
UY BAN NHAN DAN CONG IIOA xA HQI CHU NGHIA VIT NAM 
Till XA CIYA LO Dc 1p  - Tir do - Hinh philc 

So: /UBND-VP Ci'ta Lô,. ngày tháng 4 närn 2020 
W viêc tri&n khai meit s giái pháp 
phông, chong dich COVID -19 ti 

B phãn Mt cCra các cap 
trên dia bàn thi xa 

Klnh gfri: 
- Các phông, ban, &Yn vi thi xA; 
- Trung tam Van hóa TT và Truyn thông thj xA; 

Chi civic Thuê Khu vrrc Bäc Vinh; 
Bi.ru din thj xa Cüa Là; 
UBND các phu&ng. 

Thtrc hin Cong van s 1993/UBND-KSTT ngày 03/4/2020 cüa UBND tinh 

Ng1i An v/v trin khai rnt s giâi pháp phông, chng dlch  COVID-19 tai Bô 

phn Mt cüa các cp trên dia bàn tinh. UBND thj xa yêu ctu thrc hin t6t mt s 

ni dung sau day: 

1. Tru&ng các phông, ban, don v Th1 xã, UBND các phithng 

- Can cir vào tInh hInh s lucing, tn suit giao djch thu tjc hành chInh cüa Ca 

quan, dun vi d b tn can b, Cong chüc, viên chüc lam vic hcTp 1 và áp 4ing các 

bin pháp, các diu kin cn thit cho vic phông, chng lay nhim nht là tai  B 

phn Mt cüa thj xA, B phãn Mt cra các phithng. Darn bão phuc vi hiu qua, 

thuân lçii cho các trtthng hçp t chüc, cá nhân có yêu cu giâi quyt h6 so thu tue 

hành chInh tr%re tip (Luu các irnh vyv thwông xuyên có giao d/ch nhzt: fJdi dai, 

Thul, Quán 1) do lh!, Lao d5ng Ilutcing binh xâ /i5i, Tirpháp, Tài chInh kl hogch). 

- Tang cumg tuyên truyn, hithng dn, khuyn khIch t chüe, Ca nhãn sfr 

dung dich vi,i cong tnre tuyn müc d 3, 4 trên Cng Djch vi cong Qu& gia theo 

dja chi: dichvucong.gov.vn  hoc C6ng Djch vu cong cüa tinE theo dia chi: 

dichvucong.nghean.gov.vn; np h so và nhân kt qua h so giâi quyt thu tUe 

hành chInh (TTHC) qua dich vi btru chinh cong Ich tai các dirn giao dich  tare 

thuc Buu din Ngh An. Chi dn np h so trrc tip trong tru&ng hcip thi1rc si,r cn 

thit, cp bach d hn ch t6i da vic t chüe, cong dan dn co quan d phông ngtra 

lay nhi1T1. 
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- Thrc hin quyt 1it, có hiu qua vic tip nhân, giái quyt h so, trâ k& 

qua trôn Cng djch viii Cong tnrc tuyn, thông qua djch vi bmi chinh cOng Ich. 

- Các phông chuyên môn, Van phOng DKQSD dt, UBND các phung tip 

tiic rà soát, tham mru b sung them các djch vçi Cong trirc tuyn thuc thm quyn 

giài quyt, dc bit là các TTHC có thành phn h so don gin d d nghj co quan 

có thrn quyn cp nhtt len trên Cng djch vm cOng cüa tinh. 

Nu cOng chüc, viên chüc co quan, don v nào thiu trách nhirn, gay khó 

khän cho t chüc cá nhân thijc hin TTHC qua djch vu cOng trc tuyn hoc dich 

vu biru chInh cong Ich thI nguii dung du phông ban, cci quan, don vj do chju trách 

nhirn tnrc Chü tich UBND thi xä. 

2. Trung tam Van hóa The thao và Truyn thông thj xã. 

- Lien k& dn Cng Djch vi cong cüa tinh theo dja chi: 

dichvucong.nghean.gov.vn  tai vj tn ni bt cüa Cng/Trang thông tin diên tCr cüa 

thi xã d t chirc, cá nhân thun lçci trong vic nôp ht so trrc tuyn. 

- Phi hcrp Van phông HDND-UBND thi xA, UBND các phung cong khai 

s din thoai, dja chi email cüa can bô cOng chuc, viên chirc lam vic tai B phn 

Môt cüa thj xã, các phis&ng trên Cng/ Trang thông tin din tCr thi xa d tu vn, 

huóng dn khi t chüc, cá nhân cAn h trçl. 

- Tuyên truyn, hrntng dAn ngui dan truy cap, sü ding djch v cOng trtrc 

tuyn và djch vii buu chinh cOng ich khi np h so, nhn kt qua, 

3. Bu'u din th xã Cfra LO. 

Phi hcrp vci các phOng, ban chuyên mOn cüa thi xA, các don vi lien quan, 

UBND các phu&ng d tuyên truyn, huung dAn ngui dan nôp h so và nhãn kt qua 

thông qua djch v.i buu chinh cOng Ich; B6 trI co SO vt chAt, nhân 1c d hixrng dAn 

t chüc, cá than np h so, nhan kt qua giái quyt thu tiic hành chInh thông qua 

viec sü dimng djch v.i buu chinh cOng ich, thu ho phi, l phi tai  các dMm giao djch 

cüa Bixu din hoãc tai nhà; dam bão tip nhn bàn giao kjp thii, trã kt qua dung th&i 

gian và dja dim.' 

(Quy trinh t/icc hin theo hithng ddsi Igi Quylt d.inh sá 45/2016/QD-TTg 

ngày 19/10/2016 cia Tht Tithng Chinh phi,' Thông ii! s 17/2017/TT-BTTTT 

ngày 23/6/2017 cza b thông tin truyn thông quy dinh ni5t sd ni dung và bin 

pháp thi hành Quylt dnh s 45/2016/QD-UBND-TTg ngày 19/10/2016 cüa Thz 

2 



TM. UY BAN NHAN DAN 
CHU T!CH 

tu'áng ChInh ph v vic tièp nhán hd w, trá kIt qua giái quylt thu sc hành chInh 

qua dch vy btu chInh cong 1ch). 

4. Van phông HDND-UBND th1 xã, UBND các phu-ô'ng 

- Sp xp b trI s6 1ucing ngithi lam vic hcrp 1' tai Bô phãn Mt c'Cra cüa thi 

xâ, B phãn Mt cCra các phi.thng dam .bão dáp üng nhu cu giao djch TTHC cüa to 

chrc, cong dan; có giâi pháp d phông chng 1y nhirn cho can b, cOng chirc và 

cá nhãn khi dn giao dich. 

- Cong khai thông tin cüa can b, cong chüc, viên chüc tai B phn Mt cüa, 

trên Cng/Trang thông tin din tü thi xA d t chfrc, Ca nhãn bit d lien h, huàng 

dn nôp h soS. 

Yêu cu các phông, ban, dan vj lien quan; UBND các phithng nghiêm tüc 

triën khai th?c hin .1. 

Nc'inhin: 
- Nhu trên; 
- VP IJBND tinh (Phong KSTTHC); 
- Chü tch, cãc Phó CT UBND Th x; 
- Các phàng, ban, dn vj lien quan; 
- Trung tini VHTT và TT thj x; 
-LuuVT,VP. 

Doãn Tiên Dung 
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