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Ca LO, ngày 14 tháng 4 nãrn 2020

phong chông dich COVID-19

Kinli gcri:
- Các phông chuyên môn;
- Clii nhá:rih Van phOng dang k dat dai;
- Clii cic thuê khu vijc Bãc Vinh;
- Trung tarn Van lióa The thao và Truyên thông thj xâ;
- Bru din thi xã Ccra Là;
- UBND các phixrng.
Nhrn dAy rnanh cong tác cái each hành cliInh, trin khai t& các bin pháp
dam báo giái quyt ho so thu tic hành chInli (TTHC) clap frng yêu câu phOng
chng djch COVID-19. UBND thj xã yêu câu các phông, co quan, don vj lien
quail, UBND các p1nring thrc hin tot rn3t s ni dung sau day:
1. Các phông, co quan chuyên môn, UBND các phu'&ng:
- Rà soát các ho so thñ tie hãnh chInh thrc 1iin vic np, then kêt qua qua
djch vi buu chInh cong ich dé cung cap tl1ông tin, tài lieu và huxOng dan cho nhân
viên lxru diên d t chCrc thLrc hiii vic tiêp nhn, trã két qua qua djeli vii buu
chuiih cong ich (BCCI).
- Van phông HDND-UBND, UBND các phusng phOi hcip Bini din tlij xà
dê cong kliai danh sách các diem plwc vm biru chinh cña bizu din thrc hin vic
tiêp nhan ho so, trá két qua giái quyêt h so TTHC qua djch vim bixu chInh cong ich
tai B plin Mt cCra.
2. Trung tam Van hóa The thao và rfruyn thông thj xa, UBND các
phu'ô'ng.
Tuyên truyên rcng rãi trên h thông dãi truyên tlianli, truyén hInli thj xa,
dái truyên tlianh các plwng, mang xa liOi v vic sr dijng djch vij cong tc
tuyên, nOp, nhan kêt qua thông qua djch vii bi.ru chinh cong Ich dê nliân dan biêt
và sr dung.
Cong khai thông tin danh sách can b, cong chcrc lam vic tai B plin
Mt cra; danh sách các diem phiic vij bun chInli cüa bun din thirc hin vic tip
nhn ho so', trã két qua giâi quyêt ho scr TTHC qua djch v bi.ru chInh cong Ich trên
Công/Trang thông tin din tcr thj xä dê ngthi dan biët, lien h.
Truy cap, tãi cac htrOng dan v clang nhp, sr dung dlch vit cOng trijc
tuyn tai trang web dichvucong.nghean.gov.vn dê tuyên truyn, lnràng dan
ngtrii dan thuc hin.
(Gth kern theo hzthng don cza Sà T/T&TT v nôi dung tuyên truyn thrc
hin QD 45/2016/QD-TTg cza Thu tu'áng ChInh phü)

3. Btru din th1 xã
Buu then thj xã phôi hçp Bô phân Mt tha pliithng, thi xã, Trung tarn
Van hóa The thao và Truyên thông th xâ dé cong khai danh sách các diem Phuc
vi Bixu chunh cüa Biju dien thirc hin vic tiêp nhn ho so, trá kt qua giãi quy&
TTHC qua dich viii bru chinli cong feb tai B phn Mt efra và trên CônglTrang
thông tin din tir cüa thj xA.
PhM hcp cac phOng chuyên môn, UBND p&r?ng và B phn Mt ci'ra
dé cp nht danh sách thU tue hành chmnh tiêp nhn, trã kt qua qua djch v,i biru
chInh, các tãi 1iu lien quan d phic vu cho hoat dng tip nhn h so, trã kt
qua tai cáe dirn biru chinh cUa Biru din;
Ph6i hqp tuyên truyên, van dng ngiri dan np ho so, nhn kt qua
thông qua djch vi biru chinh trw&c mat tp trung vào vic tuyên truyn ngzthi
dan nhn két qua thông qua d/ch vi buu chInh ('nhn tqi diem bwu chInh hoc
nh2n tQi nha); ThLrc hien vic thu h phI, 1 phI tai các dim phiic vi,i bisu chinh
hoãc tai nhà dam báo kp th?yi, dung dia diem,...
4. Can b, cong chüc, viên chüt lam vic ti B phn Mt cüa thj xA,
các phtrong:
HirOng dan ngri den giao djch tri,rc tiêp tai B phn Môt ci'ra bit dê
lira chn phixang thrc np ho so, nhn kêt qua giái quyêt TTHC thông qua dch
vii biru chInh cong Ich, dê ngh/, khuyCn khIch ngithi dan clang kj' nhn kêt qua
giái quyêt ho Sc' TTHC qua d;ch vu BCCJ (cii nhà.
NAin vng quy trInh tiêp nhn ho so, trá kêt qua ho so TTHC; danh muc
các TTHC ducic nhn, trã kt qua thông qua djch vi btru chinh; các chfnh sách
v giá cuâc, min cirOc; cht krcing djch vij,... d hiiâng dn cho ngtryi dan và
tc tiêp thuc hin (cac quy cl/nh ci the (ci: QuyCt cl/nh sO Quyêt cl/nh so
45/2016/QD-TTg ngày 19/10/2016 cüa Thu Twang ChInh phü; Thông tie so
17/201 7/TT-BTTTT ngày 23/6/2017 cia bç5 thông tin truyên thông quy cl/n/i mt
Sd ni dung và bin pháp thi hành Quy& cl/nh sd 45/2016/QD-UBND-TTg ngày
19/10/2016 cua Thu lu-áng ChInh phz v vicAc tip nhan hO scr, trá ke't qua giOi
quye1 thu tuc hành chInh qua d/ch vu bwu chInh cOng Ich; Thông tie 22/201 7/iTBTTTT ngày 29/9/2017 cüa Bô TT&TT quy cl/nh nnc giá cwác Mi da và chmnh
sách mien giám giá cu6c d/ch vi nhn gz~i hd Sc' và chuyCn trá ket qua gá
quyet TTHC qua d/ch vi BCCI).
Yêu cau các phông, co quan, don vi lien quan và TJBND các phtrmg
nghiêm tUe triên khai thrc hiên.I.
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VO VAn Hung

/ / - Q1 DUNG THONG TIN TUYEN fRUYItN TFIUC IlIEN QO
'45/2Ol6IQD-TTG CUA THU TUNG CHINH PHU
vãn.i o cAc's7T17'-BcvTng' ci /4/2020 cza So TT&TJ)
Iirc hin Clii thj s 16/CT-TTg ngây 31/3/2020 cüa Thci tsàng ChInh
phü ye thirc hiii cic hin pháp cap bach phông, chông djch COVID- 19. các
van ban 1iiróng dan thiic hin cCia các b, ngành Trung rong Va c0a UBND
tinh Ngh An. trong do yea cãu hmn chC tM da vic tie1, xi1c dông nglr?Yi dC
tránh lIy lan djch bçn1i Covid-19.
Nhäin to diu kiin cho nhân clan thijc hin các TTHC, dng th&i darn
bâo cñc yêu cAu phàng. chông djch theo quy dnh và theo khuyên cáo cia các
bô, ngãnh có lien quaii ye phông, chOng djch, UBND tinh Ngh An dé nghj
các tO clirc, ci nhãn có nhu câtithirc hin TT.HC lii'a chQn ViC np hO so' và
nhn kôt qua giãi quyCt TTHC bang nit trong cac ph.ro'ng thi'rc sau:
1

Phtro'ng thrc tlit nliât: Qua cong djch vi cong iryc tuven t?i dja
clii: http:!/dichvucong.nghean.gov.vn . Các to chirc vã cá nhán có the
tIm hiCu cách tlthc t1iirc hi'n ngay ti dja clii nay.
2. PhLrong thfre tliá Iiai: Qua dc1i vy Buu chInh cOng icli theo QuyCt
djnh so 45/2016/QD-TTg ngày 19/1 0/2016 cüa Thc tuOiig ChInh
phü vC viêc tiCp nhñn ho so', trá kCt qua giãi quyCt thti tic hanh chInh
qua dch vy btru chInh cong Ich.
.ç
KFIi t1irc hin Plitrong th(i'c tlifr hal. dC iighj km ':
Biru diOn ViCt 1\arn Ia don vi du nhât dLro Nha nuoc iao quan i va
khai thäc niu1z ltrói huii chInh cong Icli tr Trung uong den các xâ, phuäng,L
thj trãn, Day cüng là don vi dà vàdaiig rriCn khai nhiu djch vy barth chInh
cOng nhr cap dôi g11\' phep lai xc, thu phi xu phat vi pham giao thông va
chuyCn ira giây t iim giü', cap dOi h chiêu, clitmg rninh nhãn dan, hO so y
tê, phiCu 1' 1ch tu phtp.
1'riCn ldiai QuvOt dljiih cüa Thu wang, hiii nay các B, ngành và
UBNI) các tiiih, thAnh phô da cOng ho danh rniic thu tyc hank chink dirqc
thirc hiCn qua dick vi bun chinh cong ich DOng thoi phOi hop voi Bun ctiCn
các tinh, thành phô tO chirc cIch vy tiOp nhn ho so'. trá kCt qua giãi quyCt thi
tIc hank chInh qua BuLl din.
DC giái quyCt ec thfi tyc hành chInh, eác tO chi.rc, cá nhãn vã doanh
nghicp clii can tói các diem Buu din gãn nhãt có triên kbai djch vy nay dO sü
dung dick vu Nhâii in Buu diOn sC in ãn kiCin tia day du ho so giay to'
N&i ho so hccp 1, Bu'u din s bàn giao hO s do dOn các cc quan giEli quyCt
thu tiic hank chInk. Khi có kOt qu giài quyOt thCi tVc hãnh chInh.nhãn viOn
Bun din sC chuyCn tr:i tói tin dja clii khách hang yea can.
Bun diên Viêt Nam có trách nhirn bão darn tuyt dôi an .toàn hO so',
giây ta cCia các to cht'rc, Ca nhân vã doanh nghiêp. Dông thOi c€ing sC chu

tich nhirn ye vic gii quyCi. cXp lk'I hO so., giãy tä Va cac clii phI phat sinh
liCu lam that lac ho
Giã cuóc iiliin gri hO so vâ chLiyCn phãt kCt qua giái quyCt thu tic hãnh
chIiih duc tInh theo các nâc khOi h.rçng, dla bàn 1i khu virc ni tinh hoc lien
tiiih. Bang giá cuóc dlch vt1 dirçc niCm yet cOng khai t?i tat ca cic buu c1ic.

Di tu9ng dirqc micn I 00% cuóc thi.rc hi4n là NguOi hot dng cách
mlng tr1róc ngày TOng khOi ughia 19/8/1945; 13â Mc Vit Narn anh hiing.
1)01 ftrng du'Q'c giàm 50% gia ciràc. gôrn: Ngun có côiig vó'i cach mng.
1iguôi dãii thuc h nghCo thco quy djnh cüa Thu tithng ChInh Phu Va Ngiri
dAn ô vimg có diêu kin d)c bit khO khàn theo quv djnh.

ViCc thuc hiên dich i ii tiep iilian hO so, ti ket qua gial quct thu tuc
hanh chtnh qua dich vu huu Lhlnh cOng ich khôn clii gop phan 'ziam phiên
hA: tiCt kiiii thôi gian, clii phi In quan den giãi quyct thCi nic hAnh chinh cho
ngu'i dAn, to chrc và doanh nghip ma cOn giAm hót Ap lirc dOl vài cAc co
phap hiçu qua de phÔflg,
quail hAnh chInh dja pInr(Yni. dOng thOi là bi
Lhong lIy lan dicli bCnh Co id- 19 Ngoai ia i& ilmc hiCn cac dlLh VU hanh
chinh cOng tii các buu cyc gAn nhAt ccing gop phAn giAni thu luçiig pIiircng
tin tham gia giao thông. trinh gay cm täc giao thông. tiêl kini clii phI cho
ngtthi dan và xã hi.

Do bit them thông iiii clii tiOL d nghj càc to chtrc, cA nhAn và doanh
nghip tói biru ciic gAn nhAt. uhAn viCn Bwi din uOn sin sAng giii dAp mi
;'cu cail ye V1(C tiep nhin hO so. trA kCt qua giãi qyCt thCi tyc hAnh chInh qua
dch vi biru chinb cong ich.

