trung của tỉnh.
2. Chuyển hồ sơ giấy (kèm theo Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả, Phiếu
kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ) cho cơ quan có thẩm quyền giải quyết ngay
trong ngày làm việc hoặc chuyển vào ñầu giờ ngày làm việc tiếp theo ñối với trường hợp
tiếp nhận sau 15 giờ hàng ngày.
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Việc chuyển hồ sơ giấy ñến cơ quan có thẩm quyền giải quyết ñược thực hiện
bằng cách chuyển trực tiếp hoặc thông qua dịch vụ bưu chính công ích nhưng phải
bảo ñảm tiết kiệm, hiệu quả, an toàn hồ sơ tài liệu.
3. Cơ quan có thẩm quyền giải quyết tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra và trả lại hồ sơ
khi phát hiện hồ sơ không hợp lệ, ñầy ñủ do Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh
chuyển ñến. Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh có trách nhiệm liên hệ với
tổ chức, cá nhân ñể xin lỗi và ñề nghị hoàn chỉnh hồ sơ theo quy ñịnh.
ðiều 9. Giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính
1. Sau khi tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính, Thủ trưởng cơ quan có thẩm quyền
phân công công chức, viên chức xử lý trực tiếp xem xét, thẩm ñịnh hồ sơ, trình phê duyệt
kết quả giải quyết thủ tục hành chính.
2. Trường hợp thủ tục hành chính không quy ñịnh phải thẩm tra, xác minh hồ sơ,
công chức, viên chức ñược giao xử lý hồ sơ thực hiện thẩm ñịnh, trình cấp có thẩm quyền
quyết ñịnh; cập nhật thông tin vào Hệ thống xử lý một cửa tập trung của tỉnh và ghi
thông tin vào Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ; chuyển kết quả giải quyết
thủ tục hành chính cho Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.
3. Trường hợp có quy ñịnh phải thẩm tra, xác minh hồ sơ
a) Công chức, viên chức ñược giao xử lý hồ sơ thực hiện thẩm tra, xác minh,
trình cấp có thẩm quyền quyết ñịnh, cập nhật thông tin vào Hệ thống xử lý một cửa
tập trung của tỉnh và ghi thông tin vào Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ;
b) Quá trình thẩm tra, xác minh phải ñược lập thành hồ sơ, lưu thông tin vào
Hệ thống xử lý một cửa tập trung của tỉnh và lưu tại cơ quan giải quyết. Trường hợp
cần có mặt cá nhân, tổ chức ñể thẩm tra, xác minh hồ sơ thì phải cập nhật thông tin về
thời gian, ñịa ñiểm, thành phần, nội dung thẩm tra, xác minh trên Hệ thống xử lý một cửa
tập trung hoặc thông báo các nội dung trên cho Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh
trong trường hợp giải quyết hồ sơ giấy ñể theo dõi, giám sát.
4. ðối với hồ sơ qua thẩm tra, thẩm ñịnh chưa ñủ ñiều kiện giải quyết, cơ quan
giải quyết thủ tục hành chính trả lại hồ sơ kèm theo thông báo bằng văn bản và nêu rõ
lý do, nội dung cần bổ sung theo mẫu Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ ñể gửi
cho cá nhân, tổ chức thông qua Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. Thời gian
thông báo trả lại hồ sơ không quá ba (03) ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ,
trừ trường hợp pháp luật chuyên ngành ñã có quy ñịnh cụ thể về thời gian. Thời gian
giải quyết ñược tiếp tục tính sau khi nhận ñủ hồ sơ.
5. Trường hợp hồ sơ phải lấy ý kiến của các ñơn vị có liên quan
a) Cơ quan, ñơn vị chủ trì giải quyết hồ sơ gửi thông báo ñiện tử hoặc văn bản
phối hợp xử lý ñến các ñơn vị có liên quan, trong ñó nêu cụ thể nội dung lấy ý kiến,
thời hạn lấy ý kiến. Việc lấy ý kiến phải ñược cập nhật ñầy ñủ về nội dung, thời hạn,
cơ quan lấy ý kiến trên Hệ thống xử lý một cửa tập trung và Phiếu kiểm soát quá trình
giải quyết hồ sơ;
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b) Cơ quan, ñơn vị ñược lấy ý kiến có trách nhiệm trả lời các nội dung ñược
lấy ý kiến theo thời hạn lấy ý kiến và cập nhật kết quả tham gia ý kiến vào Hệ thống
xử lý một cửa tập trung của tỉnh và Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ.
Trường hợp quá thời hạn lấy ý kiến mà cơ quan, ñơn vị ñược lấy ý kiến chưa có văn bản
giấy hoặc văn bản ñiện tử trả lời thì cơ quan, ñơn vị chủ trì thông báo cho Giám ñốc
Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh về việc chậm trễ ñể phối hợp xử lý.
6. Trường hợp hồ sơ thực hiện theo quy trình liên thông giữa các cơ quan có
thẩm quyền cùng cấp
a) Trường hợp tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ giấy, Trung tâm Phục vụ hành chính
công tỉnh xác ñịnh thứ tự các cơ quan có thẩm quyền giải quyết, chuyển hồ sơ giấy
ñến cơ quan chủ trì giải quyết. Cơ quan chủ trì có trách nhiệm xử lý hồ sơ, cung cấp
kết quả giải quyết thuộc thẩm quyền (nếu có); thực hiện chuyển hồ sơ liên thông theo
quy ñịnh ñến cơ quan tham gia giải quyết tiếp theo, trong ñó Phiếu chuyển xử lý phải
nêu rõ nội dung công việc, thời hạn giải quyết của cơ quan tham gia; cập nhật thông tin
xử lý, thông tin chuyển xử lý vào Hệ thống xử lý một cửa tập trung của tỉnh và
Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ;
Cơ quan tham gia giải quyết hồ sơ liên thông có trách nhiệm xử lý theo thẩm quyền,
chuyển kết quả và hồ sơ cho cơ quan có thẩm quyền tiếp theo theo thứ tự Trung tâm
Phục vụ hành chính công tỉnh xác ñịnh; cơ quan có thẩm quyền cuối cùng giải quyết
xong thì chuyển kết quả và hồ sơ kèm theo cho cơ quan có thẩm quyền chủ trì; cơ quan
chủ trì chuyển kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho Trung tâm Phục vụ hành chính
công tỉnh ñể trả kết quả cho cá nhân, tổ chức theo quy ñịnh; cập nhật tình hình,
kết quả xử lý hồ sơ liên thông vào Hệ thống xử lý một cửa tập trung và Phiếu kiểm soát
quá trình giải quyết hồ sơ.
b) Trường hợp cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ ñiện tử, Trung tâm Phục vụ hành chính
công tỉnh chuyển hồ sơ ñiện tử ñến tất cả các cơ quan, ñơn vị tham gia giải quyết,
trong ñó ghi rõ trách nhiệm, nội dung công việc, thời hạn trả kết quả của các cơ quan,
ñơn vị tham gia giải quyết. Cơ quan, ñơn vị tham gia giải quyết hồ sơ liên thông thực hiện
xử lý theo thẩm quyền, trả kết quả giải quyết cho cơ quan, ñơn vị cần sử dụng kết quả
giải quyết cho các bước tiếp theo và gửi cho Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh
ñể trả kết quả cho cá nhân, tổ chức theo quy ñịnh; cập nhật tình hình, kết quả xử lý hồ sơ
liên thông vào Hệ thống xử lý một cửa tập trung.
7. Trường hợp hồ sơ thực hiện theo quy trình liên thông giữa các cơ quan có
thẩm quyền không cùng cấp
a) Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh chuyển hồ sơ giấy ñến cơ quan chủ trì
giải quyết; cơ quan chủ trì có trách nhiệm xử lý hồ sơ; thực hiện chuyển hồ sơ liên thông
theo quy ñịnh ñến các cơ quan tham gia giải quyết liên thông. Chuyển thông tin trên
Hệ thống xử lý một cửa tập trung cho các cơ quan, ñơn vị tham gia giải quyết liên thông
ñể giám sát;
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b) Cơ quan tham gia giải quyết liên thông xử lý hồ sơ theo quy ñịnh tại
khoản 1, 2, 3, 4, 5 ðiều này; chuyển kết quả giải quyết cho cơ quan chủ trì giải quyết
ñể gửi cho Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trả kết quả cho tổ chức, cá nhân
theo Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả.
8. Trường hợp hồ sơ thuộc thẩm quyền giải quyết của các bộ, ngành Trung ương,
Ủy ban nhân dân cấp huyện ñược giao tiếp nhận tại Trung tâm Phục vụ hành chính
công tỉnh
a) Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh tiếp nhận và chuyển hồ sơ giấy ñến
cơ quan chủ trì giải quyết;
b) Cơ quan chủ trì có trách nhiệm xử lý hồ sơ; chuyển kết quả giải quyết cho
Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh ñể trả kết quả cho cá nhân, tổ chức theo
Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả.
9. Các hồ sơ quy ñịnh tại khoản 1, khoản 2 ðiều này sau khi thẩm ñịnh không ñủ
ñiều kiện giải quyết, cơ quan giải quyết thủ tục hành chính trả lại hồ sơ và thông báo
bằng văn bản nêu rõ lý do không giải quyết hồ sơ theo mẫu Phiếu từ chối giải quyết
hồ sơ (Mẫu số 03 tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết ñịnh này) gửi cho cá nhân,
tổ chức thông qua Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. Thông báo ñược nhập
vào mục trả kết quả Hệ thống xử lý một cửa tập trung và trong Sổ theo dõi hồ sơ
(Mẫu số 06 tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết ñịnh này). Thời hạn thông báo phải
trong thời hạn giải quyết hồ sơ theo quy ñịnh.
10. Trường hợp không thể giải quyết thủ tục hành chính theo ñúng thời gian
quy ñịnh, trong thời hạn chậm nhất 01 (một) ngày trước ngày hết hạn, cơ quan, ñơn vị
giải quyết hồ sơ phải thông báo bằng văn bản cho Trung tâm Phục vụ hành chính
công tỉnh và gửi Phiếu xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả (Mẫu số 04 tại Phụ lục
ban hành kèm theo Quyết ñịnh này) cho cá nhân, tổ chức, trong ñó ghi rõ lý do quá hạn,
thời gian xin gia hạn trả kết quả. Việc hẹn lại ngày trả kết quả ñược thực hiện không quá
một lần.
Thời gian gia hạn trả kết quả yêu cầu không quá thời hạn giải quyết thủ tục
hành chính ñó (ñối với những thủ tục hành chính có thời hạn giải quyết dưới 8 ngày)
hoặc không quá 1/2 thời gian giải quyết thủ tục hành chính (ñối với những thủ tục
hành chính có thời hạn giải quyết từ 8 ngày trở lên).
Căn cứ Phiếu xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả, Trung tâm Phục vụ hành chính
công tỉnh ñiều chỉnh lại thời gian trả kết quả xử lý trên Hệ thống xử lý một cửa tập trung,
ñồng thời gửi thông báo ñến tổ chức, cá nhân qua thư ñiện tử hoặc tin nhắn ñiện thoại
hoặc mạng xã hội ñược cấp có thẩm quyền cho phép (nếu có).
ðiều 10. Chuyển kết quả giải quyết về Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh
Kết quả giải quyết thủ tục hành chính phải ñược cơ quan có thẩm quyền giải
quyết ký số, cập nhật và chuyển trên Hệ thống xử lý một cửa tập trung.
Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính chuyển bản chính kết quả giải quyết (có
kèm theo Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ) cho Trung tâm Phục vụ hành chính
công tỉnh chậm nhất trước 2 giờ so với giờ hẹn trả ghi trên Giấy tiếp nhận hồ sơ và
hẹn trả kết quả.
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Việc chuyển bản chính kết quả và hồ sơ hồ sơ liên quan (nếu có) ñược thực hiện
bằng cách chuyển trực tiếp hoặc thông qua dịch vụ bưu chính công ích nhưng phải
bảo ñảm tiết kiệm, hiệu quả, an toàn hồ sơ tài liệu.
ðiều 11. Trả hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính
1. Kết quả giải quyết thủ tục hành chính gửi trả cho tổ chức, cá nhân phải bảo ñảm
ñầy ñủ theo quy ñịnh.
2. Tổ chức, cá nhân nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo thời gian,
ñịa ñiểm ghi trên Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả. Trường hợp tổ chức, cá nhân
ñã ñăng ký nhận kết quả qua dịch vụ bưu chính thì việc trả kết quả ñược thực hiện
qua dịch vụ bưu chính.
3. Khuyến khích việc trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính trước thời hạn
quy ñịnh. Việc trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính trước thời hạn quy ñịnh ñược
Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh thông báo cho tổ chức, cá nhân biết trước
qua tin nhắn, thư ñiện tử, ñiện thoại hoặc qua mạng xã hội ñược cấp có thẩm quyền
cho phép.
4. Kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân ñược lưu trữ tại
Hệ thống xử lý một cửa tập trung của tỉnh ñể phục vụ việc sử dụng, tra cứu thông tin,
dữ liệu theo quy ñịnh của pháp luật.
5. Kết thúc việc trả kết quả, trong thời gian 02 ngày, Phiếu kiểm soát quá trình
giải quyết hồ sơ ñược sao chụp thêm 01 bản. Bản chính chuyển về cơ quan giải quyết
thủ tục hành chính ñể lưu trữ theo hồ sơ; bản sao ñược lưu giữ tại Trung tâm Phục vụ
hành chính công tỉnh ñể phục vụ công tác tổng hợp, báo cáo, ñánh giá.
ðiều 12. Trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong
việc giải quyết hồ sơ, kết quả bị sai, bị mất, bị thất lạc hoặc bị hư hỏng và trong
chậm trả kết quả
1. Trường hợp xảy ra sai sót trong kết quả giải quyết thủ tục hành chính, nếu
lỗi thuộc về công chức, viên chức, cơ quan có thẩm quyền thì công chức, viên chức,
cơ quan có thẩm quyền phải sửa ñổi, bổ sung, bãi bỏ, thay thế hoặc ñính chính sai sót
và phải chịu mọi chi phí liên quan ñến sửa ñổi, bổ sung, bãi bỏ, thay thế hoặc ñính chính.
2. Trường hợp hồ sơ bị mất, bị thất lạc hoặc bị hư hỏng trong quá trình giải quyết
thủ tục hành chính thì cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan có trách nhiệm phối hợp
với tổ chức, cá nhân có hồ sơ, giấy tờ bị mất, bị thất lạc hoặc bị hư hỏng và cơ quan,
tổ chức có thẩm quyền ñể khắc phục hậu quả; xác ñịnh cơ quan, tổ chức, cá nhân ñã
làm mất, thất lạc, hư hỏng hồ sơ ñể quy trách nhiệm chi trả mọi chi phí phát sinh
trong việc xin cấp lại hồ sơ, giấy tờ, các trách nhiệm khác có liên quan và xin lỗi tổ chức,
cá nhân về sự cố này. Trường hợp làm mất, thất lạc, hư hỏng hồ sơ liên quan ñến
hành vi vi phạm pháp luật thì tùy theo tính chất, mức ñộ của hành vi vi phạm, tổ chức,
cá nhân có hành vi vi phạm sẽ bị xử lý theo quy ñịnh của pháp luật.
3. Hồ sơ kết quả giải quyết thủ tục hành chính trả qua dịch vụ bưu chính công ích
bị mất, bị thất lạc, bị hư hỏng ñược xử lý theo quy ñịnh của Thủ tướng Chính phủ và
pháp luật có liên quan.
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ðiều 13. Phương thức nộp phí, lệ phí
1. Tổ chức, cá nhân có trách nhiệm nộp phí, lệ phí giải quyết thủ tục hành chính
ñã ñược quy ñịnh (nếu có) theo các phương thức sau ñây:
a) Trực tiếp nộp hoặc chuyển vào tài khoản phí, lệ phí của Trung tâm Phục vụ
hành chính công tỉnh;
b) Trực tiếp nộp hoặc chuyển vào tài khoản của doanh nghiệp cung ứng dịch vụ
bưu chính công ích ñể chuyển cho Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trong
trường hợp thực hiện thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích hoặc nộp
hồ sơ trực tuyến;
c) Trực tuyến thông qua chức năng thanh toán phí, lệ phí của Hệ thống xử lý
một cửa tập trung.
2. Trong trường hợp không nộp trực tiếp thì chứng từ nộp tiền, chuyển khoản
tiền phí, lệ phí giải quyết thủ tục hành chính hoặc biên lai thu phí, lệ phí giải quyết
thủ tục hành chính (nếu có) ñược gửi kèm theo hồ sơ ñến cơ quan có thẩm quyền
giải quyết thủ tục hành chính.
Chương III
CÔNG TÁC KIỂM TRA, BÁO CÁO VÀ LƯU TRỮ
ðiều 14. Công tác kiểm tra, báo cáo
1. ðịnh kỳ 01 tháng một lần, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh tổng hợp
kết quả tiến ñộ giải quyết thủ tục hành chính của sở, ban, ngành ñể báo cáo Chủ tịch
UBND tỉnh.
2. ðịnh kỳ 06 tháng một lần, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh phối hợp
với các sở, ban, ngành, các ñơn vị liên quan ñể ñánh giá kết quả, rút kinh nghiệm và
nâng cao chất lượng, hiệu quả của cơ chế phối hợp trong hoạt ñộng tiếp nhận, giải quyết,
trả kết quả thủ tục hành chính (có ghi nhận bằng văn bản).
3. Trung tâm có trách nhiệm báo cáo Văn phòng UBND tỉnh về tình hình tiếp nhận,
giải quyết thủ tục hành chính ñịnh kỳ hàng quý, năm ñể tổng hợp vào số liệu báo cáo
kiểm soát thủ tục hành chính của tỉnh.
ðiều 15. Lưu trữ hồ sơ
Các sở, ban, ngành cấp tỉnh, các cơ quan Trung ương ñóng tại ñịa phương và
Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh thực hiện việc lưu trữ hồ sơ theo quy ñịnh
hiện hành về công tác lưu trữ.
Chương IV
TRÁCH NHIỆM THI HÀNH
ðiều 16. Trách nhiệm thi hành
1. Các sở, ban, ngành cấp tỉnh, các cơ quan Trung ương ñóng tại ñịa phương có
trách nhiệm tổ chức quán triệt nội dung Quy ñịnh này ñến công chức, viên chức thuộc
thẩm quyền quản lý, tập trung vào các ñối tượng trực tiếp tham gia quy trình tiếp nhận,
giải quyết và trả kết quả thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân theo cơ chế một cửa,
một cửa liên thông.
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2. Văn phòng UBND tỉnh có trách nhiệm hướng dẫn, theo dõi, ñôn ñốc, kiểm tra
việc thực hiện Quy ñịnh này; ñịnh kỳ hàng năm hoặc ñột xuất báo cáo UBND tỉnh,
Chủ tịch UBND tỉnh.
3. Trong quá trình thực hiện Quy ñịnh này, nếu có khó khăn, vướng mắc, các
cơ quan, ñịa phương gửi ý kiến về Văn phòng UBND tỉnh tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh
ñiều chỉnh, bổ sung phù hợp./.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Phan Ngọc Thọ
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Phụ lục
CÁC BIỂU MẪU
(Ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 30/2019/Qð-UBND
ngày 03 tháng 6 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế)

Mẫu số 01

Mẫu giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả

Mẫu số 02

Mẫu phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ

Mẫu số 03

Mẫu phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ

Mẫu số 04

Mẫu phiếu xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả

Mẫu số 05

Mẫu phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

Mẫu số 06

Mẫu sổ theo dõi hồ sơ
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Mẫu số 01

Chữ ký số của Tổ chức
(nếu là biểu mẫu ñiện tử)

VĂN PHÒNG UBND TỈNH
TRUNG TÂM PHỤC VỤ
HÀNH CHÍNH CÔNG TỈNH
Số:…… /TTPVHCC-GTN
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc

…………, ngày …… tháng …… năm……

GIẤY TIẾP NHẬN HỒ SƠ VÀ HẸN TRẢ KẾT QUẢ
Mã hồ sơ:……
Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Thừa Thiên Huế
Tiếp nhận hồ sơ của:....................................................................................
ðịa chỉ: .......................................................................................................
Số ñiện thoại: …………………… Email:.................................................
Nội dung yêu cầu giải quyết:.......................................................................
Thành phần hồ sơ nộp gồm:
1......................................................................
2......................................................................
3......................................................................
4......................................................................
........................................................................
........................................................................
Số lượng hồ sơ:…………(bộ)
Thời gian giải quyết hồ sơ theo quy ñịnh là:…………ngày
Thời gian nhận hồ sơ: ….giờ.... phút, ngày ... tháng …năm….
Thời gian trả kết quả giải quyết hồ sơ:… giờ.... phút, ngày….tháng….năm….
ðăng ký nhận kết quả tại:……………
Vào Sổ theo dõi hồ sơ, Quyển số:………………… Số thứ tự………
NGƯỜI NỘP HỒ SƠ
(Ký và ghi rõ họ tên)

NGƯỜI TIẾP NHẬN HỒ SƠ
(Ký và ghi rõ họ tên)
(Chữ ký số của Người tiếp nhận hồ sơ nếu là
biểu mẫu ñiện tử)

Ghi chú:
- Giấy tiếp nhận và hẹn trả kết quả ñược lập thành 2 liên; một liên giao cho tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ;
một liên chuyển kèm theo Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ và ñược lưu tại Trung tâm PV
hành chính công tỉnh;
- Tổ chức, cá nhân có thể ñăng ký nhận kết quả tại Trung tâm PV hành chính công tỉnh hoặc tại nhà
(trụ sở tổ chức) qua dịch vụ bưu chính.

86

CÔNG BÁO/Số 27+28/Ngày 10-6-2019

Mẫu số 02

Chữ ký số của Tổ chức
(nếu là biểu mẫu ñiện tử)

VĂN PHÒNG UBND TỈNH
TRUNG TÂM PHỤC VỤ
HÀNH CHÍNH CÔNG TỈNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:…… / TTPVHCC-HDHS

…………, ngày …… tháng …… năm……

PHIẾU YÊU CẦU BỔ SUNG, HOÀN THIỆN HỒ SƠ
Hồ sơ của:...................................................................................................
Nội dung yêu cầu giải quyết:......................................................................
ðịa chỉ:.......................................................................................................
Số ñiện thoại……………………Email:.................................................
Yêu cầu hoàn thiện hồ sơ gồm những nội dung sau:
1..........................................................
2..........................................................
3..........................................................
4..........................................................
...........................................................
...........................................................
Lý do: ……………………………………………………………………………
Trong quá trình hoàn thiện hồ sơ nếu có vướng mắc, Ông/Bà liên hệ với ………… số
ñiện thoại………………… ñể ñược hướng dẫn./.
NGƯỜI HƯỚNG DẪN
(Ký và ghi rõ họ tên)
(Chữ ký số của Người hướng dẫn nếu là
biểu mẫu ñiện tử)

CÔNG BÁO/Số 27+28/Ngày 10-6-2019
Chữ ký số của Tổ chức
(nếu là biểu mẫu ñiện tử)
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Mẫu số 03

VĂN PHÒNG UBND TỈNH
TRUNG TÂM PHỤC VỤ
HÀNH CHÍNH CÔNG TỈNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số:…… / TTPVHCC-TCTN

…………, ngày …… tháng …… năm……

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc

PHIẾU TỪ CHỐI TIẾP NHẬN GIẢI QUYẾT HỒ SƠ

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Thừa Thiên Huế
Tiếp nhận hồ sơ của:....................................................................................
ðịa chỉ: .......................................................................................................
Số ñiện thoại: …………………… Email:.................................................
Nội dung yêu cầu giải quyết:.......................................................................
Qua xem xét, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh thông báo không
tiếp nhận, giải quyết hồ sơ này với lý do cụ thể như sau:
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………...
Xin thông báo cho Ông/Bà ñược biết và thực hiện./.
NGƯỜI NỘP HỒ SƠ
(Ký và ghi rõ họ tên)

NGƯỜI TIẾP NHẬN HỒ SƠ
(Ký và ghi rõ họ tên)
(Chữ ký số của Người tiếp nhận hồ sơ nếu là
biểu mẫu ñiện tử)

Ghi chú: Phiếu ñược lập thành 2 liên; một liên giao cho tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ trong trường hợp
nộp hồ sơ; một liên ñược lưu tại Trung tâm PV hành chính công tỉnh.
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Chữ ký số của Tổ chức
(nếu là biểu mẫu ñiện tử)

Mẫu số 04

TÊN CƠ QUAN ðƠN VỊ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:…… / ........-PXL

…………, ngày …… tháng …… năm……

UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

PHIẾU XIN LỖI VÀ HẸN LẠI NGÀY TRẢ KẾT QUẢ
Kính gửi:……………………………………………
Ngày…tháng…..năm…….., (tên cơ quan, ñơn vị) tiếp nhận giải quyết hồ sơ
ñề nghị giải quyết thủ tục hành chính (tên thủ tục hành chính) của Ông/Bà/Tổ chức);
mã số:……..
Thời gian hẹn trả kết quả giải quyết hồ sơ: …..giờ…, ngày….tháng…năm…
Tuy nhiên ñến nay, (tên cơ quan, ñơn vị) chưa trả kết quả giải quyết hồ sơ
của Ông/Bà/Tổ chức ñúng thời hạn quy ñịnh ghi trên Giấy tiếp nhận hồ sơ và trả
kết quả/Biên nhận hồ sơ. Lý do:…
Sự chậm trễ này ñã gây phiền hà, tốn kém chi phí, công sức của Ông/Bà/Tổ chức.
(tên cơ quan, ñơn vị) xin lỗi Ông/Bà/Tổ chức và sẽ trả kết quả giải quyết hồ sơ
cho Ông/Bà/Tổ chức vào ngày ...…tháng … năm…..
Mong nhận ñược sự thông cảm của Ông/Bà/Tổ chức vì sự chậm trễ này./.
THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN, ðƠN VỊ

(Ký và ghi rõ họ tên)
(Chữ ký số của Thủ trưởng cơ quan, ñơn vị
nếu là biểu mẫu ñiện tử)
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Mẫu số 05

Chữ ký số của Tổ chức
(nếu là biểu mẫu ñiện tử)

VĂN PHÒNG UBND TỈNH
TRUNG TÂM PHỤC VỤ
HÀNH CHÍNH CÔNG TỈNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số:…… / TTPVHCC-PKS

…………, ngày …… tháng …… năm……

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc

PHIẾU KIỂM SOÁT QUÁ TRÌNH GIẢI QUYẾT HỒ SƠ
Mã số hồ sơ:…………………………………………………………
Cơ quan (bộ phận) giải quyết hồ sơ:...........................................................
Cơ quan phối hợp giải quyết hồ sơ:............................................................

KẾT QUẢ GIẢI
QUYẾT HỒ SƠ
GHICHÚ
TÊN CƠ QUAN THỜI GIAN GIAO, NHẬN HỒ SƠ
(Trước hạn/ñúng
hạn/quá hạn)
1. Giao:
Trung tâm PV
hành chính công

…giờ…phút, ngày … tháng … năm....
Người giao

Người nhận

2. Nhận:……
1. Giao:………
2. Nhận: ………

…giờ…phút, ngày … tháng … năm....
Người giao

Người nhận

1. Giao: ………… …giờ…phút, ngày … tháng … năm....
2. Nhận: …………

Người giao

……

……

……

……

……

……

Người nhận

1. Giao:………… …giờ…phút, ngày … tháng … năm....
2. Nhận:
Trung tâm PV
hành chính công

Người giao

Người nhận
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Ghi chú:
- Trường hợp hồ sơ ñược chuyển qua dịch vụ bưu chính công ích theo Quyết ñịnh số 45/2016/Qð-TTg
thì thời gian giao, nhận hồ sơ và việc ký nhận thể hiện trong hóa ñơn của cơ quan Bưu chính;
- Kết quả giải quyết hồ sơ do bên nhận nhập thông tin/ghi khi nhận bàn giao hồ sơ.
- Người giao và người nhận phải ký và ghi rõ họ tên.

Mẫu số 06

Chữ ký số của Tổ chức
(nếu là biểu mẫu ñiện tử)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc

VĂN PHÒNG UBND TỈNH
TRUNG TÂM PHỤC VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG TỈNH

SỔ THEO DÕI HỒ SƠ

Số
Tên tổ
Mã hồ Tên lượng
ðịa chỉ, số
TT
chức, cá
sơ TTHC hồ sơ
ñiện thoại
nhân
(bộ)

1

2

3

4

5

6

Trả kết quả

Phòng, ban
Nhận kết
Phương
Chuyển hồ
chuyên Nhận hồ
quả từ
thức Ngày,
sơ ñến
môn chủ
phòng, ban,
sơ
Hẹn trả
nhận tháng,
phòng,
ban,
trì giải
chuyên
kết quả
kết quả năm
chuyên môn
quyết
môn giải
giải quyết
quyết
7

8

9

10

11

12

13

Ký
nhận

14

Ghi
chú

15
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Tiếp nhận, luân chuyển

Ghi chú:
- Tại mục Ghi chú: ghi cụ thể các trường hợp ñề nghị bổ sung hồ sơ (ñể tính nối thời gian giải quyết); sớm hạn, ñúng hạn, quá hạn bao nhiêu ngày.
- Sổ theo dõi hồ sơ có thể ñược lập chung hoặc theo từng lĩnh vực, nhóm lĩnh vực tại Trung tâm PV Hành chính công tùy thuộc vào số lượng hồ sơ
tiếp nhận thực tế.
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ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
Số: 31/2019/Qð-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc
Thừa Thiên Huế, ngày 03 tháng 6 năm 2019

QUYẾT ðỊNH
Ban hành Quy ñịnh tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả
giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông
tại Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền ñịa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Nghị ñịnh số 61/2018/Nð-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ
về 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 tháng 11 năm 2018 của
Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy ñịnh của Nghị ñịnh số
61/2018/Nð-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa,
một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;
Theo ñề nghị của Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tại Tờ trình số
186/TTr-VPUB ngày 24 tháng 5 năm 2019 về việc ñề nghị ban hành các Quy ñịnh
tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại cấp tỉnh và
cấp huyện.
QUYẾT ðỊNH:
ðiều 1. Ban hành kèm theo Quyết ñịnh này Quy ñịnh tiếp nhận, giải quyết và
trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại
Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế.
ðiều 2. Quyết ñịnh này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 6 năm 2019.
ðiều 3. Bãi bỏ Quyết ñịnh số 1735/Qð-UBND ngày 24 tháng 9 năm 2012 của
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về quy ñịnh tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả
giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa tại Ủy ban nhân dân các huyện,
thị xã, thành phố.
ðiều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám ñốc các sở, Thủ trưởng
các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các
huyện, thị xã, thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn và các
tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết ñịnh này./.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Phan Ngọc Thọ

CÔNG BÁO/Số 27+28/Ngày 10-6-2019
ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
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ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc

QUY ðỊNH
Tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính
theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Ủy ban nhân dân các huyện,
thị xã, thành phố thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế
(Ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 31/2019/Qð-UBND
ngày 03 tháng 6 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế)
Chương I
CÁC QUY ðỊNH CHUNG
ðiều 1. Phạm vi ñiều chỉnh
Quy ñịnh này quy ñịnh về việc tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả giải quyết
thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Ủy ban nhân dân (sau
ñây gọi là UBND) các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế.
ðiều 2. ðối tượng áp dụng
1. Các cơ quan giải quyết thủ tục hành chính, gồm:
a) UBND các huyện, thị xã, thành phố (sau ñây gọi là UBND cấp huyện).
b) Phòng, ban chuyên môn thuộc UBND các huyện, thị xã, thành phố (sau ñây
gọi là Phòng, ban chuyên môn cấp huyện).
c) UBND các xã, phường, thị trấn (sau ñây gọi là UBND cấp xã).
d) Các cơ quan của Trung ương ñược tổ chức theo hệ thống ngành dọc tại
ñịa phương.
2. Cán bộ, công chức, viên chức của các cơ quan có thẩm quyền giải quyết thủ tục
hành chính quy ñịnh tại Khoản 1 ðiều này (sau ñây gọi chung là công chức, viên chức).
3. Tổ chức, cá nhân có yêu cầu thực hiện thủ tục hành chính (sau ñây gọi
chung là tổ chức, cá nhân).
4. Doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công ích, doanh nghiệp, cá nhân
ñược thuê hoặc ñược ủy quyền thực hiện thủ tục hành chính theo quy ñịnh của
pháp luật.
ðiều 3. Các nguyên tắc thực hiện tiếp nhận và trả kết quả
1. Việc giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân theo cơ chế một cửa,
một cửa liên thông ñược quản lý tập trung, thống nhất. Tổ chức tiếp nhận hồ sơ và trả
kết quả tại một ñầu mối là Trung tâm Hành chính công cấp huyện, trừ những thủ tục
hành chính ñặc thù.
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2. Lấy sự hài lòng của tổ chức, cá nhân là thước ño chất lượng và hiệu quả
phục vụ của công chức, viên chức và cơ quan có thẩm quyền.
3. Giải quyết thủ tục hành chính kịp thời, nhanh chóng, thuận tiện, ñúng pháp luật,
công bằng, bình ñẳng, khách quan, công khai, minh bạch và có sự phối hợp chặt chẽ
giữa các cơ quan có thẩm quyền.
4. Quá trình giải quyết thủ tục hành chính ñược ñôn ñốc, kiểm tra, theo dõi,
giám sát, ñánh giá bằng các phương thức khác nhau trên cơ sở ñẩy mạnh ứng dụng
công nghệ thông tin và có sự tham gia của tổ chức, cá nhân.
5. Công chức, viên chức tiếp nhận không ñược yêu cầu tổ chức, cá nhân
nộp thêm bất kỳ một loại giấy tờ nào khác ngoài danh mục thành phần hồ sơ.
6. Việc hướng dẫn, yêu cầu bổ sung, ñiều chỉnh nội dung, gia hạn thời gian
giải quyết hồ sơ cho tổ chức, cá nhân ñược thực hiện một lần, cụ thể, ñầy ñủ bằng
văn bản.
7. Không làm phát sinh chi phí thực hiện thủ tục hành chính cho tổ chức,
cá nhân ngoài quy ñịnh của pháp luật.
8. Trung tâm Hành chính công cấp huyện làm việc các ngày trong tuần từ thứ hai
ñến thứ sáu và sáng thứ bảy theo giờ hành chính, trừ các ngày lễ, tết.... theo quy ñịnh
của pháp luật.
Chương II
QUY TRÌNH TIẾP NHẬN, XỬ LÝ, TRẢ KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
ðiều 4. Phạm vi tiếp nhận thủ tục hành chính của Trung tâm Hành chính
công cấp huyện
1. Trung tâm Hành chính công cấp huyện tiếp nhận hồ sơ tất cả các thủ tục
hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết hoặc liên thông giải quyết của Ủy ban nhân dân
các huyện, thị xã, thành phố, các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết
hoặc liên thông giải quyết của các cơ quan ñược tổ chức theo hệ thống ngành dọc tại
ñịa phương theo chỉ ñạo của Thủ tướng Chính phủ, thủ tục hành chính thuộc
thẩm quyền giải quyết của các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh,
Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn ñược giao tiếp nhận tại cấp huyện.
2. ðối với những thủ tục hành chính ñặc thù ñược Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
quyết ñịnh cho phép không thực hiện tiếp nhận tại Trung tâm Hành chính công thì
phòng, ban chuyên môn ñược tiếp nhận tại ñơn vị, nhưng phải cập nhật vào Hệ thống
xử lý một cửa tập trung và phải áp dụng quy trình theo dõi việc tiếp nhận, xử lý
hồ sơ, trả kết quả giải quyết tương tự như quy ñịnh tại các ðiều 7, 8, 9, 10, 11 của
Quy ñịnh này.
ðiều 5. Cách thức tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả
1. Trực tiếp tại Trung tâm Hành chính công cấp huyện hoặc tại cơ quan chuyên
môn ñối với những thủ tục hành chính ñặc thù ñược Chủ tịch UBND tỉnh quyết ñịnh
không ñưa vào Trung tâm Hành chính công.
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2. Thông qua dịch vụ bưu chính công ích theo quy ñịnh của Thủ tướng Chính phủ,
qua thuê dịch vụ của doanh nghiệp, cá nhân hoặc qua ủy quyền theo quy ñịnh của
pháp luật;
3. Trực tuyến tại Cổng Dịch vụ công của tỉnh.
ðiều 6. Hướng dẫn kê khai, ñăng ký giải quyết thủ tục hành chính
1. Công chức, viên chức Trung tâm Hành chính công có trách nhiệm hướng dẫn
tổ chức, cá nhân:
a) Các hồ sơ, giấy tờ mà tổ chức, cá nhân phải nộp khi giải quyết thủ tục hành chính;
b) Quy trình, thời hạn giải quyết thủ tục hành chính;
c) Mức và cách thức nộp thuế, phí, lệ phí hoặc các nghĩa vụ tài chính khác (nếu có);
d) Cách thực hiện tạo tài khoản ñể ñăng ký giao dịch thủ tục hành chính;
ñ) Cung cấp các thông tin, tài liệu liên quan ñến việc thực hiện thủ tục hành chính
khi tổ chức, cá nhân yêu cầu theo quy ñịnh pháp luật.
Nội dung hướng dẫn phải bảo ñảm chính xác, ñầy ñủ, cụ thể theo văn bản
quy phạm pháp luật ñang có hiệu lực, quyết ñịnh công bố thủ tục hành chính của
Chủ tịch UBND tỉnh.
2. Việc hướng dẫn tổ chức, cá nhân có thể thực hiện thông qua các cách thức sau:
a) Hướng dẫn trực tiếp tại Trung tâm Hành chính công;
b) Hướng dẫn qua hệ thống tổng ñài hoặc số ñiện thoại chuyên dùng ñã công bố
công khai;
c) Hướng dẫn trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công tỉnh hoặc qua mạng xã hội
ñược cấp có thẩm quyền cho phép;
d) Bằng văn bản ñược gửi qua dịch vụ bưu chính;
ñ) Qua các bộ hồ sơ ñiền mẫu, qua các video hướng dẫn mẫu dựng sẵn hoặc
bằng các cách thức khác.
Nội dung hướng dẫn ñược lưu tại Trung tâm Hành chính công.
3. Trường hợp danh mục tài liệu trong hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính còn
thiếu so với danh mục tài liệu ñược công bố công khai theo quy ñịnh tại khoản 1
ðiều này hoặc tài liệu chưa cung cấp ñầy ñủ thông tin theo biểu mẫu hướng dẫn của
cơ quan có thẩm quyền thì công chức, viên chức tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính
hướng dẫn ñại diện tổ chức, cá nhân bổ sung một lần ñầy ñủ, chính xác.
4. Công chức, viên chức Trung tâm Hành chính công hỗ trợ tổ chức, cá nhân
thực hiện tạo tài khoản sử dụng khi ñến nộp hồ sơ tại Trung tâm.
ðiều 7. Tiếp nhận hồ sơ
1. ðối với hồ sơ nộp trực tiếp, công chức, viên chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra
tính hợp lệ, chính xác, ñầy ñủ của hồ sơ. Nếu hồ sơ không thuộc phạm vi giải quyết
thì hướng dẫn ñể tổ chức, cá nhân ñến các cơ quan có thẩm quyền giải quyết theo
quy ñịnh.
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a) Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, chưa chính xác, ñầy ñủ theo quy ñịnh thì
hướng dẫn tổ chức, cá nhân bổ sung, hoàn thiện hồ sơ bằng Phiếu yêu cầu bổ sung,
hoàn thiện hồ sơ (Mẫu số 02 tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết ñịnh này);
b) Trường hợp từ chối nhận hồ sơ, công chức, viên chức tiếp nhận hồ sơ phải
nêu rõ lý do theo mẫu Phiếu từ chối giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính (Mẫu số 03
tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết ñịnh này);
c) Trường hợp hồ sơ hợp lệ, công chức, viên chức tiếp nhận hồ sơ cập nhật
thông tin vào Hệ thống xử lý một cửa tập trung và lập Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả
kết quả, Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (Mẫu số 01, số 05 tại Phụ lục
ban hành kèm theo Quyết ñịnh này); chuyển hồ sơ cho bộ phận số hóa hồ sơ ñể
lưu trữ, giải quyết hồ sơ trên môi trường mạng.
d) Trường hợp thủ tục hành chính có quy ñịnh phải trả kết quả giải quyết ngay
khi sau khi tiếp nhận, giải quyết, nếu hồ sơ ñã ñầy ñủ, chính xác, ñủ ñiều kiện
tiếp nhận, công chức, viên chức tiếp nhận không phải lập Giấy tiếp nhận hồ sơ và
hẹn trả kết quả, nhưng phải cập nhật tình hình, kết quả giải quyết vào Hệ thống xử lý
một cửa tập trung; trường hợp người nộp hồ sơ yêu cầu phải có Giấy tiếp nhận hồ sơ
và hẹn trả kết quả thì công chức, viên chức cung cấp cho người nộp hồ sơ.
2. ðối với hồ sơ nộp qua dịch vụ bưu chính, công chức, viên chức tiếp nhận hồ sơ
cùng nhân viên bưu chính kiểm ñếm hồ sơ, bảo ñảm phù hợp với danh mục tài liệu
ghi trên Phiếu gửi hồ sơ của bưu chính.
a) Công chức, viên chức tiếp nhận hồ sơ thực hiện các công việc ở Khoản 1,
ðiều này.
b) Thời hạn giải quyết ñược tính từ ngày công chức, viên chức tiếp nhận nhận
ñược hồ sơ hợp lệ, ñầy ñủ từ nhân viên bưu chính (Biên bản giao nhận hồ sơ giữa
công chức, viên chức tiếp nhận và nhân viên bưu chính).
c) Trung tâm Hành chính công có trách nhiệm trả lại hồ sơ không thuộc phạm vi
giải quyết, hồ sơ chưa hợp lệ, ñầy ñủ hoặc chuyển Phiếu hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ,
Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả cho tổ chức, cá nhân ngay trong ngày theo
ñường bưu chính.
3. ðối với hồ sơ nộp trực tuyến thông qua Cổng Dịch vụ công của tỉnh, công chức,
viên chức tiếp nhận hồ sơ phải xem xét, kiểm tra tính chính xác, ñầy ñủ của hồ sơ.
a) Trường hợp hồ sơ chưa ñầy ñủ, chính xác hoặc không thuộc thẩm quyền
giải quyết theo quy ñịnh, công chức, viên chức tiếp nhận phải có thông báo, nêu rõ
nội dung, lý do và hướng dẫn cụ thể, ñầy ñủ một lần ñể tổ chức, cá nhân bổ sung ñầy ñủ,
chính xác hoặc gửi ñúng ñến cơ quan có thẩm quyền.
Việc thông báo ñược thực hiện thông qua chức năng gửi thư ñiện tử, gửi tin
nhắn tới tổ chức, cá nhân qua Cổng Dịch vụ công của tỉnh.
b) Nếu hồ sơ của tổ chức, cá nhân ñầy ñủ, hợp lệ thì công chức, viên chức tiếp
nhận hồ sơ gửi Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả cho tổ chức, cá nhân qua
Cổng Dịch vụ công của tỉnh và chuyển cho cơ quan có thẩm quyền ñể giải quyết theo
quy ñịnh.

CÔNG BÁO/Số 27+28/Ngày 10-6-2019

97

4. ðối với hồ sơ liên thông từ UBND cấp xã tiếp nhận trên Hệ thống xử lý
một cửa tập trung, công chức, viên chức tiếp nhận hồ sơ phải xem xét, kiểm tra tính
chính xác, ñầy ñủ của hồ sơ; lập Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả, Phiếu kiểm soát
quá trình giải quyết hồ sơ (Mẫu số 01, số 05 tại Phụ lục ban hành kèm theo
Quyết ñịnh này) và chuyển cho cơ quan có thẩm quyền ñể giải quyết theo quy ñịnh.
ðiều 8. Chuyển hồ sơ cho cơ quan giải quyết thủ tục hành chính
Ngay sau khi tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính theo quy ñịnh tại ðiều 7
Quy ñịnh này, công chức, viên chức tiếp nhận hồ sơ phải chuyển hồ sơ ñến cơ quan
có thẩm quyền giải quyết như sau:
1. Chuyển dữ liệu hồ sơ ñiện tử ñã ñược số hóa, ñược ký số hoặc ñược tiếp nhận
trực tuyến của tổ chức, cá nhân ñến cơ quan có thẩm quyền giải quyết thông qua
Hệ thống xử lý một cửa tập trung của tỉnh.
2. Chuyển hồ sơ giấy (kèm theo Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả, Phiếu
kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ) cho cơ quan có thẩm quyền giải quyết ngay
trong ngày làm việc hoặc chuyển vào ñầu giờ ngày làm việc tiếp theo ñối với trường hợp
tiếp nhận sau 15 giờ hàng ngày.
Việc chuyển hồ sơ giấy ñến cơ quan có thẩm quyền giải quyết ñược thực hiện
bằng cách chuyển trực tiếp hoặc thông qua dịch vụ bưu chính công ích nhưng phải
bảo ñảm tiết kiệm, hiệu quả, an toàn hồ sơ tài liệu.
3. Cơ quan có thẩm quyền giải quyết tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra và trả lại hồ sơ
khi phát hiện hồ sơ do Trung tâm Hành chính công chuyển ñến không ñúng số lượng
hoặc chưa ñầy ñủ thành phần theo danh mục thủ tục hành chính. Trung tâm
Hành chính công có trách nhiệm liên hệ với tổ chức, cá nhân ñể xin lỗi và ñề nghị
hoàn chỉnh hồ sơ theo quy ñịnh.
ðiều 9. Giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính
1. Sau khi tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính, Thủ trưởng cơ quan có thẩm quyền
phân công công chức, viên chức xử lý trực tiếp xem xét, thẩm ñịnh hồ sơ, trình phê duyệt
kết quả giải quyết thủ tục hành chính.
2. Trường hợp thủ tục hành chính không quy ñịnh phải thẩm tra, xác minh hồ sơ,
công chức, viên chức ñược giao xử lý hồ sơ thực hiện thẩm ñịnh, trình cấp có thẩm quyền
quyết ñịnh; cập nhật thông tin vào Hệ thống xử lý một cửa tập trung và ghi thông tin
vào Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ; chuyển kết quả giải quyết thủ tục
hành chính cho Trung tâm Hành chính công.
3. Trường hợp có quy ñịnh phải thẩm tra, xác minh hồ sơ
a) Công chức, viên chức ñược giao xử lý hồ sơ thực hiện thẩm tra, xác minh,
trình cấp có thẩm quyền quyết ñịnh, cập nhật thông tin vào Hệ thống xử lý một cửa
tập trung và ghi thông tin vào Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ;
b) Quá trình thẩm tra, xác minh phải ñược lập thành hồ sơ, lưu thông tin vào
Hệ thống xử lý một cửa tập trung và lưu tại cơ quan giải quyết. Trường hợp cần có mặt
cá nhân, tổ chức ñể thẩm tra, xác minh hồ sơ thì phải cập nhật thông tin về thời gian,

98

CÔNG BÁO/Số 27+28/Ngày 10-6-2019

ñịa ñiểm, thành phần, nội dung thẩm tra, xác minh trên Hệ thống xử lý một cửa
tập trung hoặc thông báo các nội dung trên cho Trung tâm Hành chính công trong
trường hợp giải quyết hồ sơ giấy ñể theo dõi, giám sát.
4. ðối với hồ sơ qua thẩm tra, thẩm ñịnh chưa ñủ ñiều kiện giải quyết, cơ quan
giải quyết thủ tục hành chính trả lại hồ sơ kèm theo thông báo bằng văn bản và nêu rõ
lý do, nội dung cần bổ sung theo mẫu Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ ñể gửi
cho cá nhân, tổ chức thông qua Trung tâm Hành chính công. Thời gian thông báo trả lại
hồ sơ không quá ba (03) ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, trừ trường hợp
pháp luật chuyên ngành ñã có quy ñịnh cụ thể về thời gian. Thời gian giải quyết ñược
tiếp tục tính sau khi nhận ñủ hồ sơ. Quá thời gian thông báo trả lại hồ sơ ñể ñiều chỉnh,
bổ sung cơ quan giải quyết thủ tục hành chính không có văn bản hướng dẫn, ñề nghị
bổ sung nội dung hồ sơ thì hồ sơ ñược xem là hợp lệ.
5. Trường hợp hồ sơ phải lấy ý kiến của các ñơn vị có liên quan
a) Cơ quan, ñơn vị chủ trì giải quyết hồ sơ gửi thông báo ñiện tử hoặc văn bản
phối hợp xử lý ñến các ñơn vị có liên quan, trong ñó nêu cụ thể nội dung lấy ý kiến,
thời hạn lấy ý kiến. Việc lấy ý kiến phải ñược cập nhật ñầy ñủ về nội dung, thời hạn,
cơ quan lấy ý kiến trên Hệ thống xử lý một cửa tập trung và Phiếu kiểm soát quá trình
giải quyết hồ sơ;
b) Cơ quan, ñơn vị ñược lấy ý kiến có trách nhiệm trả lời các nội dung ñược
lấy ý kiến theo thời hạn lấy ý kiến và cập nhật kết quả tham gia ý kiến vào Hệ thống
xử lý một cửa tập trung và Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ. Trường hợp
quá thời hạn lấy ý kiến mà cơ quan, ñơn vị ñược lấy ý kiến chưa có văn bản giấy hoặc
văn bản ñiện tử trả lời thì cơ quan, ñơn vị chủ trì thông báo cho Giám ñốc Trung tâm
Hành chính công về việc chậm trễ ñể phối hợp xử lý.
6. Trường hợp hồ sơ thực hiện theo quy trình liên thông giữa các cơ quan có
thẩm quyền cùng cấp
a) Trường hợp tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ giấy, Trung tâm Hành chính công
xác ñịnh thứ tự các cơ quan có thẩm quyền giải quyết, chuyển hồ sơ giấy ñến cơ quan
chủ trì giải quyết. Cơ quan chủ trì có trách nhiệm xử lý hồ sơ, cung cấp kết quả giải quyết
thuộc thẩm quyền (nếu có); thực hiện chuyển hồ sơ liên thông theo quy ñịnh ñến
cơ quan tham gia giải quyết tiếp theo, trong ñó Phiếu chuyển xử lý phải nêu rõ nội dung
công việc, thời hạn giải quyết của cơ quan tham gia; cập nhật thông tin xử lý,
thông tin chuyển xử lý vào Hệ thống xử lý một cửa tập trung và Phiếu kiểm soát
quá trình giải quyết hồ sơ;
Cơ quan tham gia giải quyết hồ sơ liên thông có trách nhiệm xử lý theo thẩm quyền,
chuyển kết quả và hồ sơ cho cơ quan có thẩm quyền tiếp theo theo thứ tự Trung tâm
Hành chính công xác ñịnh; cơ quan có thẩm quyền cuối cùng giải quyết xong thì
chuyển kết quả và hồ sơ kèm theo cho cơ quan có thẩm quyền chủ trì; cơ quan chủ trì
chuyển kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho Trung tâm Hành chính công ñể trả
kết quả cho cá nhân, tổ chức theo quy ñịnh; cập nhật tình hình, kết quả xử lý hồ sơ
liên thông vào Hệ thống xử lý một cửa tập trung và Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết
hồ sơ.
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b) Trường hợp cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ ñiện tử, Trung tâm Hành chính công
chuyển hồ sơ ñiện tử ñến tất cả các cơ quan, ñơn vị tham gia giải quyết, trong ñó ghi rõ
trách nhiệm, nội dung công việc, thời hạn trả kết quả của các cơ quan, ñơn vị tham gia
giải quyết. Cơ quan, ñơn vị tham gia giải quyết hồ sơ liên thông thực hiện xử lý theo
thẩm quyền, trả kết quả giải quyết cho cơ quan, ñơn vị cần sử dụng kết quả giải quyết
cho các bước tiếp theo và gửi cho Trung tâm Hành chính công ñể trả kết quả cho
cá nhân, tổ chức theo quy ñịnh; cập nhật tình hình, kết quả xử lý hồ sơ liên thông vào
Hệ thống xử lý một cửa tập trung.
7. Trường hợp hồ sơ thực hiện theo quy trình liên thông giữa các cơ quan có
thẩm quyền không cùng cấp
a) Trung tâm Hành chính công chuyển hồ sơ giấy ñến cơ quan chủ trì giải quyết;
cơ quan chủ trì có trách nhiệm xử lý hồ sơ; thực hiện chuyển hồ sơ liên thông theo
quy ñịnh ñến các cơ quan tham gia giải quyết liên thông. Chuyển thông tin trên
Hệ thống xử lý một cửa tập trung cho các cơ quan, ñơn vị tham gia giải quyết liên thông
ñể giám sát.
b) Cơ quan tham gia giải quyết liên thông xử lý hồ sơ theo quy ñịnh tại
khoản 1, 2, 3, 4, 5 ðiều này; chuyển kết quả giải quyết cho cơ quan chủ trì giải quyết
ñể gửi cho Trung tâm Hành chính công nơi tiếp nhận hồ sơ của cá nhân, tổ chức trả
kết quả theo Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả.
8. Trường hợp hồ sơ thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan chuyên môn
thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp xã ñược giao tiếp nhận tại cấp huyện
a) Trung tâm Hành chính công tiếp nhận và chuyển hồ sơ ñiện tử, hồ sơ giấy
ñến cơ quan chủ trì giải quyết;
b) Cơ quan chủ trì có trách nhiệm xử lý hồ sơ; chuyển kết quả giải quyết cho
Trung tâm Hành chính công nơi tiếp nhận hồ sơ của cá nhân, tổ chức trả kết quả theo
Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả.
9. Các hồ sơ quy ñịnh tại khoản 1, khoản 2 ðiều này sau khi thẩm ñịnh không ñủ
ñiều kiện giải quyết, cơ quan giải quyết thủ tục hành chính trả lại hồ sơ và thông báo
bằng văn bản nêu rõ lý do không giải quyết hồ sơ theo mẫu Phiếu từ chối giải quyết
hồ sơ gửi cho cá nhân, tổ chức thông qua Trung tâm Hành chính công. Thông báo
ñược nhập vào mục trả kết quả Hệ thống xử lý một cửa tập trung và Sổ theo dõi hồ sơ
(Mẫu số 06 tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết ñịnh này). Thời hạn thông báo phải
trong thời hạn giải quyết hồ sơ theo quy ñịnh.
10. Trường hợp không thể giải quyết thủ tục hành chính theo ñúng thời gian
quy ñịnh, trong thời hạn chậm nhất 01 (một) ngày trước ngày hết hạn, cơ quan, ñơn vị
giải quyết hồ sơ phải thông báo bằng văn bản cho Trung tâm Hành chính công và gửi
Phiếu xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả (Mẫu số 04 tại Phụ lục kèm theo Quy ñịnh này)
cho cá nhân, tổ chức, trong ñó ghi rõ lý do quá hạn, thời gian xin gia hạn trả kết quả.
Việc hẹn lại ngày trả kết quả ñược thực hiện không quá một lần.
Thời gian gia hạn trả kết quả yêu cầu không quá thời hạn giải quyết thủ tục
hành chính ñó (ñối với những thủ tục hành chính có thời hạn giải quyết dưới 8 ngày)

100

CÔNG BÁO/Số 27+28/Ngày 10-6-2019

hoặc không quá 1/2 thời gian giải quyết thủ tục hành chính (ñối với những thủ tục
hành chính có thời hạn giải quyết từ 8 ngày trở lên).
Căn cứ Phiếu xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả, Trung tâm Hành chính công
ñiều chỉnh lại thời gian trả kết quả xử lý trên Hệ thống xử lý một cửa tập trung, ñồng thời
gửi thông báo ñến tổ chức, cá nhân qua thư ñiện tử hoặc tin nhắn ñiện thoại hoặc
mạng xã hội ñược cấp có thẩm quyền cho phép (nếu có).
ðiều 10. Chuyển kết quả giải quyết về Trung tâm Hành chính công
Kết quả giải quyết thủ tục hành chính phải ñược cơ quan có thẩm quyền giải quyết
ký số, cập nhật và chuyển trên Hệ thống xử lý một cửa tập trung.
Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính chuyển bản chính kết quả giải quyết (có
kèm theo Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ) cho Trung tâm Hành chính công
chậm nhất trước 2 giờ so với giờ hẹn trả ghi trên Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả.
Việc chuyển bản chính kết quả và hồ sơ hồ sơ liên quan (nếu có) ñược thực hiện
bằng cách chuyển trực tiếp hoặc thông qua dịch vụ bưu chính công ích nhưng phải
bảo ñảm tiết kiệm, hiệu quả, an toàn hồ sơ tài liệu.
ðiều 11. Trả hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính
1. Kết quả giải quyết thủ tục hành chính gửi trả cho tổ chức, cá nhân phải
bảo ñảm ñầy ñủ theo quy ñịnh.
2. Tổ chức, cá nhân nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo thời gian,
ñịa ñiểm ghi trên Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả. Trường hợp tổ chức, cá nhân
ñã ñăng ký nhận kết quả qua dịch vụ bưu chính thì việc trả kết quả ñược thực hiện
qua dịch vụ bưu chính.
3. Khuyến khích việc trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính trước thời hạn
quy ñịnh. Việc trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính trước thời hạn quy ñịnh ñược
Trung tâm Hành chính công thông báo cho tổ chức, cá nhân biết trước qua tin nhắn,
thư ñiện tử, ñiện thoại hoặc qua mạng xã hội ñược cấp có thẩm quyền cho phép.
4. Kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân ñược lưu trữ tại
Hệ thống xử lý một cửa tập trung của tỉnh ñể phục vụ việc sử dụng, tra cứu thông tin,
dữ liệu theo quy ñịnh của pháp luật.
5. Kết thúc việc trả kết quả, trong thời gian 02 ngày, Phiếu kiểm soát quá trình
giải quyết hồ sơ ñược sao chụp thêm 01 bản. Bản chính chuyển về cơ quan giải quyết
thủ tục hành chính ñể lưu trữ theo hồ sơ; bản sao ñược lưu giữ tại Trung tâm Hành chính
công ñể phục vụ công tác tổng hợp, báo cáo, ñánh giá.
ðiều 12. Trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong
việc giải quyết hồ sơ, kết quả bị sai, bị mất, bị thất lạc hoặc bị hư hỏng và trong
chậm trả kết quả
1. Trường hợp xảy ra sai sót trong kết quả giải quyết thủ tục hành chính, nếu
lỗi thuộc về công chức, viên chức, cơ quan có thẩm quyền thì công chức, viên chức,
cơ quan có thẩm quyền phải sửa ñổi, bổ sung, bãi bỏ, thay thế hoặc ñính chính sai sót
và phải chịu mọi chi phí liên quan ñến sửa ñổi, bổ sung, bãi bỏ, thay thế hoặc ñính chính.
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2. Trường hợp hồ sơ bị mất, bị thất lạc hoặc bị hư hỏng trong quá trình giải quyết
thủ tục hành chính thì cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan có trách nhiệm phối hợp
với tổ chức, cá nhân có hồ sơ, giấy tờ bị mất, bị thất lạc hoặc bị hư hỏng và cơ quan,
tổ chức có thẩm quyền ñể khắc phục hậu quả; xác ñịnh cơ quan, tổ chức, cá nhân ñã
làm mất, thất lạc, hư hỏng hồ sơ ñể quy trách nhiệm chi trả mọi chi phí phát sinh
trong việc xin cấp lại hồ sơ, giấy tờ, các trách nhiệm khác có liên quan và xin lỗi tổ chức,
cá nhân về sự cố này. Trường hợp làm mất, thất lạc, hư hỏng hồ sơ liên quan ñến
hành vi vi phạm pháp luật thì tùy theo tính chất, mức ñộ của hành vi vi phạm, tổ chức,
cá nhân có hành vi vi phạm sẽ bị xử lý theo quy ñịnh của pháp luật.
3. Hồ sơ kết quả giải quyết thủ tục hành chính trả qua dịch vụ bưu chính công ích
bị mất, bị thất lạc, bị hư hỏng ñược xử lý theo quy ñịnh của Thủ tướng Chính phủ và
pháp luật có liên quan.
4. Cơ quan, ñơn vị giải quyết hồ sơ ñể xảy ra tình trạng chậm trễ hoặc có văn bản
trả hồ sơ, yêu cầu bổ sung hồ sơ, hướng dẫn công dân, tổ chức có trách nhiệm giải trình
kiến nghị, khiếu nại của công dân, tổ chức (nếu có).
ðiều 13. Phương thức nộp phí, lệ phí
1. Tổ chức, cá nhân có trách nhiệm nộp phí, lệ phí giải quyết thủ tục hành chính
ñã ñược quy ñịnh (nếu có) theo các phương thức sau ñây:
a) Trực tiếp nộp hoặc chuyển vào tài khoản phí, lệ phí của Trung tâm Hành chính công;
b) Trực tiếp nộp hoặc chuyển vào tài khoản của doanh nghiệp cung ứng dịch vụ
bưu chính công ích ñể chuyển cho Trung tâm Hành chính công trong trường hợp
thực hiện thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích hoặc nộp hồ sơ trực tuyến;
c) Trực tuyến thông qua chức năng thanh toán phí, lệ phí của Hệ thống xử lý
một cửa tập trung.
2. Trong trường hợp không nộp trực tiếp thì chứng từ nộp tiền, chuyển khoản
tiền phí, lệ phí giải quyết thủ tục hành chính hoặc biên lai thu phí, lệ phí giải quyết
thủ tục hành chính (nếu có) ñược gửi kèm theo hồ sơ ñến cơ quan có thẩm quyền
giải quyết thủ tục hành chính.
Chương III
CÔNG TÁC KIỂM TRA, BÁO CÁO VÀ LƯU TRỮ
ðiều 14. Công tác kiểm tra, báo cáo
1. ðịnh kỳ 01 tháng một lần, Trung tâm Hành chính công tổng hợp kết quả
tiến ñộ giải quyết thủ tục hành chính của phòng, ban chuyên môn ñể tham mưu
Văn phòng Hội ñồng nhân dân và Ủy ban nhân dân cấp huyện báo cáo lãnh ñạo
UBND cấp huyện.
2. ðịnh kỳ 06 tháng một lần, Văn phòng Hội ñồng nhân dân và Ủy ban nhân dân
cấp huyện phối hợp với phòng, ban chuyên môn, các cơ quan trung ương ñóng tại
ñịa phương ñể ñánh giá kết quả, rút kinh nghiệm và nâng cao chất lượng, hiệu quả
của cơ chế phối hợp trong hoạt ñộng tiếp nhận, giải quyết, trả kết quả thủ tục hành chính
(có ghi nhận bằng văn bản).
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3. Ủy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh
(thông qua Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh) về tình hình tiếp nhận, giải quyết thủ tục
thủ tục hành chính (kết quả, khó khăn, vướng mắc, kiến nghị, ñề xuất) tại các báo cáo
kiểm soát thủ tục hành chính ñịnh kỳ hàng quý, năm.
ðiều 15. Lưu trữ hồ sơ
Trung tâm Hành chính công, các phòng, ban chuyên môn và các cơ quan thực hiện
việc lưu trữ hồ sơ theo quy ñịnh hiện hành về công tác lưu trữ.
Chương IV
TRÁCH NHIỆM THI HÀNH

ðiều 16. Trách nhiệm thi hành
1. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Huế có trách nhiệm tổ chức
quán triệt nội dung Quy ñịnh này ñến công chức, viên chức thuộc thẩm quyền quản lý,
tập trung vào các ñối tượng trực tiếp tham gia quy trình tiếp nhận, giải quyết và trả
kết quả thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông.
2. Văn phòng UBND tỉnh có trách nhiệm hướng dẫn, theo dõi, ñôn ñốc, kiểm tra
việc thực hiện Quy ñịnh này; ñịnh kỳ hàng năm hoặc ñột xuất báo cáo UBND tỉnh,
Chủ tịch UBND tỉnh.
3. Trong quá trình thực hiện Quy ñịnh này, nếu có khó khăn, vướng mắc, các
cơ quan, ñịa phương gửi ý kiến về Văn phòng UBND tỉnh tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh
ñiều chỉnh, bổ sung phù hợp./.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Phan Ngọc Thọ
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Phụ lục
CÁC BIỂU MẪU
(Ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 31/2019/Qð-UBND
ngày 03 tháng 6 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế)

Mẫu số 01

Mẫu giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả

Mẫu số 02

Mẫu phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ

Mẫu số 03

Mẫu phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ

Mẫu số 04

Mẫu phiếu xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả

Mẫu số 05

Mẫu phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

Mẫu số 06

Mẫu sổ theo dõi hồ sơ
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Mẫu số 01

Chữ ký số của Tổ chức
(nếu là biểu mẫu ñiện tử)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc
TÊN CẤP HUYỆN

Số:…… /TTHCC-GTN

…………, ngày …… tháng …… năm……

GIẤY TIẾP NHẬN HỒ SƠ VÀ HẸN TRẢ KẾT QUẢ
Mã hồ sơ:……
Trung tâm hành chính công …………..........
Tiếp nhận hồ sơ của:....................................................................................
ðịa chỉ: .......................................................................................................
Số ñiện thoại: …………………… Email:.................................................
Nội dung yêu cầu giải quyết:.......................................................................
Thành phần hồ sơ nộp gồm:
1......................................................................
2......................................................................
3......................................................................
4......................................................................
........................................................................
........................................................................
Số lượng hồ sơ:…………(bộ)
Thời gian giải quyết hồ sơ theo quy ñịnh là:…………ngày
Thời gian nhận hồ sơ: ….giờ.... phút, ngày ... tháng …năm….
Thời gian trả kết quả giải quyết hồ sơ:… giờ.... phút, ngày….tháng….năm….
ðăng ký nhận kết quả tại:……………
Vào Sổ theo dõi hồ sơ, Quyển số:………………… Số thứ tự………
NGƯỜI NỘP HỒ SƠ
(Ký và ghi rõ họ tên)

NGƯỜI TIẾP NHẬN HỒ SƠ
(Ký và ghi rõ họ tên)
(Chữ ký số của Người tiếp nhận hồ sơ nếu là
biểu mẫu ñiện tử)

Ghi chú:
- Giấy tiếp nhận và hẹn trả kết quả ñược lập thành 2 liên; một liên giao cho tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ;
một liên chuyển kèm theo Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ và ñược lưu tại Trung tâm
hành chính công;
- Tổ chức, cá nhân có thể ñăng ký nhận kết quả tại Trung tâm hành chính công hoặc tại nhà (trụ sở
tổ chức) qua dịch vụ bưu chính.

CÔNG BÁO/Số 27+28/Ngày 10-6-2019
Chữ ký số của Tổ chức
(nếu là biểu mẫu ñiện tử)
TÊN CẤP HUYỆN

TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG
Số:…… /TTHCC-HDHS
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Mẫu số 02
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc
…………, ngày …… tháng …… năm……

PHIẾU YÊU CẦU BỔ SUNG, HOÀN THIỆN HỒ SƠ
Hồ sơ của:...................................................................................................
Nội dung yêu cầu giải quyết:......................................................................
ðịa chỉ:.......................................................................................................
Số ñiện thoại……………………Email:.................................................
Yêu cầu hoàn thiện hồ sơ gồm những nội dung sau:
1..........................................................
2..........................................................
3..........................................................
4..........................................................
...........................................................
...........................................................
Lý do: ……………………………………………………………………………
Trong quá trình hoàn thiện hồ sơ nếu có vướng mắc, Ông/Bà liên hệ với ………… số
ñiện thoại………………… ñể ñược hướng dẫn./.
NGƯỜI HƯỚNG DẪN
(Ký và ghi rõ họ tên)
(Chữ ký số của Người hướng dẫn nếu là
biểu mẫu ñiện tử)
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Chữ ký số của Tổ chức
(nếu là biểu mẫu ñiện tử)

Mẫu số 03

TÊN CẤP HUYỆN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:…… /TTHCC-TCTN

…………, ngày …… tháng …… năm……

PHIẾU TỪ CHỐI TIẾP NHẬN GIẢI QUYẾT HỒ SƠ

Trung tâm hành chính công …………........................
Tiếp nhận hồ sơ của:....................................................................................
ðịa chỉ: .......................................................................................................
Số ñiện thoại: …………………… Email:.................................................
Nội dung yêu cầu giải quyết:.......................................................................
Qua xem xét, Trung tâm hành chính công thông báo không tiếp nhận, giải quyết
hồ sơ này với lý do cụ thể như sau:
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………...
Xin thông báo cho Ông/Bà ñược biết và thực hiện./.
NGƯỜI NỘP HỒ SƠ
(Ký và ghi rõ họ tên)

NGƯỜI TIẾP NHẬN HỒ SƠ
(Ký và ghi rõ họ tên)
(Chữ ký số của Người tiếp nhận hồ sơ nếu là
biểu mẫu ñiện tử)

Ghi chú: Phiếu ñược lập thành 2 liên; một liên giao cho tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ trong trường hợp
nộp hồ sơ; một liên ñược lưu tại Trung tâm hành chính công.

CÔNG BÁO/Số 27+28/Ngày 10-6-2019
Chữ ký số của Tổ chức
(nếu là biểu mẫu ñiện tử)
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Mẫu số 04

TÊN CẤP HUYỆN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TÊN CƠ QUAN ðƠN VỊ

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:…… /TTHCC-PXL

…………, ngày …… tháng …… năm……

PHIẾU XIN LỖI VÀ HẸN LẠI NGÀY TRẢ KẾT QUẢ
Kính gửi:……………………………………………
Ngày…tháng…..năm…….., (tên cơ quan, ñơn vị) tiếp nhận giải quyết hồ sơ
ñề nghị giải quyết thủ tục hành chính (tên thủ tục hành chính) của Ông/Bà/Tổ chức);
mã số:……..
Thời gian hẹn trả kết quả giải quyết hồ sơ: …..giờ…, ngày….tháng…năm…
Tuy nhiên ñến nay, (tên cơ quan, ñơn vị) chưa trả kết quả giải quyết hồ sơ
của Ông/Bà/Tổ chức ñúng thời hạn quy ñịnh ghi trên Giấy tiếp nhận hồ sơ và trả
kết quả/Biên nhận hồ sơ. Lý do:…
Sự chậm trễ này ñã gây phiền hà, tốn kém chi phí, công sức của Ông/Bà/Tổ chức.
(tên cơ quan, ñơn vị) xin lỗi Ông/Bà/Tổ chức và sẽ trả kết quả giải quyết hồ sơ
cho Ông/Bà/Tổ chức vào ngày ...…tháng … năm…..
Mong nhận ñược sự thông cảm của Ông/Bà/Tổ chức vì sự chậm trễ này./.
THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN, ðƠN VỊ

(Ký và ghi rõ họ tên)
(Chữ ký số của Thủ trưởng cơ quan, ñơn vị
nếu là biểu mẫu ñiện tử)

108

CÔNG BÁO/Số 27+28/Ngày 10-6-2019

Chữ ký số của Tổ chức
(nếu là biểu mẫu ñiện tử)

Mẫu số 05

TÊN CẤP HUYỆN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:…… /TTHCC-PKS

…………, ngày …… tháng …… năm……

PHIẾU KIỂM SOÁT QUÁ TRÌNH GIẢI QUYẾT HỒ SƠ
Mã số hồ sơ:…………………………………………………………
Cơ quan (bộ phận) giải quyết hồ sơ:...........................................................
Cơ quan phối hợp giải quyết hồ sơ:............................................................

TÊN CƠ QUAN

1. Giao:
Trung tâm hành chính
công

KẾT QUẢ GIẢI
QUYẾT HỒ SƠ
THỜI GIAN GIAO, NHẬN HỒ SƠ
(Trước
GHICHÚ
hạn/ñúng
hạn/quá hạn)
…giờ…phút, ngày … tháng … năm....
Người giao

Người nhận

2. Nhận:……
1. Giao:………
2. Nhận: ………
1. Giao: …………
2. Nhận: …………

…giờ…phút, ngày … tháng … năm....
Người giao

…giờ…phút, ngày … tháng … năm....
Người giao

……

……

……

……

……

……

1. Giao:…………
2. Nhận:
Trung tâm hành chính
công

Người nhận

Người nhận

…giờ…phút, ngày … tháng … năm....
Người giao

Người nhận
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Ghi chú:
- Trường hợp hồ sơ ñược chuyển qua dịch vụ bưu chính công ích theo Quyết ñịnh số 45/2016/Qð-TTg
thì thời gian giao, nhận hồ sơ và việc ký nhận thể hiện trong hóa ñơn của cơ quan Bưu chính;
- Kết quả giải quyết hồ sơ do bên nhận nhập thông tin/ ghi khi nhận bàn giao hồ sơ.
- Người giao và người nhận phải ký và ghi rõ họ tên.

110

Mẫu số 06
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc

TÊN CẤP HUYỆN
TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG

SỔ THEO DÕI HỒ SƠ
Trả kết quả

Nhận kết Phương
Số
Phòng, ban Nhận hồ
Chuyển hồ quả từ
Tên tổ
thức
Mã hồ Tên lượng
ðịa chỉ, số chuyên môn
sơ
sơ
ñến
phòng,
TT
chức, cá
nhận Ngày,
Hẹn trả
sơ TTHC hồ sơ
ñiện thoại chủ trì giải
phòng,
ban,
ban,
nhân
kết quả tháng,
kết quả
(bộ)
quyết
chuyên môn chuyên
năm
giải quyết môn giải
quyết
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Ký
nhận

14

Ghi
chú

15

Ghi chú:
- Tại mục Ghi chú: ghi cụ thể các trường hợp ñề nghị bổ sung hồ sơ (ñể tính nối thời gian giải quyết);sớm hạn, ñúng hạn, quá hạn bao nhiêu ngày.
- Sổ theo dõi hồ sơ có thể ñược lập chung hoặc theo từng lĩnh vực, nhóm lĩnh vực tại Trung tâm Hành chính công tùy thuộc vào số lượng hồ sơ tiếp
nhận thực tế.
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CÔNG BÁO/Số 27+28/Ngày 10-6-2019

111

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 32/2019/Qð-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 05 tháng 6 năm 2019

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc

QUYẾT ðỊNH
Ban hành Quy ñịnh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức
của Ban Quản lý khu kinh tế, công nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền ñịa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật ðầu tư ngày 26 tháng 11 năm 2014;
Căn cứ Nghị ñịnh số 118/2015/Nð-CP ngày 12 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ
quy ñịnh chi tiết và hướng dẫn thi hành một số ñiều của Luật ðầu tư;
Căn cứ Nghị ñịnh số 82/2018/Nð-CP ngày 25 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ
Quy ñịnh về quản lý khu công nghiệp, khu kinh tế;
Căn cứ Quyết ñịnh số 45/2013/Qð-TTg ngày 25 tháng 7 năm 2013 của Thủ tướng
Chính phủ về việc ban hành Quy chế ñiều hành hoạt ñộng tại các cửa khẩu biên giới
ñất liền;
Căn cứ Thông tư liên tịch số 06/2015/TTLT-BKHðT-BNV ngày 03 tháng 9
năm 2015 của liên Bộ Kế hoạch và ðầu tư - Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ,
quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế,
khu kinh tế cửa khẩu;
Theo ñề nghị của Giám ñốc Sở Nội vụ.
QUYẾT ðỊNH:
ðiều 1. Ban hành kèm theo Quyết ñịnh này Quy ñịnh chức năng, nhiệm vụ,
quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý khu kinh tế, công nghiệp tỉnh
Thừa Thiên Huế.
ðiều 2. Quyết ñịnh này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20 tháng 6 năm 2019
và thay thế Quyết ñịnh số 49/2016/Qð-UBND ngày 21/7/2016 của UBND tỉnh
Thừa Thiên Huế về việc quy ñịnh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức
của Ban Quản lý khu kinh tế, công nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế.
ðiều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám ñốc Sở Nội vụ; Trưởng ban
Ban Quản lý khu kinh tế, công nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế; Thủ trưởng các sở, ban,
ngành cấp tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Huế và
thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết ñịnh này./.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Phan Ngọc Thọ
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ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc

QUY ðỊNH
Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của
Ban Quản lý khu kinh tế, công nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế
(Ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 32/2019/Qð-UBND
ngày 05 tháng 6 năm 2019 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế)

Chương I
VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG
ðiều 1. Vị trí, chức năng
1. Ban Quản lý khu kinh tế, công nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế (sau ñây gọi tắt
là Ban Quản lý) là cơ quan trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế, thực hiện
chức năng quản lý nhà nước trực tiếp ñối với Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô,
Khu kinh tế cửa khẩu A ðớt (sau ñây gọi tắt là Khu kinh tế) và các Khu công nghiệp
Phú Bài, Phú ða, La Sơn, Phong ðiền, Tứ Hạ, Quảng Vinh (sau ñây gọi tắt là
Khu công nghiệp) trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế theo quy ñịnh tại Quyết ñịnh này
và pháp luật có liên quan; quản lý và tổ chức cung cấp dịch vụ hành chính công và
dịch vụ hỗ trợ khác có liên quan ñến hoạt ñộng ñầu tư và sản xuất kinh doanh cho
nhà ñầu tư, doanh nghiệp trong Khu kinh tế, Khu công nghiệp.
2. Ban Quản lý chịu sự chỉ ñạo và quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh về tổ chức,
biên chế, công chức, viên chức, chương trình kế hoạch công tác và kinh phí hoạt ñộng;
chịu sự chỉ ñạo, hướng dẫn và kiểm tra về chuyên môn nghiệp vụ của các Bộ, ngành
quản lý về ngành, lĩnh vực trong công tác quản lý Khu kinh tế, Khu công nghiệp; có
trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã (sau ñây gọi tắt là
Ủy ban nhân dân cấp huyện) và các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh
trong công tác quản lý Khu kinh tế, Khu công nghiệp.
3. Ban Quản lý có tư cách pháp nhân, có tài khoản và con dấu mang hình quốc huy;
có trụ sở làm việc, có biên chế, kinh phí quản lý hành chính nhà nước, kinh phí
hoạt ñộng sự nghiệp và vốn ñầu tư phát triển do ngân sách nhà nước cấp theo kế hoạch
hàng năm và nguồn kinh phí khác theo quy ñịnh của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
là ñơn vị dự toán ngân sách cấp I và ñầu mối kế hoạch ngân sách của Ủy ban nhân dân
tỉnh Thừa Thiên Huế, ñược cân ñối riêng vốn xây dựng cơ bản từ nguồn ngân sách
nhà nước.
Chương II
NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN
ðiều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn
1. Ban Quản lý tổ chức thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy ñịnh của pháp luật
và phân cấp, ủy quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh và cơ quan có thẩm quyền trên ñịa bàn
Khu kinh tế, Khu công nghiệp, cụ thể như sau:
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a) Tham gia ý kiến với các Bộ, ngành và Ủy ban nhân dân tỉnh trong việc xây dựng
các văn bản quy phạm pháp luật, chính sách, quy hoạch có liên quan ñến hoạt ñộng
ñầu tư, phát triển Khu kinh tế, Khu công nghiệp;
b) Trình Ủy ban nhân dân tỉnh:
- Dự thảo văn bản quy ñịnh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức
của Ban Quản lý;
- Dự thảo văn bản quy ñịnh ñiều kiện, tiêu chuẩn chức danh ñối với Trưởng,
Phó các ñơn vị thuộc Ban Quản lý;
- Dự thảo ðề án thành lập, tổ chức lại Ban Quản lý theo quy ñịnh của pháp luật;
- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan xây dựng Quy chế phối hợp
làm việc với các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân
cấp huyện và các cơ quan có liên quan khác ñể thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn
ñược giao theo cơ chế một cửa và một cửa liên thông trình Ủy ban nhân dân tỉnh
phê duyệt;
- Xây dựng chương trình, kế hoạch về xúc tiến ñầu tư phát triển Khu công nghiệp,
Khu kinh tế gửi Sở Kế hoạch và ðầu tư trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt và tổ chức
thực hiện;
- Dự thảo ðề án quy hoạch, ñiều chỉnh bổ sung quy hoạch phát triển Khu kinh tế,
Khu công nghiệp;
- Xây dựng kế hoạch hàng năm và 5 năm về phát triển Khu kinh tế, Khu công nghiệp;
phát triển nguồn nhân lực và vốn ñầu tư phát triển; hàng năm dự báo nhu cầu sử dụng
lao ñộng trong khu công nghiệp, khu kinh tế, phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền
cung ứng lao ñộng cho các doanh nghiệp trong Khu công nghiệp, Khu kinh tế;
- Dự toán ngân sách, kinh phí hoạt ñộng sự nghiệp và vốn ñầu tư phát triển
hàng năm và nguồn kinh phí khác (nếu có) của Ban Quản lý theo quy ñịnh của Luật
Ngân sách nhà nước và pháp luật có liên quan;
- Xây dựng phương án phát hành trái phiếu công trình; phương án huy ñộng
các nguồn vốn khác ñể ñầu tư phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng
xã hội quan trọng trong Khu kinh tế, trình Ủy ban nhân dân tỉnh ñể trình Thủ tướng
Chính phủ quyết ñịnh theo thẩm quyền;
- Dự thảo quyết ñịnh, chỉ thị, văn bản; chương trình, kế hoạch, biện pháp tổ chức
thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, cải cách hành chính nhà nước thuộc phạm vi quản lý
của Ban Quản lý theo quy ñịnh pháp luật.
c) Trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh:
- Dự thảo quyết ñịnh thành lập, sáp nhập, chia tách, tổ chức lại, giải thể các tổ chức,
ñơn vị thuộc Ban Quản lý theo quy ñịnh của pháp luật;
- Dự thảo các văn bản thuộc thẩm quyền ban hành của Chủ tịch Ủy ban
nhân dân tỉnh về lĩnh vực quản lý nhà nước tại Khu kinh tế, Khu công nghiệp;
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d) Kế hoạch sử dụng vốn ngân sách nhà nước ñầu tư xây dựng, phát triển
Khu kinh tế, Khu công nghiệp.
ñ) Hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức thực hiện các văn bản pháp luật, quy hoạch,
kế hoạch, ñề án, dự án, cơ chế, chính sách về Khu kinh tế, Khu công nghiệp sau khi
ñược ban hành, phê duyệt; thông tin, tuyên truyền, hướng dẫn, phổ biến, theo dõi
thi hành pháp luật về Khu kinh tế, Khu công nghiệp.
e) Ban Quản lý là cơ quan ñầu mối quản lý hoạt ñộng ñầu tư trong Khu kinh tế,
Khu công nghiệp trên ñịa bàn. Các cơ quan quản lý nhà nước khác khi triển khai các
nhiệm vụ chuyên môn tại Khu kinh tế, Khu công nghiệp có trách nhiệm phối hợp và
lấy ý kiến tham gia của Ban Quản lý, ñảm bảo cho hoạt ñộng quản lý nhà nước
Khu kinh tế, Khu công nghiệp thống nhất, tránh chồng chéo và tạo ñiều kiện thuận lợi
cho doanh nghiệp hoạt ñộng theo quy ñịnh của pháp luật.
g) Về quản lý ñầu tư:
- Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của cơ quan ñăng ký ñầu tư ñối với các dự án
ñầu tư thuộc thẩm quyền quyết ñịnh chủ trương ñầu tư của Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ
và Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy ñịnh của pháp luật về ñầu tư;
- ðăng ký ñầu tư; cấp, ñiều chỉnh, thu hồi Quyết ñịnh chủ trương ñầu tư,
Giấy chứng nhận ñăng ký ñầu tư, thỏa thuận ký quỹ ñể bảo ñảm thực hiện dự án ñầu tư
ñối với các dự án ñầu tư thuộc thẩm quyền theo quy ñịnh của pháp luật về ñầu tư;
quyết ñịnh giản tiến ñộ ñầu tư;
- Tiếp nhận, cấp, thu hồi Giấy chứng nhận ñăng ký hoạt ñộng văn phòng ñiều hành
cho nhà ñầu tư nước ngoài trong hợp ñồng BCC;
- Thực hiện chức năng quản lý nhà nước ñối với các dự án ñầu tư trên ñịa bàn
Khu kinh tế, Khu công nghiệp;
- Kiểm tra, giám sát việc thực hiện mục tiêu ñầu tư quy ñịnh tại Quyết ñịnh
chủ trương ñầu tư, Giấy chứng nhận ñăng ký ñầu tư, tiến ñộ góp vốn và triển khai dự án
ñầu tư; việc thực hiện các ñiều khoản cam kết ñối với các dự án ñược hưởng ưu ñãi
ñầu tư và các nội dung liên quan khác;
- Duy trì, cập nhật Hệ thống thông tin quốc gia về ñầu tư ñối với các dự án ñầu tư
trên ñịa bàn Khu kinh tế, Khu công nghiệp;
- Tham gia hoạt ñộng xúc tiến ñầu tư theo kế hoạch ñã ñược Bộ Kế hoạch và
ðầu tư, các Bộ, ngành và Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt; tham gia các chương trình
xúc tiến ñầu tư vào Khu kinh tế, Khu công nghiệp do Bộ Kế hoạch và ðầu tư, các Bộ,
ngành và Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức; phối hợp hướng dẫn, hỗ trợ nhà ñầu tư theo
thẩm quyền trong quá trình chuẩn bị và triển khai dự án ñầu tư;
- Giải quyết khó khăn, vướng mắc của nhà ñầu tư, ñánh giá hiệu quả ñầu tư
trong Khu kinh tế, Khu công nghiệp; ñịnh kỳ gửi báo cáo tới Ủy ban nhân dân tỉnh và
Bộ Kế hoạch và ðầu tư theo quy ñịnh;
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- Thuê tư vấn nước ngoài thực hiện dịch vụ tư vấn xúc tiến ñầu tư, tư vấn chiến lược
ñầu tư xây dựng và phát triển Khu kinh tế;
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy ñịnh của pháp luật về ñầu tư.
h) Về quản lý môi trường:
- Tổ chức thẩm ñịnh, phê duyệt báo cáo ñánh giá tác ñộng môi trường ñối với
các dự án trong Khu kinh tế, Khu công nghiệp theo ủy quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh
(ñối với các dự án thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh);
- Tiếp nhận ñăng ký và xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường cho các ñối tượng
thuộc diện phải ñăng ký trong Khu kinh tế, Khu công nghiệp theo ủy quyền của
cơ quan chuyên môn về môi trường cấp tỉnh và của Ủy ban nhân dân cấp huyện (ñối với
dự án thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp huyện);
- Tổ chức thẩm ñịnh, phê duyệt ñề án bảo vệ môi trường chi tiết, ñề án bảo vệ
môi trường ñơn giản của các dự án trong Khu kinh tế, Khu công nghiệp theo ủy quyền
của cơ quan có thẩm quyền;
- Tổ chức kiểm tra, xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường phục vụ
giai ñoạn vận hành dự án ñối với các dự án ñầu tư trong Khu kinh tế, Khu công nghiệp
theo quy ñịnh của pháp luật về bảo vệ môi trường.
i) Về quản lý quy hoạch và xây dựng:
- Xây dựng Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế, trình Ủy ban nhân dân tỉnh
ñể trình Thủ tướng Chính phủ quyết ñịnh theo thẩm quyền;
- Tổ chức lập quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết xây dựng các khu chức năng
phù hợp với quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế, Khu công nghiệp ñã ñược phê duyệt,
quy hoạch, kế hoạch sử dụng ñất chi tiết trong Khu kinh tế, Khu công nghiệp trình
cơ quan có thẩm quyền phê duyệt;
- ðiều chỉnh quy hoạch xây dựng ñã ñược phê duyệt của Khu công nghiệp, các
khu chức năng trong Khu kinh tế nhưng không làm thay ñổi cơ cấu quy hoạch;
- Phê duyệt nhiệm vụ và ñồ án quy hoạch chi tiết xây dựng các dự án trong
Khu công nghiệp, khu chức năng trong Khu Kinh tế thuộc diện phải lập quy hoạch
chi tiết xây dựng theo pháp luật về xây dựng;
- Thực hiện thẩm quyền thẩm ñịnh dự án và thiết kế, dự toán xây dựng của
Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành ñối với các dự án, công trình trong
Khu kinh tế, Khu công nghiệp;
- Quyết ñịnh ñầu tư ñối với các dự án nhóm B, C sử dụng vốn ñầu tư công tại
Khu kinh tế, Khu công nghiệp;
- Cấp, ñiều chỉnh, gia hạn, cấp lại Giấy phép xây dựng công trình; thu hồi Giấy phép
xây dựng công trình ñối với công trình xây dựng phải có giấy phép xây dựng theo
quy ñịnh của pháp luật về xây dựng (trừ công trình cấp ñặc biệt, công trình tôn giáo,
công trình di tích lịch sử - văn hóa, công trình tượng ñài, tranh hoành tráng) trong
Khu kinh tế, Khu công nghiệp;
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- Thực hiện công tác quản lý chất lượng công trình ñối với các dự án trong
Khu kinh tế, Khu công nghiệp;
- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện việc duy tu, bảo dưỡng
hệ thống các công trình kết cấu hạ tầng kỹ thuật và xã hội, các công trình dịch vụ và
tiện ích công cộng ñược ñầu tư từ ngân sách nhà nước trong Khu kinh tế, Khu công nghiệp;
- Thực hiện các nhiệm vụ khác về quản lý quy hoạch, xây dựng, quản lý
chất lượng công trình trong Khu kinh tế, Khu công nghiệp theo quy ñịnh của pháp luật
về xây dựng và phân cấp, ủy quyền của cơ quan có thẩm quyền.
k) Về quản lý doanh nghiệp và lao ñộng:
- Cấp, cấp lại, thu hồi Giấy phép lao ñộng và xác nhận người lao ñộng nước ngoài
không thuộc diện cấp giấy phép lao ñộng cho người nước ngoài, người Việt Nam
ñịnh cư ở nước ngoài làm việc trong Khu kinh tế, Khu công nghiệp;
- Tiếp nhận báo cáo giải trình của doanh nghiệp trong Khu kinh tế, Khu công nghiệp
về nhu cầu sử dụng người nước ngoài ñối với từng vị trí công việc mà người Việt Nam
chưa ñáp ứng ñược;
- Tổ chức thực hiện ñăng ký nội quy lao ñộng; tiếp nhận thỏa ước lao ñộng
tập thể, hệ thống thang lương, bảng lương, ñịnh mức lao ñộng, khai trình việc sử dụng
lao ñộng, báo cáo tình hình thay ñổi về lao ñộng;
- Tiếp nhận và xử lý hồ sơ ñăng ký thực hiện Hợp ñồng nhận lao ñộng thực tập
của doanh nghiệp, hoạt ñộng ñưa người lao ñộng ñi thực tập ở nước ngoài dưới 90 ngày
cho doanh nghiệp trong Khu kinh tế, Khu công nghiệp;
- Nhận báo cáo về việc cho thôi việc nhiều người lao ñộng, cho thuê lại lao ñộng,
kết quả ñào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình ñộ kỹ năng nghề hàng năm; nhận thông báo
về ñịa ñiểm, ñịa bàn, thời gian bắt ñầu hoạt ñộng và người quản lý, người giữ chức danh
chủ chốt của doanh nghiệp thuê lại lao ñộng, thông báo tổ chức làm thêm từ trên 200 giờ
ñến 300 giờ trong một năm của doanh nghiệp trong Khu kinh tế, Khu công nghiệp.
- Nhận báo cáo thống kê, báo cáo tài chính của doanh nghiệp, dự án hoạt ñộng
trong Khu kinh tế, Khu công nghiệp; ñánh giá hiệu quả ñầu tư trong Khu kinh tế,
Khu công nghiệp.
- Giới thiệu việc làm cho công nhân lao ñộng làm việc tại Khu kinh tế, Khu
công nghiệp.
l) Về quản lý thương mại:
- Cấp, cấp lại, ñiều chỉnh, gia hạn, thu hồi Giấy phép thành lập văn phòng ñại diện
và chấm dứt hoạt ñộng của Văn phòng ñại diện của tổ chức, thương nhân nước ngoài
ñặt trụ sở tại Khu kinh tế, Khu công nghiệp theo quy ñịnh của pháp luật về thương mại;
- Cấp, cấp lại, sửa ñổi, bổ sung và gia hạn Giấy phép thành lập văn phòng
ñại diện, chi nhánh trong khu kinh tế ñối với doanh nghiệp du lịch nước ngoài theo
quy ñịnh của pháp luật và theo hướng dẫn hoặc ủy quyền của các bộ, ngành và
Ủy ban nhân dân tỉnh;
- Cấp các loại Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa cho hàng hóa sản xuất tại
Khu kinh tế, Khu công nghiệp trên cơ sở ủy quyền của Bộ Công Thương.
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m) Về quản lý ñất ñai, bất ñộng sản:
- Quản lý và sử dụng có hiệu quả quỹ ñất, mặt nước chuyên dùng ñã ñược giao
theo ñúng mục ñích sử dụng và phù hợp với Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế,
Khu công nghiệp, Quy hoạch phân khu xây dựng các khu chức năng, quy hoạch,
kế hoạch sử dụng ñất ñã ñược cấp có thẩm quyền phê duyệt;
- Tiếp nhận ñăng ký khung giá cho thuê ñất, cho thuê lại ñất và phí hạ tầng
Khu công nghiệp, Khu kinh tế của nhà ñầu tư xây dựng kinh doanh kết cấu hạ tầng
Khu kinh tế, Khu công nghiệp;
- Thực hiện chức năng quản lý ñất trong Khu kinh tế, Khu công nghiệp:
+ Việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thực hiện thủ tục hành chính về ñất ñai
trong Khu kinh tế ñược thực hiện tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh;
+ Thẩm ñịnh nhu cầu sử dụng ñất, thẩm ñịnh ñiều kiện giao, cho thuê ñất cho
phép chuyển mục ñích sử dụng ñất các dự án ñầu tư trước khi giao lại ñất, cho thuê ñất;
+ Phối hợp với tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng ñể thực hiện
việc bồi thường, hỗ trợ, tái ñịnh cư ñối với ñất sử dụng cho Khu kinh tế;
+ Giao lại ñất có thu tiền sử dụng ñất, giao lại ñất không thu tiền sử dụng ñất,
cho thuê ñất cho người có nhu cầu sử dụng ñất trong các khu chức năng của Khu Kinh tế
theo quy ñịnh tại các ðiều 54, ðiều 55 và ðiều 56 của Luật ðất ñai (trừ cơ sở tôn giáo);
+ Quyết ñịnh mức thu tiền sử dụng ñất, tiền thuê ñất ñảm bảo nguyên tắc giá ñất
ñể tính tiền sử dụng ñất, tiền thuê ñất không ñược thấp hơn giá ñất trong Bảng giá do
Ủy ban nhân dân tỉnh quy ñịnh; mức miễn, giảm tiền sử dụng ñất, tiền thuê ñất theo từng
dự án ñối với trường hợp giao ñất, cho thuê ñất phù hợp với quy ñịnh của pháp luật;
+ Thu hồi ñất trong khu kinh tế ñã giao lại, cho thuê ñối với các trường hợp
người sử dụng ñất có hành vi vi phạm pháp luật về ñất ñai quy ñịnh tại các ðiểm a, b,
c, d, e, g và i Khoản 1 ðiều 64 của Luật ðất ñai; người sử dụng ñất chấm dứt việc sử dụng
ñất theo pháp luật hoặc tự nguyện trả lại ñất theo quy ñịnh tại các ðiểm a, b, c và d
Khoản 1 ðiều 65 của Luật ðất ñai; quản lý quỹ ñất ñã thu hồi ñối với các trường hợp này;
+ Gửi quyết ñịnh giao lại ñất, cho thuê ñất, gia hạn sử dụng ñất, trích lục bản ñồ
ñịa chính hoặc trích ño ñịa chính khu ñất ñến Văn phòng ñăng ký ñất ñai ñể ñăng ký
vào hồ sơ ñịa chính, cập nhật cơ sở dữ liệu ñất ñai và trình cơ quan có thẩm quyền
cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng ñất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền
với ñất;
+ Xác ñịnh mức thu tiền bảo vệ, phát triển ñất trồng lúa và thông báo số tiền
phải nộp ñối với các trường hợp quyết ñịnh giao ñất, cho thuê ñất, chuyển mục ñích
sử dụng ñất thuộc thẩm quyền của Ban Quản lý khu kinh tế, công nghiệp tỉnh.
n) Về quản lý tài chính, kế hoạch:
- Quản lý và sử dụng các nguồn vốn ñầu tư phát triển Khu kinh tế, Khu công nghiệp
thuộc thẩm quyền; quản lý ñầu tư, xây dựng, ñấu thầu ñối với các dự án ñầu tư bằng
vốn ñầu tư công tại Khu kinh tế, Khu công nghiệp thuộc thẩm quyền; quản lý và thực hiện
việc thu, chi hành chính, sự nghiệp, các chương trình mục tiêu và các nguồn vốn khác
ñược giao theo quy ñịnh của pháp luật;
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- Xây dựng danh mục các dự án ñầu tư và kế hoạch vốn ñầu tư phát triển hàng năm
và 05 năm trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt và tổ chức thực hiện;
- Xây dựng các khung giá và mức phí, lệ phí trình cơ quan có thẩm quyền ban hành
theo quy ñịnh của pháp luật;
- ðề xuất danh mục dự án, tổ chức lựa chọn nhà ñầu tư, ký kết hợp ñồng BOT,
BTO, BT, các hình thức hợp ñồng khác theo pháp luật về ñối tác công tư, các dự án
nhóm B, C theo ủy quyền của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; trực tiếp tiếp nhận, quản lý
và sử dụng vốn ODA;
- Thực hiện các nhiệm vụ theo quy ñịnh của pháp luật và quy ñịnh của Ủy ban
nhân dân cấp tỉnh về quản lý tài chính, tài sản, ngân sách ñược giao; thu và quản
lý sử dụng các loại phí, lệ phí; quản lý và chịu trách nhiệm về tài chính, tài sản ñược
giao theo quy ñịnh của pháp luật.
o) Các nhiệm vụ và quyền hạn khác:
- Quản lý, phổ biến, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy ñịnh,
quy hoạch, kế hoạch có liên quan tới Khu kinh tế, Khu công nghiệp ñã ñược cơ quan
nhà nước có thẩm quyền phê duyệt;
- Theo phân cấp, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức thẩm ñịnh công nghệ,
ñánh giá công nghệ, ñánh giá trình ñộ công nghệ, thẩm ñịnh hợp ñồng chuyển giao
công nghệ; kiểm tra, kiểm soát công nghệ và chuyển giao công nghệ trong dự án ñầu tư,
hoạt ñộng nghiên cứu phát triển và ứng dụng công nghệ của doanh nghiệp;
- Cấp một số loại giấy phép, chứng chỉ, chứng nhận khác trong Khu kinh tế,
Khu công nghiệp theo ủy quyền của các bộ, ngành, Ủy ban nhân dân tỉnh và cơ quan
có thẩm quyền;
- Kiểm tra, giám sát việc chấp hành pháp luật về xây dựng, lao ñộng, tiền lương,
bảo hiểm xã hội ñối với người lao ñộng, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người lao ñộng
và người sử dụng lao ñộng, hoạt ñộng của các tổ chức chính trị - xã hội, phòng chống
cháy nổ, an ninh - trật tự, bảo vệ môi trường sinh thái ñối với các dự án tại Khu kinh tế,
Khu công nghiệp; ñề nghị xử phạt vi phạm hành chính theo quy ñịnh ñối với các
trường hợp vi phạm về các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý ñối với Khu kinh tế, Khu
công nghiệp;
- Phối hợp với chính quyền ñịa phương và các cơ quan có liên quan bảo ñảm
mọi hoạt ñộng trong khu kinh tế phù hợp quy hoạch, kế hoạch xây dựng và phát triển
Khu kinh tế ñã ñược cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt và các quy ñịnh có
liên quan; tham gia các cuộc thanh tra việc thực hiện quy ñịnh, quy hoạch, kế hoạch
có liên quan tới Khu kinh tế, Khu công nghiệp;
- Phối hợp với các sở ngành liên quan tổ chức hướng dẫn, kiểm tra, giám sát,
xử lý ñối với công tác quản lý vệ sinh lao ñộng và sức khỏe người lao ñộng tại các
Khu kinh tế, Khu công nghiệp;
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- Phối hợp với các ñơn vị Công an trong việc kiểm tra công tác giữ gìn an ninh,
trật tự, xây dựng và ñề xuất những biện pháp thực hiện công tác bảo ñảm an ninh, trật tự,
tổ chức lực lượng bảo vệ, lực lượng phòng cháy, chữa cháy trong Khu kinh tế,
Khu công nghiệp;
- Giải quyết các khó khăn, vướng mắc của nhà ñầu tư tại Khu kinh tế, Khu
công nghiệp và kiến nghị Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, ngành có liên quan và Ủy ban
nhân dân cấp tỉnh giải quyết những vấn ñề vượt thẩm quyền;
- Phối hợp với Bộ Kế hoạch và ðầu tư trong việc xây dựng và quản lý thông tin
về Khu kinh tế, Khu công nghiệp;
- Báo cáo ñịnh kỳ với Bộ Kế hoạch và ðầu tư, các Bộ, ngành có liên quan và
Ủy ban nhân dân cấp tỉnh về tình hình: Xây dựng và phát triển Khu kinh tế, Khu công nghiệp;
thực hiện việc cấp, ñiều chỉnh, thu hồi Giấy chứng nhận ñầu tư; triển khai và hoạt ñộng
của dự án ñầu tư; thực hiện các nghĩa vụ ñối với nhà nước; thu hút và sử dụng lao ñộng;
thực hiện các quy ñịnh của pháp luật lao ñộng và giải quyết tranh chấp lao ñộng và
thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường sinh thái trong Khu kinh tế, Khu công nghiệp;
- Tổ chức phong trào thi ñua và khen thưởng cho doanh nghiệp trong Khu
kinh tế, Khu công nghiệp;
- Tổ chức và phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước trong việc thanh tra,
kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và
xử lý các hành vi vi phạm hành chính trong Khu kinh tế, Khu công nghiệp;
- Thực hiện những nhiệm vụ và quyền hạn khác theo quy ñịnh của pháp luật
và phân công, ủy quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh;
- Thực hiện hợp tác quốc tế trong lĩnh vực phát triển Khu kinh tế, Khu công nghiệp
theo quy ñịnh của pháp luật và phân công hoặc ủy quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh,
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh;
- Tổ chức nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật; xây dựng hệ thống
thông tin, lưu trữ phục vụ công tác quản lý nhà nước và chuyên môn nghiệp vụ về
lĩnh vực ñược giao;
- Tổ chức kiểm tra, xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền
xử lý các hành vi vi phạm pháp luật trong các lĩnh vực ñầu tư, môi trường, lao ñộng,
thương mại, xây dựng thuộc phạm vi quản lý nhà nước ñược phân cấp, ủy quyền của
Ban Quản lý; tham gia thanh tra, tổ chức giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy ñịnh
của pháp luật; thực hiện phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm và chống lãng phí.
Phối hợp với cơ quan chức năng khi các cơ quan chức năng tổ chức các cuộc
thanh tra việc thực hiện quy ñịnh, quy hoạch, kế hoạch có liên quan tới Khu kinh tế,
Khu công nghiệp;
- Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế công chức, cơ cấu ngạch công chức, vị trí
việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và số lượng người làm việc
trong các ñơn vị sự nghiệp công lập; thực hiện chế ñộ tiền lương và chính sách,
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chế ñộ ñãi ngộ, ñào tạo, bồi dưỡng, khen thưởng, kỷ luật ñối với công chức, viên chức
và người lao ñộng thuộc phạm vi quản lý của Ban Quản lý theo quy ñịnh của pháp luật
và theo sự phân cấp hoặc ủy quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh;
- Thực hiện công tác thông tin, báo cáo ñịnh kỳ và ñột xuất về tình hình thực hiện
nhiệm vụ trong các lĩnh vực công tác ñược giao với Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Kế hoạch
và ðầu tư và các Bộ, ngành liên quan; nhận báo cáo thống kê, báo cáo tài chính của
doanh nghiệp hoạt ñộng trong Khu kinh tế, Khu công nghiệp; xây dựng hệ thống thông tin
về Khu kinh tế, Khu công nghiệp trên ñịa bàn và kết nối với hệ thống thông tin
quốc gia về Khu kinh tế, Khu công nghiệp;
2. Ngoài các nhiệm vụ quyền hạn tại khoản 1 ðiều này, Ban Quản lý thực hiện
nhiệm vụ và quyền hạn tại Khu kinh tế cửa khẩu A ðớt sau:
a) Thực hiện thống nhất quản lý các hoạt ñộng tại cửa khẩu theo quy ñịnh tại
Chương II Quy chế ñiều hành hoạt ñộng tại các cửa khẩu biên giới ñất liền ban hành
kèm theo Quyết ñịnh số 45/2013/Qð-TTg ngày 25 tháng 7 năm 2013 của Thủ tướng
Chính phủ về việc ban hành Quy chế ñiều hành hoạt ñộng tại các cửa khẩu biên giới
ñất liền.
b) Xây dựng và trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Nội quy cửa khẩu và
tổ chức thực hiện Nội quy cửa khẩu sau khi ñược ban hành.
c) Tổ chức thực hiện ñiều hành, phối hợp hoạt ñộng của các lực lượng chức năng
tại cửa khẩu trong hoạt ñộng kiểm tra, kiểm soát ñối với xuất nhập khẩu hàng hóa,
xuất nhập cảnh người, phương tiện giao thông vận tải qua cửa khẩu.
d) Bố trí ñịa ñiểm kiểm tra, kiểm soát của các lực lượng chức năng quản lý
chuyên ngành tại cửa khẩu thống nhất, hợp lý, thông suốt, ñáp ứng yêu cầu thực hiện
chức năng, nhiệm vụ của các lực lượng chức năng tại cửa khẩu theo quy ñịnh của
pháp luật.
ñ) Tổ chức phối hợp và giải quyết những vướng mắc phát sinh liên quan ñến
hoạt ñộng chuyên ngành của các lực lượng chức năng tại cửa khẩu. Thông báo cơ chế,
chính sách và những chỉ ñạo, ñiều hành của các cơ quan có liên quan ñến các lực lượng
chức năng.
e) ðảm bảo thời gian làm việc của các lực lượng chức năng tại cửa khẩu theo
ñúng quy ñịnh tại Nội quy cửa khẩu; phối hợp kiểm tra, kiểm soát trong cùng một
thời gian ñã ñược thống nhất giữa Ban Quản lý cửa khẩu với cơ quan quản lý cửa khẩu
của nước có chung biên giới.
g) Tổng hợp ý kiến của các tổ chức, cá nhân có liên quan về các giải pháp
ñiều hành hoạt ñộng tại cửa khẩu, báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết ñịnh
hoặc kiến nghị với các ngành chức năng xử lý theo quy ñịnh của pháp luật.
h) Phối hợp với cơ quan có liên quan thực hiện việc theo dõi, tổng hợp, báo cáo
và tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh trong việc quản lý các hoạt ñộng và thực hiện
các cơ chế, chính sách về thương mại tại khu vực cửa khẩu.
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i) Báo cáo ñịnh kỳ hàng tháng, quý, sáu tháng và một năm hoặc báo cáo ñột xuất
về tình hình hoạt ñộng tại cửa khẩu cho Ủy ban nhân dân tỉnh.
k) Báo cáo tình hình chấp hành về hành chính và công tác phối hợp ñối với
công chức, viên chức thuộc các lực lượng chức năng tại cửa khẩu ñến các cơ quan có
liên quan, kiến nghị khen thưởng hoặc xử lý ñối với những cá nhân hay lực lượng
chức năng vi phạm hành chính hoặc không chấp hành Nội quy cửa khẩu.
l) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao theo
quy ñịnh của pháp luật.
3. Ban Quản lý thực hiện các nhiệm vụ ñược các Bộ, ngành và Ủy ban nhân dân
tỉnh Thừa Thiên Huế, các sở, ban, ngành cấp tỉnh ủy quyền.
Chương III
CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ BIÊN CHẾ
ðiều 3. Cơ cấu tổ chức, biên chế
1. Lãnh ñạo Ban Quản lý:
a) Ban Quản lý có Trưởng ban và không quá 03 Phó Trưởng ban và phải ñảm bảo
có ít nhất 01 lãnh ñạo Ban Quản lý làm việc thường trực tại ñịa bàn Khu kinh tế
Chân Mây - Lăng Cô.
b) Trưởng ban là người ñứng ñầu Ban Quản lý, có trách nhiệm ñiều hành mọi
hoạt ñộng của Ban Quản lý, chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân tỉnh và pháp luật
về hoạt ñộng và hiệu quả hoạt ñộng của Khu kinh tế, Khu công nghiệp; chịu trách nhiệm
báo cáo công tác trước Ủy ban nhân dân tỉnh và Hội ñồng nhân dân tỉnh khi ñược
yêu cầu; phối hợp với người ñứng ñầu các Sở, Ủy ban nhân dân cấp huyện; các tổ chức
chính trị - xã hội, các cơ quan có liên quan trong việc thực hiện nhiệm vụ của Ban
Quản lý.
c) Phó Trưởng ban là người giúp Trưởng ban, chịu trách nhiệm trước Trưởng ban
và trước pháp luật về các nhiệm vụ ñược phân công; khi Trưởng ban vắng mặt, một
Phó Trưởng ban ñược Trưởng ban ủy quyền ñiều hành các hoạt ñộng của Ban Quản lý.
d) Việc bổ nhiệm Trưởng ban và Phó Trưởng ban do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
quyết ñịnh theo quy ñịnh của pháp luật; việc ñiều ñộng, luân chuyển, khen thưởng,
kỷ luật, miễn nhiệm, cho từ chức, nghỉ hưu và thực hiện các chế ñộ chính sách khác
ñối với Trưởng ban, Phó Trưởng ban do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết ñịnh
theo quy ñịnh của pháp luật hiện hành.
2. Cơ cấu tổ chức
a) Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ trực thuộc:
- Văn phòng Ban Quản lý;
- Phòng Kế hoạch tổng hợp;
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- Phòng ðầu tư, Doanh nghiệp và lao ñộng;
- Phòng Quy hoạch, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường.
b) Các Văn phòng ñại diện Khu kinh tế, Khu công nghiệp:
- Văn phòng ñại diện Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô;
- Văn phòng ñại diện các Khu công nghiệp phía Nam;
- Văn phòng ñại diện các Khu công nghiệp phía Bắc.
c) Các ñơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc:
- Trung tâm Hỗ trợ ñầu tư, Tư vấn pháp lý và Dịch vụ việc làm;
- Trung tâm Quản lý, khai thác hạ tầng Khu kinh tế, công nghiệp;
- Ban Quản lý dự án ñầu tư xây dựng Khu vực Khu kinh tế, công nghiệp.
Trung tâm Hỗ trợ ñầu tư, Tư vấn pháp lý và Dịch vụ việc làm; Trung tâm Quản lý,
khai thác hạ tầng Khu kinh tế, công nghiệp; Ban Quản lý dự án ñầu tư xây dựng
Khu vực Khu kinh tế, công nghiệp là ñơn vị sự nghiệp do Ủy ban nhân dân tỉnh
thành lập, có tư cách pháp nhân, ñược sử dụng con dấu riêng, ñược mở tài khoản tại
Kho bạc Nhà nước và các ngân hàng thương mại theo quy ñịnh.
Ngoài ra, tùy theo tình hình và yêu cầu phát triển tại Khu kinh tế, Khu công nghiệp
trong từng giai ñoạn cụ thể, Trưởng ban Ban Quản lý phối hợp với Giám ñốc Sở Nội vụ
ñề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập thêm một số ñơn vị trực thuộc khác.
d) Việc quy ñịnh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của các
phòng chuyên môn, nghiệp vụ và các ñơn vị sự nghiệp trực thuộc Ban Quản lý; bổ nhiệm,
bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, cách chức Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương ñương
thực hiện theo quy ñịnh của pháp luật hiện hành và theo phân cấp của Ủy ban
nhân dân tỉnh.
ñ) Ban Quản lý phối hợp với Trung tâm Phục vụ hành chính công thuộc
Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Trung tâm Hành chính công huyện Phú Lộc tiếp nhận,
xử lý các thủ tục hành chính cho nhà ñầu tư và các tổ chức, cá nhân có liên quan trong
Khu kinh tế, Khu công nghiệp.
3. Biên chế
a) Biên chế hành chính của Ban Quản lý do Ủy ban nhân dân tỉnh quyết ñịnh
trong tổng biên chế hành chính của tỉnh;
b) Số lượng người làm việc trong các ñơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc
Ban Quản lý do Ủy ban nhân dân tỉnh quyết ñịnh theo quy ñịnh của pháp luật;
c) Việc tuyển dụng, bố trí cán bộ, công chức, viên chức của Ban Quản lý phải
căn cứ vào vị trí việc làm, chức danh, tiêu chuẩn, cơ cấu ngạch công chức, viên chức
nhà nước theo quy ñịnh.
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Chương IV
TỔ CHỨC THỰC HIỆN
ðiều 4. Tổ chức thực hiện
1. Trưởng ban Ban Quản lý tổ chức triển khai thực hiện quy ñịnh này. Sắp xếp
tổ chức, bố trí nhân sự các tổ chức thuộc Ban Quản lý bảo ñảm ñúng nguyên tắc và
thủ tục hiện hành.
2. Căn cứ Quy ñịnh này và hướng dẫn của Trung ương, Trưởng ban Ban Quản lý
ban hành Quy chế làm việc của Ban Quản lý và quy ñịnh mối quan hệ công tác của
các ñơn vị thuộc Ban Quản lý.
3. Việc sửa ñổi, bổ sung quy ñịnh này do Trưởng ban Ban Quản lý ñề nghị,
thống nhất với Sở Nội vụ trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết ñịnh./.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Phan Ngọc Thọ
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