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Tiep nhin va va tra ket qua
theo thu tue môt cüa

MA hiêu: QT.VP.04
Ngay ban hành: 24/02/2020

MUC D!CH:

Quy djnh TrInh tir thii li', giAi quyt các thu t11c hành chInh thuc thAm quyn cüa Uy ban nhân
dan huyn Chi.r Pixh t dâu vAo là khâu tiêp nhn, giãi quyêt den khâu cuôi cUng là trã két qua
và itru trfr ho so thông qua B ph.n mt cra; dông th?i, quy djnh rô trách nhim cüa trng
Phông chuyên môn, các Don vj trong qua trinh tham gia thi l, giAi quyêt ho so.
2.
PHAM VI AP DVNG:
Ap diing d& vâi cac thu tic hành chInh v lTnh virc
B phn tip nhn và trã kt quA cüng các phông có lien quan chju trAch nhim thirc hin quy
trInh nay.

3.

iAi LIEU VIN DAN THAM KHAO

Xem Phii 1iic 01 quy trInh nay (PL-VP-04-01)
4.

THUT NGcJ, D!NH NGHiA VA CH[J VIET TAT

BP TNHS&TKQ: B phn tip nhn h sa và trA kt qua theo Co ch mt cCra ti VAn
phông HDND-UBND huyn là b phn dâu rnôi tiêp nhn yêu cAu, ho so và trA kêt quA cho to
chrc, cong dn khi CO cOng vic cAn giAi quyêt vài co quan hành chInh thuc thâm quyên giAi
quyêt cüa Uy ban nhAn dan huyn Chi.r Puh.
.

PCM: PhOng chuyên mon

.

Khách hAng: cong dan, t chüc.

5.

NO! DUNG QUY TR!NH
TrInh tir cAc bu'óc

Trách nhiêm thic hin

B:thc 1: Xdc djnh yêu ciu

Chuyên viên Mt cüa

Bwóc 2: Huóiig dn 41p liE s7

Chuyên viên Mt cra

Bwó'c 3: Kiêm tra, tilp nhin
+ Nuh s dy dü hqp lé, tip nhân, vAo so theo
dOi viêt phiêu hçn.

Chuyên viên Mt cua

+ Nu hè so chtra hçip l thi hithng d.n cho t
chüc, cong dan hoàn thin bô sung theo quy djnh
BwOc 3: Chuyiz cdc Phông, Don vj chuyên mon
có thâm quyên thy 1j5
Ni dung
quy trInh

Khi chuyn giao h so chuyên viên b phn mt
cCra phAi yêu cAu cAn b tiêp nhn cüa phông
chuyên mon k nhn ho so.
Bu'ác 4: Thy 1j giâi quylt
+ Trtrmg hcp h so khOng hgp 1 trA li b phn
tiêp nhn trA li cho to chüc và thông báo rO I' do
(sau 3 ngAy tir ngày nhn ho so).

Chuyên viên Mt cCra

Phông, cAc don vj, cá nhAn
có thAm quyên.

+ Tru?ng hçp h so dÀy dii hçip l thI tin hành giAi
quyt thU l' theo quy dlnh cUa php lust
Bwác 5: Nh?mn kit qua tIr cdcplthng cli uyên mon
Dn ngày trA kt quA các phOng chuyén mon chi.ra
chuyên ho so b phn mt cCra phai don dôc chuyên
ho so.Tnr&ng hçp chua giAi quyêt xong phAi cO

Chuyên viên Mt cCra
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Ma hiu: QT.VP.04
Ngày ban hành: 24/02/2020

Trách nhiêm thirc hin

Trinh tu các buóc
thông báo bang van bàn và nêu rO 1 do.

Bwöc 6: Trã kIt qud cho tJ chác, cá izhân theo
philu hçn, thu IpI,i'
Kim tra phiu hen, trá kt qua và yêu cAu k nhn. Chuyên viên Mt cira
Trixng hp h so trã không dUng hçn phãi thông
báo cho khách hành bang van bàn.
Chuyên viên Mt ci:ra

Bu'óc 7: Lu'u ha s0
Thôi gian
thtyc hin

Theo quy ch hot dng cUa b phn mt cCra

S luqng
h so

Thy theo yêu cu tmg Iinh virc

Cách thfrc
thi'c hiên

Trirc tip t?i b ph.n mt cüa huyn Chu Prh

Kt qua
dt thrçrc

so hành chmnh duçxc tip nhn và trá kt qua thông qua b phn mt ccra

6.

HOS€iLU'U

TT

Tài 1iu cn lu'u giü'

1.

Phiu hen

2

S6 theo dOi thirc hin giái quyt h so hành
chInh theo co chê mt cCra

Bàn sao thông báo 1' do không trá kt qua dUng
hen (nu co)

4.

Noi luu

Thèi gian mu

B phn
mt cira

01 nàm

Báo cáo thông kê kt qua giái quyêt hang tháng
thông qua bO phân mt cCra

7. PHU LUC
•

PL-VP-04-0 1: Tài 1iu vin dn tham khão,

•

BM-VP-04-0 1: Phiu nhn và hçn trá h so,

•

BM-VP-04-02: S theo dôi giãi quyét ho so.
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Mus6O1

UBND HUYN CHJJPUI-J
BQ PHIN TIEP NH4N
VA TRA KET QUA

CONG HOA xA HQI CHU NGHiA VIT NAM
Dc Ip - Tir do - Hnh phüc

Sr
/TTPVHCC
(BPTNTKQ)

Chit Pith, ngày ......tháng ......nám

ClAY TIEP NH4N HO S VA HN TRA KET QUA
Mãhso
B phn Tip nh3n và Trã kt qua huyn Chi.r Pi.rh
Tiêp nhn ho so cüa
Dja chi:
S din thou:

Email:

Ni dung yêu câu giãi quyk
Thành ph.n h so np gOm:
1
2
3
4

S lucing h so

(be)
Th&i gian giãi quyt ho so theo quy djnh là:

ngày

Thii gian nhn h so ....gi&.... phüt, ngày ... tháng . . nãm....
Th?ii gian trã kt qua giãi quyt h so:... gi&..., phüt, ngày ... .tháng.. ..näm....
Däng k nhn kt qua ti:
Vào S theo dOi h so, Quyn s
NGfl NQP HO s
(Kj và ghi rö hQ ten)

S thr ttr
NGIfI TIEP NHiN HO SO
(Kj và ghi rö hQ ten)

Mu s6 06

UBND HUYIN CHJJ PUSH
BQ PHN TIEP NHN
VA TRA KET QUA
S

CONG HOA XA HO! CHU NGHiA VIT NAM
Dc 1p - Ttr do - Hanh phüc
Chit Pith, ngày

/TTPVHCC
(BPTNTKQ)

......

tháng ...... nám

sO THEO DOI HO so
Cc'
Dja
Ten t6
quan
Ma
chi,
chttrI
Ten TTHC chcrc,
STT
s6 din
h6 Sc'
Nhn
cá nhân
thoi
h Sc'
quyt
2

3

4

5

6

7

Nhn và Trã k6t qua

Hçn trà
k6t qua

Trà kt
qua

Phu'o'ng
thcrc nhn
kt qua

K nhn

8

10

11

12

Ghi chU: S6 theo dOi hó so' du'ç'c Ip theo tCing Iinh vi,c hoc nhôm ITnh v,rc t?i B phn Mt cCra.

Lan ban hành: 01

PL-VP-01-01
DANH MVC TA! LIEU VIN DAN, THAM KHAO
(Kern theo quy trmnh QT-VP-O 1)
Ten tài 1iu

STT
1

2

A

So hiçu

Nghj djnh s 61/201 8/ND-CP cüa ChInh phü : Vé thirc hin ca ché mt cira, rnt eisa
quyêt thu tic hành chInh
Thông tu s 01/2018/TT-VPCP cüa Van phông ChInh phü : Hisàng dn thi hãnh
mt so quy djnh cüa Nghj djnh s 61/20181ND-CP ngày 23 tháng 4 näm 2018 cüa
OI/2018,TT-VPCP
ChInh phü ye thirc hin Co ch mt ccra, rnt cüa lien thông trong giãi quyt thu tic

Ngày ban
hành

Ghi chü

23/4/2018

23/11/2018

hànhchInh

3.

4.

5.

1/1

