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BEAN
TM dim chuyn giao nhiêm vi tip nhn và trã kt qua giãi quyt
thu tc hành chInh ti các co quan, do'n vj trên dja bàn thành phô Ba Näng
cho Biru din thành phô
Phân I
NIffrNG VAN BE CHUNG
I. CAN CI PHAP L'
1.Nghj djnh s 61/2
018,ND-Cp ngày 23 thang 4 näni 2018 cüa ChInh phü v
thirc hin co' the mOt ci'ra, mt cira lien thông trong giãi quyêt thu tc hânh chfnh;
2. Nghj dlnh s 63/2
010/Np ngày 08 tháng 6 näm 2010 cüa Chinh
phü ye kiêm soát thu tiic hãnh
chInh va Nghj djnh so 92/2
01 7/ND-CP ngày 07
tháng 8 nm 2017 cüa ChInh phu sira dôi, bô sung mOt so diêu cüa các Nghj
djnh lien quan den kiêm soát thu tic hành chInh;
3. Nghi quyétsé 30c/NQ-Cp ngày 08 thang 11 nAm 2011 cüa Chinh phü ban
hành Chuo'ng trinh tOng the cãi each hành chinh nhà nuOc giai don 2011 - 2020;
4. Nghj quyt s6 76/NQ-CP ngày 13 tháng 6 näm 2013 cüa ChInh phü si'ra
doi, bô sung môt so Diêu cüa Nghi quyêt so
30c/NQ-Cp ngày 08 tháng 11 nAm
2011 cUa ChInh phü ban hành Chwmg trInh tOng the cái cách hành chInh nhà
nixrc giai doan 2011 - 2020;
5. Quy& dinh s6 225/QD-TTg ngày 24 tháng 02 nAm 2016 cüa Thu ti.râng
Chinh phU phê duyt Ke hoach cãi cách hành chInh nha ni.râc giai don 2016 —2020;
6. Quyt djnh s 45/2016/QD-Tfg ngây 19 tháng l0näm 2016 cia Thu
ttrcng ChInh phu ye vic tiêp nhn ho so', trã kêt qua giãi quyêt thu tiie hành chInh
qua dch vii bu'u chmnh cOng Ich;
7. Quy& djnh s 10598/QD-UBND ngày 12 tháng 12 nm 2011 cUa
UBND thành phô Dà Nkg ban hành Chi.ro'ng trInh câi each hành chInh nhà
nixàc giai doan 2011 -2020 tai thành phô Dà Nng.

u. sly CAN THIET xA

DlyNG oE AN
1. Nhfrng chü trtroiig cüa Trung tro'ng
Chü triro'ng chuyn mt s nhiêm vçt, djch vii hãnh ehInh cOng ma Nhà
nixàc không nhât thiêt phái thiic hin cho doanh nghip, các to chcrc xa hOi dam
nhim d duc Dáng ta xác dnh cii the tai Tiêt 4, Diem 2, Khoán 2, Muc III
Nghj quyêt so 1 8/NQ-TW ngày 25 tháng 10 nàm 2017 cüa J-Ji nghj Ian thu 6
Ban Chap hành Trung uo'ng Dáng khóa XII ye mt so van dê ye tiêp t'çc dôi

ehirc b may cUa h thong chInh trj tinh gçn, hot dng hiu 1irc,
mOi, sp xp t
hiu qua.
Chmnh phü d ban hành các van bàn quy djrih và chi do thire hin vic
ehuyên giao nay, cii the nhu sau:
O1/NQ-CP ngày 01 tháng 01 näm 2018 cüa Chmnh phü ban
- Ngh quyt s6
hành ye nhim vi, giãi pháp chU yeu thre hin Kê hoach phát triên kinh tê - xä
và dê xuât
hi và d'r toán ngân sách Nba nuàc 2018, dà xác djnh: "Nghiên c11u
các chInh sáeh, bin pháp khai thác hiu qua m.ng buu chInh cong cong do nhà
nu&e dâu ttx, trong do chii trçng den vic triên khai cung ing dch vi hành chInh
cong qua djch vçi Bu'u chInh cong Ich, qua m.ng Buu ehInh cong cong. Dày mnh
vic triên khai tiêp nhn ho so, trà kêt qua giâi quyêt thu tic hành ehInh qua dch
vi biru chInh cong Ich" (nhim vi so 171); "Nghiên ciru và xây drng Dê an
chuyên giao cho doanh nghip, các to chcrc xà hi cO dü nng hrc dam nhim mt
so nhim vii và djch vi hành ehInh cong ma the co quan hành chInh nhà nuOc
không nhât thiêt phài thrc hin, dôi mOi phuong pháp, each thrc giài quyêt thu
ti,ic hành chInh trên co si nguyen tàc dam bào an ninh, an toàn, hiu qua, thu.n
185).
tin phic vii theo nhu câu eUa ngu?Yi dan và doanh nghip" nhim vi so
53/QD-BCDCCHC ngày 13 tháng 02 nàm 2018 cüa Ban
- Quy& dnh s6
chi dao Cài each hành chinh cUa ChInh phü ye vic ban hành Kê hoach hoat
hiu qua Quyêt djnh
dng nam 2018, dà xác djnh: "Triên khai thirc hin Co
45/2016/QD-TTg cUa ThU ttxOng Chinh phU ye tiêp nhn ho so, trà kêt qua giãi
buu chinh cOng Ich" nhim vi so 37);
quyêt thu ti,ic hàrih chIrih qua dch v11
"Nghiên ciru xây dimg Dê an triên khai thrc hin và cung img deh vt cong qua
djch vi buu chInh cOng Ich nham phát huy vai trô, nâng cao hiu qua hoat dng
và tang cung s1r tham gia cUa doanh nghip buu chInh cong Ich trong cung ng
sap xêp, kin toàn to chrc b may
djch vv hành chInh công, gop phân thUc day
hành chinh và tinh giàn biên chê" (nhim vi sO 38).
2. Tu yen cu thirc tin cüa thành ph
ph dã chU
Truàc day, vOi s lung bien ch duqc giao hn ch& thành ,
tOt nghip
tn.tong sU d%lng hp dong lao dng tir nguôn nhân hc thu hUt và so
Dê an 922 dê lam cong vic chuyên mOn ti các co quan, don vj. Hin nay, theo
chInh sách tinh giàn biên chê và chU truong cam khOng cho sir ding hçp dOng
lao dng lam cOng yic chuyên mOn ti eác co quan hành chInh nhà nuàc dà lam
cho the co quan hành chInh von da thiêu nhân hrc thrc hin nhim vt chuyên
môn, nay càng gp nhiêu khO khàn hon khi phài giãm luçing iOn sO ngui lam
cap
vic do tinh gian biên chê và châm dUt lao dng hcip dông. VI the, van dê
giao mOt so
bach dt ra là lam the nào dê xä hi hOa mOt so lTnh v'rc, chuyên
viC cho cOng chuc hành chInh, giUp cac
ditch vi hành chInh nhäm giàm tài cOng
co quan quàn i nhà nuOc dU nhân l'rc dê thirc hin cOng tác quãn i' nhà nuOc
duçc t6t hon.
quyt thu
Ben cnh do, thçc th hin nay, vic tip nh.n và trà kt qua giài
45/20161QDtiIC hành chInh qua djch vii btru chInh cOng Ich theo Quyêt djnh sO
TTg cUa ThU tuOng ChInh phU trên dja bàn thành phô kêt qua dt dugc con qua
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khiém tan, dn dn dim s cüa tiéu clii nay trong BO clii s dánh giá, xp h?ng
cái each hânh chInh cüa BO Nôi
trién khai trong th?i gian qua dat khá thp,
ãnh hix&ng chung den kêt qua xép hang cái each hãnh chmnh cüa thành ph&
VI 4y,
vic ban hành "D an thI dim chuyn giao nhim vij tip nhn va
trá kêt qua giái quyêt thu tçic hành chInh tai các co quan, don vj trên dja bàn
thành phô cho Buu din thành phô" trong diêu kin hin nay là hét sirc can thiét.
Dé an dime ban hành vira darn bâo chi dao cüa Trung hong, vira dáp üng yêu
cau thirc tiên cüa thàth pho. Dong thii, De an ctng gop phân vào cong cuc cái
cách hành chInh, giãi quy& yêu cau hn ché tôi da vic ngithi dan, doanh nghip
tiêp xuc trirc tiêp vi cong chirc nhà rnroc, tránh phiên phirc, tiêu circ, mang
'al
lçii Ich thiêt thirc cho nguôi dan, doanh nghip.
II. MIJC BICII, YEU CAU VA PHM VI CUA BE AN
1. Mic dich
Giüp cho các co quan hành chInh nba nrncc giãm biên ch thirc hin
nhim vi gián tiêp dé tang cixang thirc hin nhim vii quãn l nhà rnlâc, giãrn tái
cong vic và khai thác hiu qua mang buu chinh cong cong do Nhà nuâc dâu tu';
dOng th?yi, gop phân day manh cãi each thu tiic hành chirih, day math xa hi hoá
các djch vij hành chInh công, han ché tôi da vic nguäi dan, doanh nghip tiêp
xüc trirc tiêp vâi cong chi.rc nhà rnxâc, mang 'ai lçii Ich và t?o thun lcd nhiêu
hon nia cho ngixi dan, to chirc trong qua trInh thirc hin các thu t%Ic hành chInh
tai co quan hành chInh nhà nixàc.
2. Yen cu
- Dam báo chit hrcing phiic v1 cüa Bwu din d& vài cac nhirn vii, djch
vii hành chInh cong duçc co quan hành chinh nha ni.ràc chuyen giao; dong th&i,
có giám sat, theo dOi thu'ông xuyên tir các co quan, to chirc, cá nhân có thâm
quyên; lay sir hài lông cüa to chc, Ca than lam thhc do chat ll.r?ng Va hiu qua
phc vii cüa vic chuyên giao.
- Dam báo sir ph6i hcip cht chê gitta cac co quan hành chInh nhà nuâc vã
Bixu din trong vic phôi hçp thirc hin các nhim vi Co lien quan, darn bão
cOng tác giái quyêt thu tiic hãnh chinh kjp tho'i, nhanli chong, thun tin, dung
pháp luat, cOng bang, binh däng, khách quan, cOng khai, minh bach.
- Vic chuyn giao cac nhiêm vu, djch vii hành chInh cOng duçc thc
hin dira tren l trInh phü hcp, darn bão tInh khã thi, hiu qua, phü hcp vi các
quy dnh cüa pháp lut, yêu câu thi:rc tê quàn l và nang 1irc cüa Bixu din.
3. Pham vi cüa B an
- D an thI dim chuyn giao nhiêm vi tip then, trã kt qua giái quy&
thu tiic hành chInh tai cac co quan, don vj trên dja bàn thành phO Dâ NAng cho
Bun din thành phO tru'âc mat se tp trung vào vic Bun din thãnh phO bô, tn
nhân viên Bun din tham gia tiêp nhn ho so, trá két qua giái quyet thu tiic hânh
chInh cho to chc, cá nhãn theo co chê mOt cua, môt ciia lien thông cã 3 cap:
thành phO, qun, huyn va phu'ng, xâ, ci the:
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+ O cp thành ph6: Ti Trung tam hành chinh thành ph;
+ O qu.n, huyn: Ti BO phn Tip nhn và trà k& qua thuc Van phàng
HDND và UBND qun, huyn;
phing, xä: Tai BO phn Tip nhn và trã k& qua thuOc UBND các

+O
phumg, xa.

- Các lTnh vtrc, thi'i tiic hành chInh chuyn giao cho Buu din thixc hin
theo Dê an nay duçic lia chçn dca trên nguyen the tir dê den khó, tr dcin giàn
den phirc ttp theo 1 trInh phü hcp vOi näng lirc cüa nhân viên Biiu din.
Miic tiêu lâu dài cüa D an hixOn dn vic chuyên giao toànb nhim vi
tiêp nhn ho sa va trâ kêt qua giài quyêt thU tiic hành chInh trên tat ca các lTnh
virc cho nhân viên Buu din th%rc hin trr nhUng linh vrc bat buc phài do
cong chc dam nhim theo quy djnh cUa pháp 1ut). Dê an se tiêp t,ic thrc hin
dôi vi các nhim vii, djch vi hành chInh cong khác ma các c quan hành chInh
trên dja bàn thành phô không nhât thiêt trirc tiêp thrc hin và Btru din thành
phô có khâ näng dam nhan.

III. HIU QUA VA LI !CH MANG LAI CUA BE AN
Vic trin khai thre hin "D an thI dim chuyn giao nhim vi tip nhn,
trã kêt qua giài quyêt thU tiic hành chInh ti các co quan, dcm vj trên dja bàn thành
phô Dà Nng cho Buu din thành phô" nhäm mang 1i các lçii ich thiêt thrc cho
nguYi dan, doanh nghip; gop phân day mnh cài cách hành chInh, xây dirng nên
ni dung ci the nhu sau:
hành chInh chuyên nghip, hin di, the hin a mt so
1. Bi vói các cor quan hành chInh nhà ntr&c trên dja bàn thành ph
- Giâm tài cong vic cho các co quan quàn 19 nhà nuâc, tir do, tp trung
nhan liic dê thirc hin nhim vi chuyên môn, nâng cao hiu 1itc, hiu qua hot
dng quãn 19 nhà nixâc trên dja bàn thành phO.
- Cái thin, nâng cao hiu qua mt s6 tiêu chI lien quan dn vic trin
khai dch v cOng Ich qua Buu din, gop phân nâng cao chi so xêp hang cài cách
hành chInh cap tinh hang näm do B Ni vil thrc hin.
- Gop phn thrc hin t6t chU trixorng tinh giàn biên ch& tinh gçn t chc
b may các cci quan hành chInh nhà nuàc, don vj sir nghip theo Nghi, quyêt so
hành
1 81NQ-TW ngày 25 tháng 10 nàm 2017 Hi nghj lan th 6 Ban Chap
xêp
tO
sap
Trung uang Dâng khóa XII ye "Met so van dê ye tiep tiic dôi mâi,
chic b may cUa h thông chInh tr tinh gn, hoat dng hiu lirc, hiu qua".
2. Bôi vói ngtrôi dan, to chfrc
- I-Ian ch ti da vic tip xUc trirc tip gifta ngthi dan, doanh nghip vOi
cong ch'(rc nhà nixàc khi lien h giãi quyêt thU tiic hành chInh; cài thin thirc,
thai d phi,ic vi cUa cong chUc, viên chUc và nhân viên Bu'u din dôi vOi tO
chc, cOng dan theo hng ngày mOt tot horn; han che cUa quyn, nhUng nhiu,
tieu circ và cáo chi phi ngoài quy djnh khi thic hin thU tc hành chInh.
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- Tao diu kiên thuân Iai han cho th chirc, cá nhân
thi.xc hiên thu tue hành
chInh; giüp tiêt kiem thai gian, chi phi vâ cong si'rc thông quaviecsu'dungdich
vii buu chinh cong Ich, djch vi cong tr'c tuyén.
3. IMi vOi Biru (lien
- Giitp Buu din tham gia tIch circ han vào vic h trçY cung ü'ng các djch
vIi hành chInh cong cüa cac ca quan nhà nuàc; lam câu noi giUa ca quan nhà
nlxOc vOi to ehüc, ngu?xi dan.
- Gap phn tham gia thirc hien ehü tnrang xâ hi hoá cáe djch v cong
cüa Dãng vá Nhà nuâc, My miic tiêu phiie vii ngiri dan,
doanh nghip ti cong
(lông lam ixu tiên và khong vi miie tiéu tôi da hoá lçyi nhun cüa doanh nghip
cOng Ich.
Phn II
THVC TEANG TIEP NHAN VA TRA KT QUA
TREN DJA BAN THANH PHO 111W NAY
I. TIIEXC TRANG TIEP NI{AN vA
TRA KT QUA CUA CAC Co
QUAN, DN VI THUOC THANH PHO QUAN L'
1. Khái quát v t chfrc B phn tip nhn và trã kt qua trên da
bàn thành phô
Hin nay, trén dla bàn thânh phd, BO phn tip nhan và trã kt qua dixcic
to chirc, thirc hiGn nhim vii theo quy djnh chung cüa UBND thành phO tai
Quy& dlnh so 9294/QD-UBND ngày 16 thang 12 nAm 2015 cüa Chü tch
UBND thành phô Dà Ning ban hành Quy dn1i ye tiêp nhan, giái quyêt thu tçic
hành chIrth thea ca ché môt ccra, mt cira lien thông t?i eác ca quan, dan v trên
dja bàn thânh phô Dà Nng.
- Các si, ban, ngành thuôc UBND thành phó: B phn tip nhn và trã
ket qua cüa các s&, ban, ngành du'çic bô trI lam vic tp trung ti B phn tiêp
nhn và trà k& qua tp trung cüa Trung tam Hành chInh thành phô tlr tháng 9
nàm 2014 den nay. Hoat dQng chuyen môn, nhan sr lam nhim vii tai B ph.n
tiêp nhn và trã kêt qua cüa dan vj nào do dan v do trirc tiép quân l. Chü tjch
UBND thành phô thành Ip To theo dOi, van hành và h trçl Bô phn tiêp nhan
và trã kêt qua tp trung ti Trung tam Hành chInh thành phO tai Quyêt djnh sO
999/QD-UBND ngày 24 tháng 02 näm 2016 gOm 09 cong chüc, viên chü'c cüa
mt so co' quan, don vi kiém nhiêm dé theo dOi, van hành và ho trç nhU'ng hot
dng chung ti Bt phan tiêp nhan và trã kêt qua tap trung Trung tam Hành chInh
thành phô.
B phn tip nhan và trá k& qua tp trung tai Trung tam 1-Iành chInh là
dâu mOi tiep nhân thu tiic hành chInh thuc tham quyên giãi quyêt cua 19 sO',
ngành và UBND, Chü tjch UBND thành phO, vO'i 1.076 thu tiic hành chInh.
COng chü'c lam vic tai BO phn tip nhan và trã k& qua Trung tam hành
chInh thành phO là cOng chüc cüa các sO', ban, ngành dam trách. ThrO'ng trrc 30
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quay (hin có 02 quay chua sU dung) giao dch tai B phn tip nhn và trà kêt
qua có 30 ngLthi (chi tiêt ti Phii hic I).
- Các qun, huyn: 07/08 UBND qun, huyn (trr UBND huyn Fioàng
Sa) t chCrc B ph.n Tiêp nhn và trà kêt qua thuc Van phông HDND và
UBND qun, huyn. Trii sä B phn Tiêp nhn và trã kêt qua cáo qu.n, huyn
dêu nam trong khuôn viên cUa UBND các qun, huyn.
BO phn Tip then và trà k& qua cáo quan huyn là d.0 rn6i tip nhn và
trã kêt qua gân 200 thu tic hành chmnh (chua kê cáo thii tic h khâu, chxng minh
nhân dan do Cong an thic hin) thuc thâm quyên giãi quyêt cUa cáo phàng
chuyên môn, Chu tich UBND, UBND qun, huyn, Chi nhánh Van phOng dang
k d.t dai qi4n, huyn.
Cong chirc lam vic tai B phn Tip nhan và trà k& qua cáo qun, huyn
là cong chirc thuc Van phOng HDND và UBND, cáo phOng chuyên mon thuc
UBND qun, huyn và viên chirc Chi nhánh Van phàng däng k dat dai darn
trách. Ngoài ra, con có cáo chiên sT cong an thuc Cong an qu.n, huyn dugc bO
p nhn và trã ket qua
tn tai B phn tiêp nh.n và trá kêt qua qu.n, huyn dê tiê,
thuc ITnh vrc h khâu, chi.rng rninh nhân dan. B phn tiêp nh.n và trà kêt qua
tai rni qu.n, huyn oo so lucng cOng chro, viên chro thuäng tr'rc ti.r 9-12 nguOi.
- Cáo phuO'ng, xa: 56/56 UBND phumg, xa t chi'xc B phn Tip nh.n
và trà kêt qua thuc UBND phuOng, xa. Tr sà B ph.n Tiêp nhan và trà kêt
qua phi.thng, xa dêu nam trong khuôn viên UBND cáo phi.r&ng, xà, dugc xay
dirng, cai tao, trang bi. cáo phuong tin Wang dOi khang trang, day dU theo tieu
chuân phithng, xa din tU.
BO phn Tip nhan và trã k& qua phuäng, xa là du mi tip nh.n, trà kt
qua giãi quyêt cüa 95 thi ty.c hành chinh thuc thâm quyên giài quyêt cüa
UBND, Chü tjch UBND ph.thng, xa. Nhân sir lam vic tai day gOm cáo cOng
chirc Va ngu'Oi hoat dng không chuyên trách thuc quyên quan l' cüa UBND
phu&ng, xä, vai so lu'ng bô tn tr 04 den 06 ngtthi, trong do, nhân sr tr'rc tiêp
lam nhim vv tiêp nhn ho so và trà kêt qua tr 01 dn 03 ngui, cOn Iai là cOng
chirc chuyên mon trên cáo lThh vrc, không trirc tiêp tiêp nh.n ho so cua cOng dan.
2. Kt qua tip nhn và trã kt qua thu tic hành chinh nàm 2018
- Di vOi kh6i sc, ngàrth: Tng h so tip nhn và trã k& qua là 228.797
ho so (bao gOm ho so tiêp nh.n mi và ho so chixa den han trà kêt qua tr närn
2017 chuyên sang); d giài quyêt và tra kêt qua là 219.716 ho so, chua den han
chuyên sang näm 2019 tiêp tc giài quyêt là 9.081 h so.
- Di vài khi quQn, huyn: Tng h so tip nhan và tra k& qua là
178.015 hO so (bao gOrn hO so tiêp nhan mOi và hO so chua den han trà kêt qua
tt'r näm 2017 chuyên sang); d giãi quyet và trà kêt qua là 175.73 1 hO so, chua
den han chuyên sang närn 2019 tip tic giãi quy8t là 2.284 ho so.
Chi tit ting s&, ngành, qun, huyn oó trong Phi lc II.
3. Bánh giá chung
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a) Thun lai
- 100% c quan, dan vi trên da bàn thành pM du dà t chirc BO phn
tiêp nhn và trá két qua de thxc hiên co chê môt ci'ra, mt cira lien thông mOt
each quy Cu, bài bàn.
- Vic giái quy& thu tic hànli chInh theo ca ch mOt cira, mOt cua lien
thông dixçc thirc hin dung quy djnh, t l ho sa trã tnrOc và dung hçn cao (d?t
trén 99%).
- Hu ht ca quan, &m vj dâ b6 trI dü s li.rcing nhan sir cn thit tai BO
phn Tiêp nhn và trã két qua theo trng lTnh vrc dê phiic vi yeu câu cüa to
chirc, cá nhán.
- Nhiu D an, quy ch lien thông lien k& trong giái quy& thu tVc hành
chmnh dixçc ban hành dê giám dau môi lien e giài quyêt thu tjc hãnh chInh cho
ngithi dan, doanh nghip.
- Quy trInh thirc hien cci ch mOt cia, mt ccra lien thông co bàn thrc hien
thing quy dnh, tü khau nhn den khau giãi quyêt ho so và trã ket qua &rçe thirc
hien chat ch thông qua phieu kiêm soát qua trmnh giái quyet.
- ViGe xay drng trçi sâ, M trI cac trang thit bj hien di, khang trang và
triên khai các üng ding cong ngh thông tin vào viec tiêp nhn ho so và trá két
qua giâi quyêt tai cac Ca quan, dcm vj dixçic quan tam dâu tu.
b) Hn cM, khó khàn
- Trong diu kien cac co quan dang thrc hien tinh giân biên cM theo quy
djnh cung vi viec châm dirt hqp dông lao dtng lam chuyen mon t?i các Co quan
hành chInh, viec bô trI so lucing cong chrc t?i BO phn Tiêp nhn vâ trã kêt qua
theo &ng lThh e dê dáp rng yeu cau cüa các quy djnh mâi ye Ca chê mOt efra,
mOt cua lien thông da tao áp lrc không nhO ye nhân sir cho các Ca quan, don vj
giãi quyét thu tiic hành chInh.
- Vn con tInh trang th'ác trách nhiem và thai d phiic vi,i cua mOt s
Cong chuc B phn Tiêp nhn và trã kêt qua ehua tOt, gay phien ha, bite xüc cho
ngi.r?i dan, doanh nghip.
- T ie M so duçe tip nhan và giài quyt qua các djch vi cong tnrc tuyn
DVCTT) mire d 3, mire d 4 cOn thâp, so lieu nàm 2018:
+ Mire 3: cp thành pM: 1.415/5.124 (27,6%); cp huyn: 3.090/35.544
(8,69%); cap xA: 17.793/54.848 (32,4%).
+MCrc4: 17.216/21.021 (81,9%);
so dixçrc tip nhn và trà két qua qua duèng biiu chfnh cOng Ich chua
dam báo t i theo quy djnh. TInh riêng nàm 2018, chi mói phát sinh ho so trã
ket qua qua djch vii buu chInh cong Ich dat 18,74% (114.797/612.336 ho so).
c) Nguyen nhân cua nhung hn cM, kho khän
- Theo quy ctjnh hien hânh, mi sâ, ngành, mi lTnh we tai UBND các
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qun, huyn, phix?ing, xà du phài có cong chirc chuyên mon ph trách vic tip
nh.n ho so và trã kêt qua. Nhân sir nay phái dam báo tiêu chuân là dà ducic bô
nhim vào ngch chuyên viên hoac tixong duang tr Len; Co thâm niên cong tác
tôi thiêu 03 näm trong ngành, linh virc du'qc phàn cong. Trong khi do, cO nhng
s, ngành, 11th vrc cap huyn, cap xà phát sinh It ho so hoac hO so khöng qua
phirc tap nêu bô trI so luqng nhân sir theo tiêu chuân nêu trên s dan den trInh
trng lang phi biên chê cUa co' quan giài quyêt thu tVc hành chInh.
- Co ch mt cira, mt cCra lien thông dà han ch du?c tmnh trang cOng
chic chuyên mOn, nghip vii tiêp xüc tr11c tiêp v&i tO chc, cong dan, tuy nhiên,
nhim v nay van do cOng chirc tiêp nhn ho so thrc hin. Co quan hành chInh
van con tiêp xuc trirc tiêp vâi to chirc, cá nhân có yeu cau giãi quyêt thu tiic
hành chInh nên cá bit vn cOn tInh trng tiêu circ, nhüng nhiêu, ci1a quyên.
Vic kiêm tra, giám sat dê han chê tinh trng nay cOn gap khó khän do van cOn
tInh trng ni b bao che, khó xcr I trit dê các tiêu crc phát sinh.
- T chirc, ngithi dan vn cOn n.ng thOi quen "gap tn mat, trao tn tay"
co quan hành chInh nhà nuàc khi thirc hin thu tic hành chInh, do dO chu'a cO
giãi pháp hu hiu dé khuyên khich to chirc, ngui dan str dung dugc các djch
vii Cong tnrc tuyên dâ dugc triên khai và thc hin ho so qua djch vi buu chInh
cOng Ich.
II. NANG LIIC CUNG J'NG DCH VJ HANH CH!NH CONG QUA
DTCH \TIJ BTIU CHINH CONG ICH THOTI GIAN QUA
Trin khai Quy& djnh s 45120161QD-1Tg cüa ThU tuàng ChInh phü v
vic tiêp than ho so, trã kêt qua giài quyêt thU tic hành chInh qua dch vii bixu
chInh cong Ich và Quyêt djnh 5294/QD-UBND ngày 20 tháng 9 näm 2017 cUa
UBND thành phO Dà Näng ye vic cong bô danh mic thU tçic hành chInh &r?c
tiêp nh.n và trà kêt qua qua dtch vii bixu chinh cong ich, Buu din thành phO Dà
Näng d tIch circ triên khai thirc hin. Theo do, nam 2018 Buu din thành ph
Dà Nàng da triên khai tiêp nhan và trà kt qua giài quyêt dôi vâi 14.787 hO so,
thU tc hành chInh thuc thâm quyên giãi quyet i cà 03 cap: thành pho; qu.n,
huyn và phung, xã.
- Bu'u din thành phó dà phói hqp vâi các Sà, ngành gm: S K hoach
và Dau tu', S Giao thông v.n tài, SO' Tu pháp, SO' Cong thuong, SO' Thông tin
và Truyên thong,.. thirc hin tiêp nhan ho so và tra ket qua giai quyêt thu tic
hành chinh qua Buu din, nhât là dOi vâi cáo thU tic hành chInh thông drng
nhu: Dang k Kinh doanh cho doanh nghip, Cap phiêu 1 lch tu pháp, cap giy
chU'ng than dU dieu kin kinh doanh xng dâu,...
- Phi hgp vai SO' Thông tin - Truyên thông trin khai Dai l' djch vii Cong
tr1rc tuyên tai B phn Tiêp than Va trâ kt qua Trung tam Math chlnh thành phô,
UBND các qun, huyn và cáo Buu din Van hóa xa thu'c huyan HOa yang; qua do
Bu'u din thành phô tham gia tiep than ho so dôi vâi nhthig thU tiic hành chInh ducc
cOng bô tr'rc tuyen cap dO 3, 4; trâ kt qua thU tic hành chInh tai nhà theo yeu câu
cUa ngui dan dOi vOi cáo thU tiic hành chinh cUa SO', ngành, dja phuog.
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Ngoài ra, Buu diên thành ph6 cOn thrc hin chuyn phát kt qua giâi
quyêt thu tue hành chInh dôi vi các don vi khác nhu: Bão hiêm xä hi, Cong an
thành phO. Trong qua trInh trién khai djch vii chuyên trã két qua giãi quyêt thu
tic hànli chInh, hiêu rö biru phâm chuyên phát là nhtthg loai giây tâ quan trQng
và tInh báo mt cao nén khi triên khai djch vi chuyên phát két qua giãi quyét thu
tiic hành chInh, Biru din thành phO d xây dvng quy trinh djch vi chat chê tai
cá.c cOng don chuyen phát dam báo an toàn tuyt dOi.
V6i kinh nghiem thuc th trong vic h trçY cung irng các djch vi hành
chInh cOng th&i gian qua Va näng 1rc m?ng luâi hin cO, Bu'u din thành phô Dà
Näng dü näng 1irc dê có the tiêp nhan vic chuyen giao cho nhan viên Bixu din
thay cOng chrc tiêp nhan và trà ket qua giài quyet thu tiic hành chInh.
Tuy nhiên, do dc thu cüa Ioti hInh djch vi hânh chInh cong là s hrcing
tht'i t1ic hành chInh rat nhiêu, trong do, có nhiêu thU tiic hành ehInh chuyen sâu,
phrc tap, vi vy, vic chuyên giao, bô trI nhán vien btxu din thay cong chü'c dê
tiêp nhan và trã kêt qua can có thai gian, l trinh phci hçip vOi näng hrc cUa Bt.ru
din thành phô cflng nhu' sr phôi hop, h trQ', chia sé kjp thi tr các co' quan
hành chInh nhà nixc tren dja bàn thànl-i phO.
Phn III
PHUNG AN CHUYEN GIAO NHIM \T TIEP NHN, TRA KET QUA
GIAI QUYET TH(J TUC HANH CHfNH TAI MÔT sO CO QUAN,
DON V CHO BU'U DIN THVC HIN
I. NQI DUNG, PHU'ONG AN CHUYEN GIAO NHI1M vT
1. Ni dung
a) B tn nhân vién Buu din thay Cong chUc tip nhn h so', trã k& qua
giái quyêt th tic hành chInE tai Bi phn Tiép nhn vá trã kêt qua cUa các Ca
quan, don vj.
Nhân vien Buu dien &IYC b tn thay th cOng chirc rnt cira thtrc hin tai
B phn tip nhn và trã kt qua cua Các co quan, don vj có trách nhim thirc
hién nhiêm vi nhir cong chirc mt cira duqc quy djnh ti Khoãn 2, Diêu 11 Nghj
djnh s 61/2018/ND-Cp ngày 23 tháng 4 näm 2018 cUa ChInh phu ye thirc hin
Ca chê môt cüa, môt cira lien thông trong giãi quy& thu tiic hành chInh và quy
djnh hin hành cua UBND thành ph6 Dà Nng, ci the:
- Thrc hin nghiém tUc, dy dU các quy djnh ti Nghj dnh s6
61/20181ND-Cp ngày 23 tháng 4 nàm 2019 cCia ChInh phU và các quy dnh khác
cüa pháp luat có lien quan.
- Tao diu kin thun 1i cho t chrc, Ca nhn thc hin thU t11c hành chInh.
- Huó'ng dn t chrc, Ca nhAn thirc hin thu tiic hành chInh dy dU, rO
rang, chInh xác bang Phieu htrO'ng dn theo quy djnh; tnirO'ng hcip phâi yêu cãu
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sira di, b sung h sci chi dixçic yêu cu sra d6i, b sung mt 1n, bang van bàn
(do cci quan chuyên mon thirc hin).
- Tip nhn, cQtp nht h sc dâ tip nhn vào Phn mm mOt cüa và cp phiu
biên nh.n ho s cho t chrc, cá than; thu h phi, 1 phi (n&i co) theo quy dinh.
- Chuyn, bàn giao h si tip nhn, phi, 1 phi (nu co) cho cci quan có
thâm quyên giãi quyêt thU tic hành chInh; theo dOi vic giài quyêt thU tiic hành
chInh cho to chirc, cá nhân theo quy djnh.
- Nhn kt qua tCr Co quan Co thm quyn giài quyt thU tiic hành chInh.
- Chuyn trã kt qua giài quyt cho cá nhân, th chi.rc theo dUng quy djnh.
- Thng kê, báo cáo kt qua huàng dan, tip nhn, theo dOi và trà kt qua
giài quyêt thU ttic hành chinh theo quy djnh.
- ChU dng, CO ' kin vâi co quan có thm quyn giãi quy& thU tic hành
chInh khi phát hin hoc nhan thrcic phàn hôi tr tO chi'rc, cá nhân ye nhtrng thay
dôi, bt cp lien quan den tip nhn và giái quy&t thU tic hành chinh d kjp thM
x1r i.
- Nhân viên Buu din mc dMg phiic ho.c trang phic cUa ngành Buu
din theo quy djnh, deo the hç ten, chUc danh ci th trong qua trInh thrc thi
nhim vu.
- Huâng dn nguôi dan, doanh nghip khi lien h giài quyt thU tic hành
kiên dánli giá qua phân mm trirc tuyên tai dja chi
chInh Co
http://cchc.daflaflg.g0V.Vn cho nhân viên buu din khi hoàn thành giao djch.
- Dam bào nguyen tc an toàn, an ninh thông tin nhà nuOc và thông tin
cUa tè chCrc, cá nhân trong qua trinh thrc hin thim vi d'rqc giao; tuyt di
khOng sU dtng thông tin lien quan dn cong vic dixçc chuyên giao ngoài mvc
dIch tip nhn và trà k& qua giài quy& thu ti1c hành chInh.
- Thirc hin các quy djnh cUa pháp lu.t cO lien quan và ni quy, quy chê
nci lam vic.
b) Nhân viên Buu din thirc hin dch vii tip nhn, trã kt qua tai dja chi
yêu câu cUa ngithi dan, doanh nghip.
Ni dung nay Buu din can cU quy dlnh hin hành, sm chU dng Co
phiiong an dê triên khai djch vi theo l trinh phU hp vâi khà nng, diêu kiin,
nguôn lirc cUa Bixu din.
2. Phu'ong an trin khai
a) V b trI nhân 1rc
Buu dien thành ph tuyn ch9n dOi ngU than hrc tré, cO trInh d di hc
tr len, có kM näng tiêp cn cOng vic nhanh, k näng giao tiêp tOt d bô tn tai
the vj trI dugc chçn d nhân viên bixu din thay th cong chrc mt cUa tip nhn
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h si và trá kt qua giãi quyt thi tic hành chInh, ci th:
- Tai BO phn tip nhn h sc, trá két qua ti Trung tam Hành chInh thãnh ph6:
+ B phân quán 1, diu hãnh: Sir diing theo hin tr?ng và b sung them
01 nhân sir thuôc biên ché Buit then, giUp vic lath dao diu hành các ho?t dng
thuc phm vi nghip vi lien quan cüa Bu'u din.
+ BO phn trirc tip tip than Va trá kt qua: NhUng lI'nh vrc thuc s,
ngành nao d1r kiên bô tn nhan viên bi.ru din thay the cong chrc mt tha thI
trong thi gian dau (tir 01 den 03 tháng, tay theo mirc d phirc tp cüa thu t'ic Va
kM näng tiêp can cüa nhân viên buu din) sê b6 tn mt than vien bxu din ngôi
cüng cong chirc mt ci:ra cüa 11th virc do. Nhân viên biu din vira tip can lam
quen vOi cong vic, vira h trçi vic tip nhan và trá kêt qua. Cong chic mOt cfra
huàng dan và thirc hin chuyen giao dn cong vic cüa mInh cho nhãn viên Buu
diên. KIii than viên Buu then dam báo thuc hiên thim vii thun thiic nhir cong
chirc mOt cira thI chmnh thi'rc b tn nhân vien bixu din thay th cong chirc mt
c1ra tiêp than ho sci va trá kt qua giãi quy& thu tçtc hânh chInh và b tn cong
chtrc mOt ci'ra nay ye lam vic chuyen mon t?i s, ngành.
- Ti B phan tip than vâ trá kt qua qun, huyn:
+ Cong chirc quán l, diu hãnh: Si'r ding theo hin trng và Giám d6c
Bmi then thành phô phân cong cho giám doe b'iru dien qun, huyn tham gia
diu hânh các hot dng thuc phm vi nghip viii lien quan cüa Biiu then.
+ BO phan tnijc tip tip than va trá k& qua: Nhüng 11th virc thuOc cac
phông chuyên mon cüa UBND qun, huyn nào dir kiên bô trI nhân viên biru
dién thay the cong chirc môt cua thI trong thi gian dâu (ttr 01 den 03 tháng, t11y
theo müc d phuc tap cUa thU tiic và khã näng tiêp can cUa than viên bixu then)
se b trI mt than vien bixu dien ngi cüng cOng chrc mt efra cUa 11th virc do.
Nhân vien buu dien vira tip can lam quen vi cong viec, vira h trç viec tiêp
nhan và trà k& qua. Cong chuc mt cüa h.rth-ig dn và thirc hien chuyén giao
dn cong viec cUa mlnh cho nhán vien Buti din. K.hi than vién Bixu din dam
bao thirc hien nhiem v1i thun thijc thu cong chüc mt cüa thI chInh thi'rc bo tn
nhân viên Bixu dien thay the cong chuc mt cua tiep than ho so và tna kêt qua
giâi quyet thU tc hath chIth vâ b trI cong chIrc mOt cika nay ye lam vic tai
các phông chuyen mOn.
- Tai B phn Tip than và trá kt qua phuong, xã:
+ COng chuc quàn 1, diu hành và lam viec theo hien trang tai B phn
Tiêp than và trá kêt qua thuOc UBND phuong, xà. Buu then th chuc thu gom ho
so chuyen tra két qua thU tic hành chInh tai dja chi theo yêu câu cUa cong dan,
thn suât 2 lânlngày.
+ Buu dien phi hçp trin khai mô hInh Dai 1 djch vçi cOng trirc tuyn tai
tt ca cac Bu-u ciic dOng tnën da bàn 45 phu?mg thuQc 6 qun (Hãi Châu, Thanh
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Khê, Lien Chiu, Son Trà, NgQ Hành Son, Cm L) và 10 Bxu din van hóa x
thuQe huyn Hôa yang (Hôa Phong sir ding Buu cic Tüy Loan, không bô trI
Buu din van hóa xa d thrc hin h trç vic tip nhn h so và trá kêt qua giãi
quy&t thu tic hânh chInh.
b) V quy trInh thrc hin thU tiic hành chInh
- Quy trInh thrc hin thU tic hành chInh cUa the Co quan hành chInh nhâ
nuàe theo Dê an co ban tuân thU theo eáe quy djnh tai cáe Diu: 15, 16, 17, 18,
ngày 23 thang 4 näm 2018 cüa
19,20,21,22 cuaNghi djnh so 61120181ND-CP
Chinh phU ye thirc hin cci ch mQt cUa, mQt cUa lien thông trong giãi quyêt thU
và trá
tiic hàrih chInh và Quy ch to chUe và hot dQng cUa BQ phn tiêp nhn
k& qua do UBND cáe cap ban hành.
- H thong Buu din tham gia, h trç tIch crc vào vic thrc hin các thU
tic hành ehInh lien thông gita cáe co quan hành chInh nba ni.râc; các thu ttic
hành chInh thuQc thrn quyn giãi quyt cUa the bQ, ngãnh, cUa UBND qun,
huyn duçic giao tiêp nhan ti Trung tam hành ehInh thành phô; the thu tic hanh
chinh thuQc thâm quyn giãi quyêt cUa các co quan chuyên mon thuQe UBN]D
thãnh ph& UBND phung, xä duçic giao tip nhn ti BQ ph3n Tip nhan và trã
kêt qua qi4n, huyn và nhüng thu ti1c hành chInh thuQe thm quyn giài quy&
cUa Cap qun, cp thành ph duqe giao tip nhan ho so tti BQ phn Tip nh.n va
trâ kêt qua UBND phtthng, xa.
- Nhân viên Buu din duqe b trI ti BQ phan Tip nhn vã trà k& qua
chU dQng h trq, huâng d.n th ehrc, eá nhân np h so, nhan kêt qua giâi quy&t
thU t'ic hành chInh thông qua 03 each thrc:
+ Trirc tip tai BQ phn tip nhan và trã k& qua cac cap;
+ Thông qua djch vi buu chInh cong Ich theo quy djnh cUa ThU tu&ng
ChInh phU, qua thuê dieh vii cUa doanh nghip, Ca nhân hoc qua Uy quyn theo
quy djnh cUa pháp lust;
+ Dai 19 djch vi cOng trrc tuyên t?i cap thành ph6, quan, huyn.
Trong do, thU 9 tp trung trin khai thrc hin mô hInh h trçl nguôi dan
hithng d.n kê khai, tip nhn ho so trirc tuyn và trã kêt qua ti nba theo yêu c.0
cUa ngui dan nhm nâng cao t9 l h so duqe thrc hin tnrc tuyn và t1c hin
qua djch vii buu chInh cong Ich d giãm ehi phi, cong sUe và to thun Iqi cho to
chie, cong dan trong qua trinh thre hin eác thu tiie hành chinh theo hi.thng van
minh, hin dai.
e) V vic quãn 19, giám sat, h trq nhân viên Buu din thirc hin the
nhim vii duqc chuyn giao
Nhân viên Buu din thirc hin the nhim vii duqe chuyn giao theo D an
nay dixqc h trq va chju sr quan 19, giám sat vice thirc hin the nhim vit
chuyn giao cUa cáe thU th sau day:
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- Co quan chuyn giao nhim v1 có trách nhim trrc tip theo dOi hoat
dng chuyên mon thti?ng xuyén cüa nhân vien bixu din, h trçi kjp thai vã quán
1, giám sat hoat dOng tai quay tiép nhan và trã kêt qua cüa don vi minh.
- T chrc có trách nhim quán 1, diu hành BO phn tip nhn và trã két
qua t?i Trung tam hành chInh thânh phô và Cong chrc quán 1, diêu hành cüa B
phn Tiêp nhan và trá két qua cac qun, huyn.
- Biru din thành ph ci'r nguii phi hçip quán 1, giám sat vic thirc hin
các nhim vii dixçrc giao cüa dOi ngQ nay.
d) V trang thit b, phucxng tin lam vic khi chuyn giao
- Các 1mg diing cong ngh thông tin tai BO phn Tip nhn và trã kt qua
các cap: SIr diing theo hin trang.
- Phi.rcmg tin lam vic, may tInh:
+ Nhân viên Buu din lam nhim vii tip nhn vâ trá kt qua: Buu din
tiêp quãn trang thiët bj hin có cüa can b cOng chlrc mOt clra dang lam dê thrc
hin nhim vi tiêp nhn và trá kt qua cüa don vj chuyn giao.
+ Cong chlrc, viên chlrc t?i Bô phan Tip nhân và trã k& qua CC Cap: SIr
diing theo hin trang.
- Van phông phm phc vii nhim v11 tip nhn và trá kt qua: Các don v
chuyén giao nhim vi cap cho nhân viên bixu din dam bão thirc hin nhim vi
nhi.r tnrâc day cOng chIrc don vj dam nhan.
e) V chi phi.
* V cci ch trâ krong
- Bi.ru diên chi trá hxong, phi cp, chi phi lam them ngoài gi, trang bj
dng phiic va cac khoãn phüc lçxi khác (nu co) cho nhan viên Buu din thrc
hin nhim vi quãn l, tip nhn h so và trã kêt qua giâi quyêt thu tic hành
chInh ti Bô phn Tiêp nhn và trà kt qua các cap theo quy djnh hin hành cüa
Nhâ nuâc dôi voi doanh nghip va qui djnh hin hành cUa ngânh Buu din.
- Trong th?yi gian du h9c vic: Buu din tr lo toàn b chi phi trâ hrong,
phu cap, chi phi lam them ngoài gi và CáC khoán phüc lçi khác (nêu
co) cho
nhân viên Bixu din thrc hin nhim vii tip nhn và trã kêt qua CáC cap.
- ChInh thlrc thay th sau h9c vic: Thành pM thanh toán chi phi cho
nhüng nhân viên Buu din chInh thlrc trirc tip thay the cOng chlrc mOt clra theo
mIrc krong tOi thiu 4.823.186 dng/ngu?ri/thang (bn triêu tam tram hai muoi
ba ngày mt tram tam muon sáu d6ng) (tInh theo mIre hrong ti thiu vüng cong
vâi bão him xA hôi, bâo hiêm y th). Theo do, tng chi phi 01 tháng cho 14 vj tn
thi dim thay th (6 vj trI t?i sâ (co I vj trI gp 2 s&) và 7 vj trI t?i qun, huyn)
là: 62.701.418 dng (sáu mixcyi hai triêu bay tram lê mt ngàn bôn tram muon
tam dng). Chi tiet cO tai Phii hc III ban hành kern De an.
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Ngun kinh phi thanh toán cho Buu din do ngân sách nhà nuc dam bão
dê thrc hin theo phân cp sau khi can d6i sr ding tr ngun thu phi, I phi dtrçc
dê Iai.
Xác djnh thii gian chInh thrc chuyn giao nhu sau: Trong giai doan h9c
vic tr 01 dn 03 tháng d.u, các don vj huó'ng d.n, chuyn giao cong vic cci the
cho nhân viên Biiu dien. Kt thüc mi tháng thirc hin kiêm tra, dánh giá kêt
qua, khã nàng tip nhn cong vic cüa nhân viên Btru din. Nêu dat kêt qua thI
chInh thirc chuyn giao cho nhân vien Bi.ru din.
3. L trinh th*yc hin
- Tháng 6/20 19: Ban hãnh D an và chun bi the diu kiGn trin khai thirc
hin thI dim.
- Tháng 8/20 19: Trin khai thrc hin trên thrc t, ci the:
+ Tai B phn tip nh.n và trâ k& qua - Trung tam Hành chInh thành ph:
03 nhân viên buu din thay th b tn thrc hin nhim v11 tiêp nh.n và trã kêt qua
cüa các Sâ, ci th: 01 tai So K hoach và Du tu; 01 tai hai SO: Thông tin vã
Truyén thông, SO Khoa hçe và Cong ngh; 01 tai SO Cong Thuong.
+ Tai B phn tip nhn vã trã kt qua các qun, huyn: Mi qu.n, huyn
01 nhân vien, b6 tn tip nhn vã trã k& qua mt so linh vic dang thirc hin tip
nhn theo nhóm, cii th:
* Qun Hài Châu: Däng k kinh doanh, van hóa thông tin, môi truOng,
thüy San;
* Quan Thanh Khê: Bang k kinh doanh, van hóa thông tin, môi trung,
thuo'ng rnai, thUy San, v sinh an toàn thre phâm;
* Qun Lien Chiu: Bang k kinh doanh, giáo diic, ton giáo, môi truOng,
thuong mai, thüy San, v sinh an toàn thire phâm;
* Qun San Trã: Bang k'9 kinh doanh và c&p phép xây drng;
* Qun NgU Hành Son: Bang k9 kinh doanh, van hóa thông tin, giáo dic,
môi truäng, thuang mai, thiiy San, v sinh an toàn thic ph.m;
* Qun Cm L: Bang k2 kinh doanh, thuang mai, thüy San, môi truOng,
hi, van hóa thông tin, luong, v sinh an toàn thrc phm, ton giáo, bâo trg x
hi, nguOi có công;
* Huyn Hàa Yang: Bang k kinh doanh, tu pháp, van hóa thông tin, giáo
dc.
Vic b6 trI các linh vic thrc hin tai the qun, huyn có th thay di dra
trén phát sinh thirc té vã thOa thuan cl th giia UBND qun, huyn và Buu din
thành ph Ba Nng. Sau khi hai ben thng nhât thôa thun, nêu có thay dôi so
vOi ni dung tai D an, các don vl g1ri thông tin v SO Ni vii và các co quan có
chü'c näng lien quan d theo dOi, pMi hqp thrc hin.
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- Tháng 10/20 19: Tai.Bo phán Tip nhn và trá k& qua - Trung tam hành
ehInh thành phô: Bô sung them 03 nhân vien cho các lThh vrc thuOc các don v:
01 t?i S Lao dng - Thrnmg binh
Xa hQi; 01 tai Sâ Du ljch và 01 tai SO Van
hóa vâ The thao.
va

- Dn tháng 8 näm 2020: Dánh giá, sa kt kt qua thrc hin Va d xut
phucxng huâng, l trinh tip theo.
4. Kinh phI thirc hiên
- Kinh phi

dirng, t chi'rc My ' kin, hoãn thin trmnh UBND thành
phô, to chirc tuyen truyn, trin khai thirc hin D an: 50.000.000 dông (nàm
muoi triu dng).
xay

- Kinh phi chi trà cho Buu din thârth ph thrc hin nhim
tip nhn
và trá ket qua: Theo dr toán t?i Phi 1iic III (tInh theo thçrc té thOi gian chinh
thirc b tn nhân viên Bixu din thay th nu có phát sinh thay dOi thô'i gian so
vOi dr kin ti e an).
vi7i

II. TO CH1YC T}JIXC HIEN
1. Trách nhiêm cüa S& Nôi Vu
- Là ca quan thu&ng trrc M chü'c trin lthai thçrc hin EM an tliI dim trén
dja bàn thành phô, có trách nhiêm tham miru cho UBND thành phô chi dao thirc
hin các n)i dung, nhim vij CO lien quan, dam bão hiu qua vã thành cong cüa
EMán.
- Chü trI, phM hçip vOi cac sO, ngành và UBND qun, huyn trong vic
tham muu cac ITnh virc, thu tijc hành chInh và các nhiêm vi khác cO the chuyên
giao cho Bixu din thirc hin theo 1 trinh.
- Giüp UBND thành ph6 theo dOi cac tác dng cüa EM an di vOi chu
tru(Yng tinh gián bien chê, tinh g9n to chirc b may, xâ hi hoá djch vi hành
chinh cong và cãi each hành chInh tai cac ngành, các
kjp thài tham muu
UBND thành ph6 chi do thire hin cac nQi dung, nhiêm vii Co lien quan.
cap,

- Ph6i hçp chat ch vOi Bu'u din thành pM và các co' quan, dan vi Co lien
quan trong vic triên khai thirc hin các nQi dung, nhiêm vii cüa Dé an.
- Chü trI ph& hp vO'i các ca quan, dan vj cO lien quan so' k& dánh giá
hiu qua De an sau khi ket thüc thôi gian thi diem.
2. Trách nhiêm cüa Bu'u din thành pM ])à Nng
- Là ben nhn chuyn giao nhim vi tMp nhan M so' và trâ kt qua giái
quy& thu tc hành chinh theo Co cM mt ca, mQt ca lien thông tü' cac co quan
hành chinh nhà nu'Oc cO thm quyn, Bu'u din thành pM cO trách nhim to chüt
triên khai thu'c hiên tot cac ni dung, nhiêm vii, cong vic c the cO lien quan
tlieo Dê
an nay.
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- Tuyn chçn, dào tao, b trI nhân viên Buu din có dü trinh d, n.ng 1irc,
so và trà
khà nãng và phâm chat dao drc tot d thrc hin nhim vi tiêp nhn ho
kêt qua giài quyêt thu ttic hành chInh; dng thôi, cir nhân sir tham gia b phn
quàn 1, diêu hành tai Bô phn Tip nhn và trà kêt qua các cap.
- Trang bj các diu kin c.n thit d phic vi nhim vi cUa nhân viên Buu
din thay cho cong chirc mt cüa các Co quan, don vi..
- Phi hcip chtt ch vOi Sâ Ni vi, các so, ngành, UBND qun, huyn có
lien. quan trong vic triên khai các nOi dung, nhim vi cüa Dê an.
- Ch dng trin khai các nhim vi thuc pham vi D an, ktp thai báo cáo
Tong cong ty Buu din Vit Nam xem xét chi do, huOng dan, h trçr dôi vOi các
ni dung, nhim vi vuqt qua thm quyn và kM näng cüa Bixu din thành phô.
- Chü dng có k hoch ci th d trin khai vic tip nhn thu tic hành
chInh giài quy& theo co ch mt cira ti dja chi yêu c.0 cüa to ch'irc, ngui dan
và triên khai djch vi trà kt qua theo dja chi yeu cu d6i vOi ho so thuc thm
quyên tiêp nhn, xfx l ti UBND các phuàng, xã.
- Theo dOi và djnh k' thng hcp, báo cáo tInh hInh thirc hin nhim vi
dirgc chuyn giao t,i các co quan, dja phuong da trin khai.
3. Trách nhim cüa các s&, ngành, UBND qun, huyn, UBND
phtr?ing, xä.
- Là ben trrc tip chuyên giao cho Buu din thành ph Dà N.ng thrc
hin ithim vi.i tiêp nhn ho so và trã kM qua giài quyêt thu tiic hành chInh thea
co chê mt ci:ra, mt ci:ra lien thông thuOc pham vi quãn l; các sO, ngành,
UBND qun, huyn chü dng, tIch crc tham mixu d xuât chuyên giao dôi vOi
the 11th virc, thu tic hành chInh Va các nhim vii theo huOng tCr don giãn dn
phixc tp thuOc quyên quàn 1' có th chuyn giao cho Buu din thrc hin d dy
nhanh tin d thrc hin cüa D an.
- Trong thai gian du chun bj chuyn giao, b6 tn cong chrc int cCra h
trçl, huó'ng dn trrc tip, ci th, t.p hutn sO diing phn mêm, t?o diêu kiin d
nhàn viên Buu din thirc hin di.rc nhim vii tiêp nh.n h so và trà kM qua giài
quyêt thu tic hành chInh theo co ch mt ccra, mt cOa lien thông.
- Theo dOi dánh giá qua trInh tip can, dam throng cong vic cüa nhân
viên Bixu din dê quyêt dinh thOi gian chuyên giao chInh thOc cho nhân vien
Biru din. TIch c1rc ph6i hçp, h trçi cho nhân viên Buu din xO l nhtng vn d
phát sinh trong qua trInh thçrc hin nhim vii chuyn giao.
- Sau khi chuyn giao nhim vt cho nhân vien Buu din, b trI, sp xp
cong chOc mt cOa thrc hin thim vii chuyên mOn phO hçip dê tang cuang
cOng tác quàn 1 nhà nuOc thuc ngành, ITnh virc phân cOng. TnixOng hqp dôi du,
báo cáo c the vOi UBND thành phô (thông qua SO Ni vii) d xem xét, giãi
quyM. ThiM lap thông tin cOa nhân vien buu din trrc tip thay th cOng
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chi'rc mOt cira len phAn mm khâo
sat mrc d hài lông t?i dja chi:
http://cchcdanangg0
va huOng dn d lay kin cüa ngri dan, doanh
nghip.
- Ph bin ni dung, muc dIch, nghTa cüa D an dn toàn th can bO,
cong chirc có lien quan den tiêp nhn, xir l ho sa theo ca ch mt cira, môt cira
lien thông; chi do cac phông, ban chuyen môn, cong chirc có lien quan thuc
quyên quán 1 phôi hçp chit chê, h trçy và t?o diu kin thun lcii nhât dê nhân
viên Buu dién hoàn thãnh diic nhiém vli di.rçc giao.
- Co hInh thi'rc thông tin, tuyên truyn rng räi, phü hçp d t chrc, cong
dan hiêu ye mlic dIch, nghia, ni dung cüa De an dé dam báo triên khai có hiu
qua trén thirc tê.
- Di vâi các Si si'r ding các phn mm chuyên ngành cüa Trung iiang
trong tiêp nhn và trá kt qua giái quy& thu tVc hành chmnh, có trách nhim báo
cao, thuc hiën thu tc can thiêt d dam bão khi bé tn nhan viên bun din thay
the thrc hiên nhiém v1i tip nhân và trá k& qua dtrçc phép thirc hin các chirc
nàng lien quan den n1iim vii nay.
- fMi vài các don vj chuyn giao nhim viii, trirc tip k32 hçp dng chuyn
giao, thôa thuân cij th nOi dung cOng viec, các diêu khoán quy djnh chuyên
giao... vOi Bu'u din thành ph&
- Sau thi gian thI dim, cac ca quan, dja phixang tham gia thirc hin thI
diem, danh giá ci the hiu qua thirc hin chuyen giao nhim vi1 cho nhân viên
bun dién.
4. Trách nhiêm cüa Sr Thông tin và Truyn thông
- To tài khoán trên phn mm mt ci'ra din tCr cüa thành ph& h trQr
nhan viên Bi.ru din drnic b trI thay th cong chrc tiêp nhn Va trá két qua t?i
BQ phn Tiep nhan và trã k& qua các cap sir diing phân mém dê thirc hin các
nhim vli dirçyc chuy&i giao theo Dé thi.
- Ip hun, h trçx, to diu kin d Bun diên ph6i hçp thirc hin t6t các
dch vi cOng tnrc tuyn mi'rc dO 3, mirc dO 4 và qua dxo'ng Bun chInh cong Ich.
- Chi do các ca quan báo, dài thông tin, tuyén truyn san rng ni dung D an.
- Ph& hcp chat chë vâi Sâ NOi vu, Bun diên thánh ph và các ca quari, dan
v có lien quan trong qua trinh tri&i khai thrc hin các nOi dung cong vic thuOc
pham vi D an nay.
5. Trách nhim cüa Van phông Doãn Doàn di biu Qu6c hOi, HOi
- Theo chCrc näng, nhim vii du'çyc giao, theo dOi, h trçy và kjp thi có các
giâi pháp quán 1 nhà nrnc d tto diu kin thuân lcii cho vic tniên khai thành
cOng Dë an.
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- Trirc tip theo dOi qua trInh thrc hin thim vi chuyên giao ti BO phn
Tip nhan và trà kêt qua Trung tam Hành chInh thành pM d kjp thOi phôi hqp
voi SO Ni viii báo cáo UBND thânlì ph6 xr 1 nh€tng vk d phát sinh.
6. Trách nhim cüa S& Tài chInh
- Chü tn, pMi hqp vOi SO NOi vi, UBND các qi4n, huyn và các ca quan
lien quan tham mini UBND thành pM phân M kinh phi dê trin khai thirc hin
D an va huOng dn de các cci quan, don vj thrc hin các thU tic sü dng kinh
phi theo dUng quy djnh.
- HuOng dn và tham gia cUng các Co quan, don vj lien quan xây dmg giá
djch vii tip nhn và trá kt qua theo s6 lucmg M so tip nhn tai B phn tiêp
nhn và trà kt qua các cp d trInh UBND thành pM xem xét, tInh toán phtxong
an chi trâ kinh phi chuyn giao cho Buii din sau khi kêt thUc giai don thI diem.
7. Trách nhim cUa Sr Tin pháp
GiUp U ban nhân dan thành pM v các ni dung mang tjnh pháp 1 cUa
D an dê kjp thOi tham muu chi do thirc hin các nhim viii có lien quan.

cap

Trong qua trInh thrc hin có khó khän, vuOng mac, các ngành, các
phãn ánh v UBND thành phô (thông qua SO Ni Vi) thng hcp d kp thai báo
cáo U ban nhan dan thành ph6 xem xét, sUa di, M sung cho phU hqp.I.
Ncrinhmn:
- BO Ni vt (dê biet);
- BO 'iT và Ti' (de biet);
- Tong Cong ty B'xu din VN;
- ThirOng trirc Thành üy (dê b/c);
- ThirOng trirc HDND TP (dê b/c);
- Chü tjch, các PCT UBND TP;
- Các s, ban, ngành (co giái quyêt
TTHC theo eo chê mt c1ra);
- UBND các qun, huy4n, phu&ng, x;
- Bru din thành ph6 (p/h triên khai);
- Trung tam TTDVC; Cong thông tin
diên tCr TP; Báo DN; Dãi PT-TH DN;
-Liru:VT,SNV.

AN NHAN DAN
TECH

Hu'nh Dfrc Tho

18

Phu luc I
AMVICTAIBOPHJTIEPNYA
TRUNG THANH PHO BA NANG
lr/(JJ3ND...DA ngay 1.9 tháng f nám 2019
D thànhphó Dà Nàng)
STT
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Têndo'nvj
Ban Quán 1 Khu cong ngh cao vá cac
khu cOng nghip
Sâ Tài nguyen và MOi trti?mg
Sâ Thông tin và Truyn thông
Sà Ti.rpháp
Sâ Van hóa và Th thao
SâYth
Sâ Cong Thiwng
SâGjáoducvàDâotao
Sâ Lao dng - Thucng binh vã Xâ hi
Sâ NOi vii (Tai VAn phông Sâ và Ban Thi
dua - Khen thurng)
VAn phông UBND thành ph
Sâ Ngo.i vii
Sâ Nong nghip và Phát trin Nông thô
Sâ K hoach vã DAu tu
SâXâydixng
Sâ Tài chInh
Si Giao thông vn tâi
Sâ Khoa h9c và Cong ngh
SâDuljch
Ban Quân 1 An toãn thirc phm thãnh p ié
Tng cong:

S hrqng cong chfrc, viên
chác lam vic thtrô'ng
xuyên tii b phn mt
cfra tp trung

1
1
1
1
I
2
1
I
2
1
1
1
4
1
1
5
1
1
2
30

Phi 1ic II
TRONG NAM 2018
sO HO SO TIEP NILN vA TRA KET QUA \Tj
T1 cAc CO QUAN, DON

(Ban hành kern theo £) an s suc/UBND-DA ngày 13 tháng g nárn 2019
cia UBND thànhphó Dà Náng,)

S

T
T

I.

Ten don v

KIlO! sO, NGANII
1 SOYt
2 SO Giáo dic và Dào to
3 SO Giao thông vn tãi
4 SO Khoa h9c và Cong ngh
5 SO K hoch và Dâu tu
6 ôNongnPIg
7 SODuljch
8 SO TNMT
9 SOVänhóavàThêtha0
10 SOTixpháp
11 SO Lao dng-TBXH
12 SO Nôi vu
13 SO Thông tin và Truyên thông
14 SONgoiv11
15 SO Tài chInh
16 SOXây dimg
17 SO Cong Thtrmg
18 BQL Khu CNC và các KCN
19 BQL An toàn thi.rc phm
11 KIIOI UBND QUiN, HUYN
1 UBND quan Hãi Châu
2 UBND qu.n Cam L
3 UBND qun Scm Trà
4 UBND qun Thanh Khê
5 UBND qu.n Ngü Hành Scm
6 UBND qun Lien Chiêu
7 UBND huyn Hôa yang

Tng s h s0
tiêp nhân trong
näm (gom so
chira dn hn
trã tir 2017
chuyên sang)

So ho so
dang giãi
quy&
(chua den
hn
chuyn
sang näm

S hI so
dã giãi

quyM

228797
1750
398
42126
470
16317

219716
1643
370
41631
421
16288

4212

4195

1877
114242
1670
10095
3746

1'767
107481
1661
9439
3648

572

555

660
1013
2267
7453

610
993
2172
7075
17909

18057

659
1213
178015
21334
24092
27847
43008
17975
39271
4488

658

1200
175731
21069
23974
27521
42760
17741
38315
4351

Ghi chii

2019)
9081
107
28
495

49
29
Gm Ca CáC
17 chi cic ngoài
TTHC

Cong dan rut
110 1i08hôscf
6761
9
656
98
Bao gOm Ban

17 TD-KT
50
20
95
378
148
1
13
2284
265
118
326
248
234
956
137

PHV LVC III
Dli' TOAN CHI PH! CHI TRA CHO BUU ifiEN TRIEN KHAI THI DIEM DE AN CHUYEN GIAO NHIM VI,J TIEr NH4N
(Du kin chi phi trong 15 tháng chInh thfrc thirc hin chuyn giao ti các don vj)

vA TRA KET QUA GQTTHC

,iXan hành kern theo D an SCSJ(UBND-DA ngày f thang rnarn 2019 cia UBND thành pMDà Nàng)
/ ,-..' ----'----'

&S
S\

'

A
I
I
2
3
4
5
6
7
H
1
2
3
4
5
6
7

'

Khôi S0, nnh
S& Thông tin Truyn thông
S& Khoa hQc Cong ngh
SôCôngthixcing
S&VänhOavàThthao
S&DuLich
SO K hoach Du tu
SOLDTB &XhQi
Tng khôi S&, nganh
Khôi Qun, huyn *
Quân Hal Châu
Quan Thanh Khê
Quân Lien Chju
QuOn Scm Trà
Qun Ngü Hânh Scm
Qun Cm L
Huyn HOa yang
Tng khöi qun, huyn
Tng cong (1+!!)
Tng chi phi 15 tháng
Ohi eh{r

Chi phi tin luong cho CBCC hin nay
T6ng SO
HS tip S CBCC
Tin
Dong
1%
Tong CP
nhn hin dang
hro'ng/tháng
BHXH/tháng
KPCD
Iuong/thang
2018
tip nhãn
C

(1)

(2)

660
470
18,057
1,670
1,877
2,200
3,746
28,680

1
1
1
1
1
1
1
7

4,783,920
4,783,920
4,783,920
4,783,920
4,783,920
4,783,920
4,783,920
33,487,440

3,981
2,070
1,967
2,332
2,249
2,098
1,327
16,024
44,704

1
1
1
1
1
1
1
7
14

4,783,920
4,783,920
4,783,920
4,783,920
4,783,920
4,783,920
4,783,920
33,487,440
66,974,880

(3)

(4)

(5N2 (3)4) x (1)

899,543
899,543
899,543
899,543
899,543
899,543
899,543
6,296,800

-

5,683,463
5,683,463
5,683,463
5,683,463
5,683,463
5,683,463
5,683,463
39,784,240

899,543
899,543
899,543
899,543
899,543
899,543
899,543
6,296,800
12,593,599

-

5,683,463
5,683,463
5,683,463
5,683,463
5,683,463
5,683,463
5,683,463
39,784,240
79,568,479
1,193,527,188

-

Phirong an chuyên giao Buu diên
Kinh phi PAl
So
Kinh phi PA2
NVBD
Tien
Tng CP
Phi djch vz tip
thay
krong/thang
Juo'ng/thang
nhn/HS
the
(6)

(7)

(8 (7)*(6)

(9)= C*26.0004

1

4,823,186

4,823,186

2,448,333

1
1
1
1
1
6

4,823,186
4,823,186
4,823,186
4,823,186
4,823,186
28,939,116

4,823,186
4,823,186
4,823,186
4,823,186
4,823,186
28,939,116

39,123,500
3,618,333
4,066,833
4,766,667
8,116,333
62,140,000

1
1
1
1
1
1
1
7
13

4,823,186
4,823,186
4,823,186
4,823,186
4,823,186
4,823,186
4,823,186
33,762,302
62,701,418

4,823,186
4,823,186
4,823,186
4,823,186
4,823,186
4,823,186
4,823,186
33,762,302
62,701,418
940,521,270

8,625,500
4,485,000
4,261,833
5,052,667
4,872,833
4,545,667
2,875,167
34,718,667
96,858,667
1,452,880,000

* H sci tip nhn kMi qun, huyn chi tInh riêng s6 h so ma vi trI dr kin b tn nhân vien btru din thay th
Ct5t (2): Liro-ng CBCC tInh zheo mic 2,34 x Luring cci sO- 1,49 triêu x he S6 1,2 + phy cO'p 600.000 c1ng 9 (tInh mi-c t61 thiu, thc tl nhi6u do-n vj cong chi-c cO h
s6 cao ho-n)
Cot (7,): Lztcrng NVBD thea rni-c t6i thidu vz'Ing cOn
th theo ND 177/2018/NDc.P ngay 1 6/1 1/2018 Op dyng cho Dà N8ng là 3,71 triu ding, nhu-ng hin tqi TCTBu-u diên VN dang
dung ddi vOi Bwu diênDà N8ng müc 4,180 trO' + 21,5%]3HXH+J% KPCD +
An giüa ca 650. 000/thOng + Ddngphuc 83.000 d/tháng= 5,853 tr&ngzrài/tháng. Tuy nhiên,
trong giai doan thI diem Buu diên Da NJng dO xuát thànhphO chi Ira kinh phi theo m'c lu-crng tôi thiOu vz'ing 3,71 Ira' + 21,5%BHXJ-J, turing ng 4,823 trd/ngw&i/ihdng.
Day là giai doan th& nghiem, chita duoc phép g,3p cOc c&a nOn chita tInh chi phi thea s6 htqng thu luc hành chInh ma tInh theo nhOn
su bd trI c&ng tai m& cfra flip nhOn
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