UY BAN NHAN DAN
TINH KON TUM
S:

çQ2J2013/QD-UBND

CONG HOA xA HQI CHU NGHIA VIT NAM
Dôc lap - Tir do - Hanh phtIc
Kon Turn, ngayjj thángnãm 2013

QUYET D!NH
Ve vic ban hành Quy cU phôi hçrp Ong bô, cong khai
thu tue hành chInh thuc thãm quyên giãi quyêt cüa co' quan hành chInh
nhà nu'óc CáC cap trên dia bàn t'nh Kon Turn.
A

UY BAN NH AN DAN T!NH KON TUM
Can cr Ludt TO^ chrc Hi dng than dan và Uy ban nhân dan ngày
26/11/2003;
CAn cr Ludt Ban hành van bàn quy pham pháp 1ut cüa Hi dng nhân dan và
Uy ban nhân dan ngày 03/12/2004;
CAn ci'r Nghj djnh s6 63/201OIND-CP ngày 08/6/20 10 cüa ChInh phü ye kiêm
soát thu Wchành chInh và Nghj dlnh so 48/2013/ND-CP ngày 14/5/2013 cUa
ChInh phü ye sra dôi bô sung mt so diêu cüa các Nghj djnh lien quan den kiêrn
soát thU tiic hânh chInh;
CAn cü Chi thj s6 15/CT-TTg ngày 05/7/2013 cUa Thu' tuâng ChInh phU v
vic to chrc thirc hin Nghj djnh so 48/2013/ND-CP ngày 14/5/2013 cUa ChInh
Phu';
Theo de^ nghj cUa Giám dc Sâ Tu pháp,
QUYET D!NH:
Diu 1. Ban hành kern theo Quyt djnh nay Quy ch phi hcip cOng b, Ong
khai thU tic hành chInh thuOc thârn quyên giái quyêt cUa cor quan hành chInh nhâ
nuàc các cap trên dja bàn tinh Kon Turn.
Diu 2. Quy& djnh nay có hiu 1irc thi hàth sau 10 (mui) ngày ke tCr ngày k
và thay the Quyêt djth so 1 047/QD-UBND ngày 04/10/2011 cUa Uy ban nhân dan
tinh Kon Turn ye vic ban hành Quy chê phôi hçip trong Ong bô, cong khai thU t1c
hành chInh thuOc thâm quyên giãi quyêt cUa cor quan hành chInh các cp trên dja
bàn tinh Kon Turn.
Diu 3. ThU tmng các sec, ban, nganh; ChU tjnh Uy ban nhân dan các huyn,
thành phô chju trách nhim thi hânh Quyêt dinh nây./.
NW nhan4 ,,,7
-NhuDiéu3;
- BO Ttr pháp (Cc Kiérn tra VBQPPL, Ci,ic KSTTI-IC);
- Thuäng trçrc Tinh üy;
- Thuxng trirc HDND tinh;
- Doàn DBQH tinh;
- Chü tjch và các PCT UBND tinh;
- Van phông: Tinh üy, Doàn DBQH-HDND tinh;
- Báo Kon Turn, Dài PITH, C6ng TIDT tinh;
- Cong báo tinh Kon Turn;
- Luu: VT-NC2.

TM. UY BAN NHAN DAN
('1-ITT TTH

Nguyn Van flung

UY BAN NHAN DAN
T!NH KON TUM

CONG HOA XA HQI CHU NGH1A VIT NAM
Dc lp - T' do - H anh

QUY CHE
Phoi hop trong cong b, cong khai thu tiic hành chInh
tliii)c thãm quyên iai quyêt cfla co' quan hành chInh nhà nu'ó'c
các cfip trên dia bin tinh Kon Turn.

(Ban hành kern theo Quyêt cl/nh so Z 120131QD- UBND ngày21//Z1201 3
cza Uy ban nhân dan tinh Kon Turn)
Chu'ong I.
CAC QUY D!NH CHUNG
Dieu 1. Phm vi diu chinli, dÔi tu'qng áp dung
1. Quy che^ nay quy djnh:

a) Trách nhim ph6i hop gitia các sâ, ban, nganh thuOc U' ban nhân dan tinh
vâi S& Tu pháp trong cong tic rà soát thông ké và cong bô thu ttic hành chInh (gQi
tat là TTHC) thuOc thâm quyên giâi quyêt cüa ca quan hành chInh nhà nisâc ô các
cap (tinh, huyn, th) trên dja bàn tinh Kon Turn.
b) Trách nhim cCia ca quan hành chInh nhà nuâc a các cp trên dja bàn tinh
trong cong khai các TTHC thuOc phm vi thâm quyên tiêp nhn, giái quyêt dâ
dixçc Chü tjch UBND tinh cong bô theo quy djnh.
2. Quy che nay không diu chinh:
a) Các TTHC trong nOi bO cüa ttrng

Co

quan hành chInh nhà nisàc;

b) Các TTHC gitta co quan hành chInh nhà nu'âc vâi nhau nhung không lien
quan den giãi quyêt cOng vic cho cá nhân, to chirc;
c) Các TTHC xü 1 vi phtrn hành chInh, thanh tra vã có nOi dung bI rnt nhà
IuI. o. c.
3. Các nOi dung lien quan dn cOng tic rà soát thong kê, cOng b& cOng khai
và thirc hin TTHC tii các co quan, dja phuorng không quy djnh tti Quy chê nay,
duçyc thirc hin theo quy djnh ti Nghj djnh sO 63/2010/ND-CP ngày 08/6/20 10 cüa
ChInh phU ye kiêm soátTTHC và Nghj djnh so^ 48/2013/ND-CP ngày 14/5/2013
cUa ChInh phü ye stra dOi, bô sung mt sO diêu cüa các Nghj djnh lien quan den
kiêm soát TTHC.
4. Quy che nay thrçc áp dung di vâi các Co quan hành chInh nha ni.râc a các
cap trên dja bàn tinh; các tO chrc, cá nhân có lien quan trong hoat dng kiem soát
TTHC trên dja bàn tinh.
Diu 2. Ni dung plii I'p trong cong tic cong b6 thu tyc hành chInh

1. RA soát th6ng kê, din biu mu và xay drng dr thão quy& djnh trinh Chü
tjch UBND tinh cOng bô TTHC thuc thâm quyên tiêp nhn, giãi quyêt cüa co
quan hành chInh nhà nixâc a cac cp trên dja bàn tinh;

2. Kim soát chit li.rçing biu mu, dr thâo quyt djnh cong bó TTHC truâc
khi trInh ChU tjch UBND tinh cong bô theo quy djnh;
3. TrInh Chü tjch UBND tinh quyt djnh cong b6 theo quy djnh.
Diu 3. Ni dung p1ii hqp trong tob chfrc cong khai TTHC dã thrqc cong
bô

1. TTHC da duc cong b6 phãi cap nht vA Cong khai trên co s& d& 1iu
gia ye TTI-IC di'ing quy djnh;

QUC

2. TTHC dd duçc cong b6 phâi duqc cong khai &iy dü, chInh xác ti tri s
cac ci quan, dja phuGng trirc tiêp iái quyêt TTI-IC bang nhieu hInh thirc thiêt thirc
nhàm to diêu kin thun !çii cho to chrc, cá nhân cO nhu câu tra ciru, sir ding;
3. T6 chirc giâi quyt và kim tra vic giâi quyt TTHC cho t chCrc, cá nhân
theo dung quy djnh dà duc cOng bô; kip thai tiêp nhn, xü 1 nh&ng phàn ánh
kiên nghj cüa cá nhân, tO chrc lien quan den TTHC dâ duc cOng bô.
Diu 4. Nguyen tc phi hqp cOng b, cOng khai TTHC

1. Darn bão sr phi hqp thu?ing xuyên, chat chd gitta các ngành, các cp trong
vic cOng bô, cOng khai TTHC;
2. Phát huy tInh chü dng, tIch cijc và d8 cao trách nhim cüa CG quan, tO
chirc CO lien quan trong vic cong bô, cOng khai TTHC;
3. Tuân thu nghiêm các quy djnh cüa pháp lust v nguyen tc, trinh tir, thu
tic, thai h?n cong bô, cOng khai TTHC.
CHUONG II.
NHUG QUY D!NH CV THE
Dieu 5. Quy trInh phi hqp cong b6 thu tic hành chInh

1. Các s, ban, ngành thuOc UBND tinh có trách nhirn trInh Chü tjch UBND
tinh kip th?ji cong bô TTHC thuc thâm quyên tiêp nhn, giãi quyêt cüa các cap
chInh quyên trên dja bàn tinh (bao gOm: cap tinh, cap huyn và cap xa) khi các van
n (Trung
i.rcing và UBND tinh) ban
bàn quy phm pháp lut cüa cap co'thâm quyê
hành, sira dôi, bO sung, thay the, hüy bO hoc bài bO các TTHC thuc phrn vi chirc
nàng, nhim vi cUa ngành.
a) Truâc 20 (hai mimi) ngày lam vic tInh dn ngày van bàn quy phm pháp
1ut quy djnh ye TTHC có hiu lire, xây d%rng dr thâo và giri ho s (gOrn bàn giây,
bàn din tCr) den Sâ Tix pháp dê kiêm soát chat lucing triràc khi trInh Chü tjch
UBND tinh quyCt djnh cong bô.
b) T& trInh & nghj cong b& dr thào Quyt dlnh cong b6 TTHC diiçc xay
cIirng theo mãu kern theo Quy chê nay.
c) Sâ Ti.r pháp hithng dn chi tit cong tác rà soát tMng kê, lp danh mltc;
diCn biêu mu; xây dirng dir thào quyêt djnh cOng bo; trInh tir, thu tiic trInh Chü
tjch UBND tinh cOng bô ITHC theo quy djnh.
2

2. Trong thai gian 10 (muii) ngày lam vic khi nhn duqc h6 so trInh cüa các
co quan, Sâ Tu pháp có trách nhim kiêm soát chat krgng biêu mu, dr thão quyet
djnh cong bô TTHC theo quy djnh tai các Diêu 14, Diêu 15 Nghj djnh so
63/2010/ND-CP cüa ChInh phü.
a) Trtxng hçip h 0^ so trInh cong b 0^ TTHC dA dy dU, chInh xác; trong thôi han
05 (näm) lam vic, Sâ Tupháp Co trách nhim 1p thu tuc trInh Chü tjch UBND
xem xét quyêt djnh cong bô.
b) Trueing hcip h6 so trInh chua dat yêu cAu, không dung theo quy djnh, So Tu
pháp trâ iai ho so hoc yêu câu co quan trInh phãi bô sung thông tin, chinh l dr
thão quyêt djnh cong bô TTHC. Trong thOi han 03 (ba) ngày lam vic, Co quan
trInh Co trách nhim hoàn chinh lai dr thâo gi'ri 1aj SO Tu ,pháp dê thirc hin cOng
tác kiêm soát chat ltrqng theo quy trInh; SO Tu pháp tiên hành kiêm soát chat
lung vã 1p thu tiic trInh ChU tjch UBND tinh theo quy djnh tai diem a khoãn 2
diêu nay.
3. Trong thOi han 05 (näm) ngày lam vic k6 tr khi nhn duçYc h6 so trinh Va
de nghj cUa Giám dôc SO Tu pháp, Van phông UBND tinh tham muu Chü tjch
UBND tinh k ban hãnh quyêt djnh cong bô.
Quy& djnh cong b6' sau khi ban hãnh cia du?c hoàn thânh thu ti1c van thu
hoc chm nhât trong ngày lam vic tiêp theo, VAn phOng UBND tinh chuyên giao
SO Tu pháp dê thrc hin thu tiic cOng bô theo quy djnh.
Dieu 9. Cong khai thñ tue hành chInh
1. Thu tic hành chInh ciA ducic ChU tjch UBND tinh cong bó phãi di.rçc cOng
khai dAy d, chInh xác, thuOng xuyên, rO rang, dung dja chi, dê tiêp can, d khai
thác, sCr diving.
Chm nht sau 05 (nAm) ngày lAm vic, TTI-IC ciA duçic cOng bó phAi duçic
niêm yet cong khai tai tru sO co quan, don vi trirc tiêp giAi quyêt TTHC cho cá
nhân, to ch(rc.
2. HInh thrc cOng khai:
a) Bt buOc cOng khai:
- Niêrn yt cong khai tai trI sO co quan, don vi trrc tip giAi quyt TTHC cho
cá nhân, tO chirc;
TTHC
- Dang tAi trën Co s& d
lieu Quc gia v
(http://csdl.thutuchanhchinh.vn ) vA trang thông tin din ti'r ye TTHC cüa tinh
(http://tthc.kontum.gov.vn ).
b) Ngoai hInh thi.'rc cOng khai bt buOc trên, vic cOng khai TTHC có the thirc
hiên theo môt hoc các hInh thirc sau:
- Dang tAi hotc tao duOng kt ni dn CO SO dr lieu TTHC Qu6c gia hoc tinh
trên trang thông tin din tO cüa co quan, dja phuong (nêu có);
- Thông báo trên các phuong tin thông tin dai chüng;

- Các hInh thrc khác.
Diu 10. Trách nhim các co quan trong phi hçrp cong b& cong khai và
thic hin thu tiic hành chInh

1. Trách nhim cUa các s&, ban, ngành thuOc tinh:
a) TrInh Chü tjch UBND linh Cong b 05 các TTHC thuc thm quyn giãi quy&
cUa các cap chInh quyén trên dja bàn tinh:
- Thirông xuyen rà soát, cp nhtt các van bàn quy pham pháp luat cüa cp Co
thAm quyên quy djnh ye TTHC, phôi h(p vài S& Tu pháp trInh Chü tjch UBND
cOng bô kip th?yi các TTHC theo quy djnh;
- Chju trách nhim v tmnh chInh xác cüa TTHC khi trInh ChU tjch UBND
Cong b6; giãi quyêt mi hau qua do vic chm cOng bô TTHC gay ra.
b) Niêm yt cOng khai, My dU, chInh xác cc TTHC thuOc thm quyn giãi
quyêt tai try s& cor quan, dn vj trrc thuOc trrc tiêp giãi quyêt TTHC cho cá nhan,
tO chirc. Chu trách nhim giãi quyêt mi hu qua gay ra do vic chm niêm yet,
niêm yet khong day dü, chInh xác hoc không niêm yet Cong khai các TTHC sau
khi ducic Cong bO.
c) TO^ chtirc giài quy& TTHC cho Ca nhân, tO^ chrc dung nguyen täc, trách
nhim theo quy djnh ti các Diêu 12, Diêu 18 và Diêu 20 Nghj djnh so
63/2010/ND-CP cüa ChInh phil
2. Trách nhirn cüa Uy ban nhân dan cap huyn, xâ:
a) Niêm yt cong khai, dy dü, chInh xác các TTHC thuc thm quyn giâi
quyêt tai tri sâ co quan, don vj trirc thuOc trlIc tiêp giài quyêt TTI-IC cho cá nhân,
to chirc. Chju trách nhim giái quyêt mi hiu qua gay ra do viC chtm niêm yet,
niCm yCt khong dày dci, chInh xác hoc khOng niêm yet cong khai các TTHC sau
khi duçxc cOng bô.
rách
tc, t
b) T chüc giâi quy& TTHC cho cá nhân, t chirc dung nguyen
nhim theo quy djnh tai các Diêu 12, Diêu 18 và Diêu 20 Nghj djnh sO
63/2010IND-CP cUa ChInh phil
c) Trong qua trinh thirc hin, nu phát hin nhüng TTHC chi.ra thrçic cOng b
hoc cong bô chi.ra chInh xác, day dü theo quy djnh, chü dng phôi hp các Ca
quan chuyên mOn thuc tinh de cOng bO bO sung theo quy dnh.
3. Trách nhim cüa S& Tu pháp:
a) HuOng dan, dOn dc các s, ban, ngành thuc tinh thu?mg xuyên rà soát,
cp nht các quy djnh ye TTI-IC; chü trI, phOi hp vài Van phông UBND tinh trInh
Chü tjch UBND tnh cong bO theo quy djnh. Kip thai báo cáo Chü tjch UBND flnh
có bin pháp xr 1 dOi yâi các Ca quan khong thirc hin dung quy trinh cong
bO,
cOng khai TTHC theo quy djnh.
b) Chrn nhtt trong thôi h?n 5 (nàm) ngày lam 'vic ke^ tir ngày Chü tch Uy
ban nhân dan tinh k Quyet djnh cOng bô TTHC, c61rách nhim to hO sa van bàn,
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cp nht thông tin TTHC mâi cong b6 vào cci sâ dft 1iu Quc gia v8 TTHC và
trang thông tin din tiir ye TTHC cüa tinh; dông thii, có van bàn báo Cic Kiêm
soát thu tIc hành chInh (B6 Tu pháp) ye nhUng thay dôi, bô sung TTHC cüa dja
phucmg.
Giám dc Sâ Tu pháp chju trách nhim v tInh chInh xác cüa các h so vAn
Win, TTHC dà to trên Cci sâ dfr 1iu Quoc gia ye TTHC và trang thông tin din tü
ye TTHC cüa tinh.
c) Phi hcip vâi các cci quan có lien quan kim tra vic cong khai và thuc hin
TTHC tai CáC co quan hành chInh các cap cüa tinh.
4. Các co quan thông tin dai chüng dja phixong: Dành thii krcmg phü hçip d
thông tin kip thOi các quy djnh và tInh hinh cong khai, thrc hin TTHC cüa các
cap chInh quyên trên dja bàn tinh.
Chu'ong III.
IMEU KHOAN THI HANH
Dieu 11. T07' chü'c thijc hin
BND
và U các xA,
1. Các sâ, ban, ngành; UBND các huyn, thành ph6
tinh
nghiem
tue
thirc
hin
Quy
chê
nay.
Vic thc hin Quy
phung, thj trân thuOc
chê nay là mOt trong các tiêu chi dê dánh giá müc do hoàn thành nhim vii cãi each
hành chInh cüa các co quan, dja phuong hang nAm.
2. Thu truing các s&, ban, ngành chju trách nhim trixrc Chü tjch UBND tinh
trong vic cong bô, cOng khai và thrc hin TTHC ti Co quan, don vi trrc thuc.
3. Chü tjch UBND các huyn, thành pho^ chju trách nhim truOc CHI tjch
UBND tinh trong vic cOng khai, thrc hin TTHC ti các Co quan, don vi và
UBND xã, phung, thl trân trirc thuc.
4. VAn phông UBND tinh Co trách nhim phi hop vâi Sâ Tu pháp tham miru
Chü tjch UBND tinh ban hành quyêt djnh cong bO TTHC theo dung quy djnh cüa
Quy chê nay.
theo dOi, don d6c, kim tra vic
5. Sâ Tix phap có trách nhirn huàng dan,
thirc hin Quy chê nay; tong ho p kêt qua thirc hin, báo cáo theo quy djnh.
6. Trong qua trInh trin khai thrc hin, nu có khó khAn, viràng mac, các co
quan, don vi phán ánh kip thai ye UBND tinh (qua Sâ Tr pháp) xem xét, giãi
quyet./.
TM. UY BAN NHAN DAN
CTICH
II(J
,-

(I;

Nguyn VAn Hung

MAU To TR!NH CUA CAC CO QUAN

UY BAN NHAN DAN CONG HOA XA HQI CHCJ NGHIA VIT NAM
TINT-I KON TUM
Dc Ip - Tiy do - Hnh phüc
SO.....................
Kon Turn, ngày .....tháng .....nárn
So' ............ /TTrTO' TRNH
Ve^ vic d nghi cong b b sung các thu ttic hành chInh thuc
ngành ............................ trên (ta Win tInh Kon Turn.

Can ci'r Nghj djnh s o^ 63/2010/ND-CP ngày 08/6/20 10 cüa ChInh phü v e^ kim
soát thu tuc hành chInh;
CAn cr Nghi djnh so 48/20131ND-CP ngày 14/5/2013 cia ChInh phü ye sira
doi, bô sung rnt so diêu cüa các Nghj ctjnh lien quan den kiêm soát thu tVc hành
chInh;
/2013/QD-UBND ngày / /2013 cüa UBND tinh
CAn cir Quyt djnh s
ye phôi no trong Cong bô, cong khai thu t%lc hành chInh thuc thâm quyên giãi
quyêt cüa các cor quan hành chInh the cap trên dja bàn tinh Kon Turn;
Qua rà soát, kInh de^ nghj Chü tjch UBND tinh Cong bó b sung các thu tiiC
hành chInh thuOc thArn quyên giAi quyêt cüa Co quan hành ehInh CaC cap trên dja
bàn tinh thuC ngành..........................

p di
1. Tng s TTHC d nghj Cong b thuc thitrn quyn giAi quy&
tinh'............
Trong dó.
• CáC TTHC mOi ban hành. ................................................ TTHC
• Các TTHC dA có sira dëii, b6 sunL . .................................TTHC
• Nhng ITT-IC CIA bj thay th&............................................TTHC
• Nhfrng TTHC CIA bj bAi bô/hüy b& ................................ TTHC
2. Tong S6 TTHC d nghj cong b6 thuc thm quyn giái quy& cüa UBND
cap huyn trong Iinh virc quân 1 cüa ngành
Trong dó:
.
TTHC
• Dang thijc hin nhi.rng chLra duc cOng b6. ...................
• Các TTHC rnài ban hành chua &TC Cong b .............TTHC
• Các TTHC CIA có sra d6i, b6 sung: .................................. TTHC
• Nhtng TTHC CIA bj thay th .............................................ITT-IC
+ Nhting ITT-IC CIA bj bAi bO/hüy b& ................................. TTI-IC
3. Tong s6 TTHC d8 nghj cong b6 thuc thitm quysn giãi quyêt cUa UBND
cap xA trong lTnh V11C quãn 1 cüa ngành
Trong do:
• Dang thrc hin nhu'ng chua duçc cOng b& ..................... TTHC
• Các TTHC mâi ban hành chua c1uçc cong b&. ............... TTI-IC
6

• Các TTHC dd có sCa di, b6 sung:
. TTHC
Nhng TTHC cia bj thay th& ............................................... TTHC
Nhtng TTHC cia bj bâi bó/hüy b& ................................ TTHC
Các thu tiic hành chmnh trên ké khai chInh xác theo quy djnh ti các van ban
quy phm pháp 1ut cüa cap có thâm quyn. KInh dê nghj Chü tjch UBND tinh
xem xét cong bô theo quy djnh./.

•
•

THU TRIIONG COQUAN

Voi n/thn:

• Chü tjch UBND tinh;
•SâTupháp;
• Liru: VT, .... (vi& tat DV son và

so bàn kni).

RU
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MAU QUYET DINH CONG BO THU TUC HANH CHIN!!
UY BAN NH AN DAN CONG HOA xA HQI CHU NGHIA VIT NAM
TINH KON TUM
Dc 1p - TV do - Hanh phüc

S& ............/QD-UBND

Kon Turn, ngày ..... tháng .....närn 2011

QUYET DNH
Ve vic cong bO^ thu tic hành chInh rnói ban hành/ sfra dôi, bô sung hoc
thay the/ hüy bô Iioc bãi bô thuc thâm quyên giãi quyêt cüa Sfr...............
/UBND cap huyn/UBND cap xi tinh Kon Turn
CHU T4CH UY BAN NHAN DAN T!NH KON TUM
Can cir Ludt TO^ chrc Hi ding nhân dan và U ban nhân dan ngày 26 tháng
11 nàrn 2003;
Can cir Nghj djnh s 63/2O1OIND-CP ngày 08/6/20 10 cUa ChInh phU v kim
soát thU tic hành chInh;
Can cr Nghj djnh s6 48/2013/ND-CP ngày 14/5/2013 cUa ChInh phU ve^ sUa
dôi, bô sung mt so diêu cUa các Nghj djnh lien quan den kiCrn soát thU tiic hành
chInh;
/2013/QD-UBND ngày / /2013 cUa UBND tinh
CAn cir Quyt djnh s
Kon Turn ye phôi hcip trong cong bô, cong khai thU tiic hành chInh thuOc thâm
quyên giAi quyêt cUa Ca quan hành chInh nhà nuàc a các cap trên dja bàn tinh Kon
Turn;
Xét & nghj cUa ..................và & nghj cUa Giám d6c S& Tu pháp tai Cong
vAn so /STP-KSTTHC ngày / /20 13,
QUVET D!NH:
Diu 1. Nay cong b6 kern theo Quy& djnh nay ...... thU tiic hành chInh mth
ban hành/ süa dOi, bô sung hoc thay the/ hUy bO hoc bAi bô thuc thâm quyên
giâi quyCt cUa S .............../UBND cap huynIUBND cap xà tinh Kon Turn.
Dieu 2.
1. Giao .................... có trách nhirn:
- Niêrn y& cOng khai t?i trV so các thU tVc hành chInh thuc thrn quyn giAi
quyêt dâ duc cOng bô.
- T6 chirc thrc hin dUng, dÀy dU ni dung cUa các thu tiic hành chInh duçc
cong bô kern theo Quyêt djnh nay.
2. SO lix pháp tinh có trách nhim cp nht các thU tiic hành chInh dA dixçic
cOng bô ti Quyêt djnh nay vào ca sO dU lieu Quoc gia ye thU tVc hành chInh Va
Trang thông tin din tI:r ye thu t1ic hành chInh cUa tinh.i,---

Diu 3. Chánh Van phOng UBND tinh., Giám dc Sâ Tu pháp, Thu
tri.râng các s, ban, ngành! Chü tjch UBND các huyn, thành phô/ CHI tch UBND
các xã, phu?mg, thj trân và các to chrc, cá nhân có lien quan chju trách nhim thi
hành Quyet dinh nay.
Quy& djnh nay có hiu hrc ke tu ngãy ......... (ding vào ngày van ban QPPL
quy dinh TTHC có hiu lirc dii hành).
CHU T!CH
No'i nI:n:
- Thuong trirc Tinh u (b/c);
- Thithng trirc HDND tinh (b/c)
- D/c CT, cac PCT UBND tinh;
- Cue Kiêm soat TTHC (BTP);
- Nhu diêu 3 (t/h);
- Luu VT-NC

UY BAN NHAN DAN CQNG HOA XA HQI CHU NGH!A VIT NAM
T!NH KON TUM
D c lap - Tti do - Hnhphüc

o

THU TUC HANH CHNH MOI BAN HANH/ SUA DOl, BO SUNG HOiC
THAY THE! HUY BO HOJC BAL BO THUQC THAM QUYEN GIAI
QUYET CUA SY.........../UBND CAP HUYN/ UBND CAP xA

(Ban hành kern theo Quyêt djnh s6 QD- UBND ngày / /nàrn 20 cza
Chi tjch U ban nhán dan tinh Kon Turn)
PHAN I
DANH MUC THU TUC HANH CHINH
1. Danh mtic TTHC mói ban hành thuc thm quyn giãi quyt cüa S.v...I
UBND cap huyên/ UBND cap xä
Ten thu tuc hành chInh
STT f
I. LTnh vwc...
01
Thu tiic .................................
02
Thu tic.................................
II. Linh virc...
01
Thütuc.................................
02
ThCi tic.................................

2. Danh mic TTHC duqc sfra dôi, ho sung hoc thay the^ thuc thâm
quyên giãi quyêt cüa So...! UBND cap huyên! UBND cap xA
Ten TTHC
Ten van ban quy dnIi ni dung
STT S6 hob so
TTHC'
I. LTnh vLrc...
01
02
H. Linh virc...
01
02

sfra di, bo^ sung, thay th 2
ThU tue..................................
ThU tiic .................. ................
Thütuc ...... .......... ..... .............
Thu tiic..................................
x

1

2. Danh misc TTHC bi buy bö, bãi ho thuc thm quyn giãi quyt cüa
I

SO...! UBND cap huyn! UBND cap xã
Ten TTHC
STT S ho Sor
TTHC 3
I. Linh vLrc...
01
02
II. Linh virc...
01
02

Ten van ban quy djnh vic bãi
bô, buy ho TTHC 4

ThU tue..................................
ThU tVc..................................
ThU tue..................................
ThU tie..................................

s6 h 05 so TFHC (trén CSDL Qu& gia vc^ TTI-IC) cüa TTHC duçc sCra dôi, b6 sung hoc thay the".
(2)Ndu rd ten, so" k hiu, ngày thing näm ban hành và trIch yu ccia các van bin QPPL quy dnh ni dung scra dôi,
bô sung hoc thay the.
(3)
s6 h6scr TTHC (trén CSDL Quc gia v ITI-IC) cüa 1'THC bi hüy bô, bAi bó.
(4)Nêu rö ten, so" k hiu, thôi gian ban hành vi trIch yu cUa các vAn bin QPPL quy djnh viêc hüy bó, bAi bô.
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PHAN II
NO! DUNG CU THE CUA TfNG THU TUC HANH CH1NH
1. Ten thu the:
TrInh tij thirc hin:

Baogm cá thai gian, dja dkm thu-c hiên TTHC

Cách thfrc thire hin:
Thãnli p1in, s
ho so:

luçrng a) Thành phAn h6 so bao gm:
b) S 05 lung hO^ so: (be)

Thô'i hn giãi quyt:
D6i ttrçrng thtrc hin:
Co quan thirc hin:
Kt qua:
Le^ phi (nu có):
Ten mu don, W khai:
Yêu cu, diu kiin (nu

Can cfr pháp 1:
Ghi chü:
- Doi vOi TTHC Co mu don, t6r khai hành chInh phãi duçic dInh kern theo
ngay sauphan kê khai TTHC dO;
- Dôi vâi nhttng TTHC duçic süa dôi, bô sung hoc thay the, ngoài vic chüa
dirng thông tin theo mu; can xác djnh rO nOi dung bj sCra dôi, bô sung hoc thay
the cüa TTHC tnràc do;
Doi vâi nhng TTHC bj bài bO/hüy bO, chi can lp danh miic tai phân
-

