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UY BAN NHAN DAN CQNG HOA XA HO! CHU NGHIA VIT NAM
TINH BA R!A — VUNG TAU
Dc 1p — Tir do — Hnh phüc
Sé: &1 /TB-UBND

Ba Rja — Ving Tàu, ngày OS tháng40 nàm 2020

THÔNG BAO
V vic chinh thtrc hot cIng cüa Trung tam Phiic vy hành chInh cong
tinh Ba RIa — Vung Thu

Ngây 06 thán 01 nAm 2020,Uy ban nhân dan tinh d ban hành Quyt djnh
so 10/QD-UBND ye vic thành 1p Trung tam phiic vii.hành chmnh cong thuOc
Van phông Uy ban nhân dan tinh Ba Rja — VQng Tàu. Den nay cong tác sap xêp,
kin toãn ye to chirc vâ hot dng cüa Trung tam phc v11 hành chInh cong a
hoàn thành, Uy ban than dan tinh Ba Rja — Vüng Tàu thông báo nhu sau:
1. Kê tu' ngày 15 tháng 10 näm 2020, Uy ban nhân dan tinh Ba Rja —
Vüng Thu chInh thirc dua Trung tam Phiic vv hãnh chInh cong tinh Ba Rja —
VQng Thu vào hot dng dê phiic vii to chirc, cong dan.
2. V t chfrc, hott dng cüa Trung tam phyc vy hành chInh cong
a) Ten gçi bang ting Anh:
BA RIA — VUNG TAU PUBLIC ADMINISTRATION SERVICE
CENTER
b) Trii sâ tai sé 04 Phm Van Dng, phung Phuâc Trung, thành ph Ba
Rja, tinh Ba Rja - Vüng Tàu.
c) Din thoai lien h: 0254.3515.555 Email: dichvucong@bariavungtau.gov.vn
d) Nhân sr Lânh do, quân l:
+ Ong Trn HUu Phüc, PhO Chánh Van phông Uy ban nhân dan tinh kiêm
Giám dôc.
+ Ong Duorng Van Thom, Phó Giám dc thung trirc chuyên trách.
+ Ba Hoàng Thj Thanh Xuân, Phó Tnthng Phông Ni chInh — Kim soát
thu tiic hành chInh (thuc Van phông Uy ban nhân dan tinh) kiêm Phó Giám doe.
d) Các lTnh vic thirc hien ttr vAn, huàng dan, tip nhan, giäi quyt h so
(doi vài cac thu tiic thrc hin theo mô hInh "4 ti ch) vâ trã kêt qua dôi vOi các
linh virc thuc thâm quyên giái quyêt cUa các Co quan, don vj sau:
- Các co quan ehuyên mon thuc Uy ban nhan dan tinh, Ban Quán 1 các
khu cOng nghip tinh (trr Thanh tra tinh) doi vài các linh vuc do Chü tjch Uy ban
than dan tinh quyêt dnh cOng bô.
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- Cong an tinh vâi cac llnh vrc: can cuâc cong dan; däng k, quãn 1 con
dâu; quán 1 ngánh nghê kinh doanh CO diêu kin.
- Bão him xä hi vOi các 11th virc: thu bão him xa hOi, bão him y té, báo
hiém that nghip, báo hiêm tai nn lao dng, bnh nghe nghip; thirc hin chInh
sách báo hiêm xä hi; cap so, the.
e) Trung tam Phiic vii hành chfnh cong cung c.p các djch vii cOng trirc
tuyên qua Cong djch vii cong trixc tuyên cüa tinh Ba Rja — VUng Thu tai dja chi
http://dichvucong.baria-vungtau.gov.vn gôm: cong khai thông tin, cung cap djch
v%1 cong trrc tuyên, theo dOi, thông kê tiên d giãi quyêt ho so, lay ' kiên gop ,
dánh giá chat lucing giái quyêt thU tiic hành chInh vâ các ni dung lien quan den
thu tiic hành chinh thuc thâm quyên tiêp nhn cUa Trung tam Phc vii hành
chInh công, B phn mt cira các cap.
3. Giao trách nhim thijc hin
a) Van phông Uy ban nhân dan tinh chi dao, huOng dan, don d6c Trung
tam Phiic vi hành chInh công; dam bão các diêu kin can thiêt de Trung tam Phiic
vi hãnh chinh cOng thrc hin tot thim vi di.rçic giao.
b) Các S, Ban, ngânh, Cong an tinh và Bão him xã hi tinh:
- Bit phái, phân cOng can b, cOng chirc, viên chüc dU s lucing vá tiêu
chuân den lam vic tai Trung tam Phjc vii hành chInh cong.
- Phi hcp chat chë v6i Trung tam Phiic vii hành chInh cOng trong vic
quãn l, theo dOi, thn xët, dánh giá can b, cOng chxc, viên chirc; tiëp nhan,
luân chuyên, giãi quyêthO so', theo dOi, báo cáo; tiêp nhan, xir l vuàng mac,
phán ánh, kiên nghj, khiêu nai lien quan den thU tiic hành chInh.
c) S Ni vii chU tn, phi hcip vâi Van phOng Uy ban nhân dan tinh và các
Si, Ban, ngành nghiên ciru, tham mini ye b may, nhân sir, chê d chInh sách dôi
vOi can b, cOng chirc, viên chi.rc tai Trung tam Phiic vii hành chInh cong.
d) Sâ Thông tin và Truyn thông dy nhanh tin d trin khai h thong mt
cüa din tu; phôi hçip vOi Van phOng Uy ban nhân dan tinh darn báo boat dng
cUa Cong djch vit cong trrc tuyên cUa tinh, h thông dung truyén, an toàn, báo
mt các h thông cOng ngh thông tin tai Trung tam Phiic vi1 hãnh chInh cOng.
d) Sâ Van hóa vâ Th thao chi dao Thu vin tinh ph6i h'p chat chë vOi
Trung tam Phic vil hành chInh cong trong vic bO trI co' s 4t chat lam vic, dam
báo an toàn tãi san, trang thiêt bj lam vic; gi gin an ninh, trt tir khu virc lam
vic cUa Trung tam Phijc vi hành chInh cong vã trong khuôn viên.
e) Uy ban nhân dan các huyn, thj xä, thành ph phi hqp cht chë vói
Trung tam Phic vi1 hãnh chInh cong trong trien khai, thirc hin các nhim vi lien
quan; chi do can b, cOng chuc, viên chUc thic hin nghiem tUc, kjp thai h
thông mOt cfra din t1r dê dam báo tInh chInh xác cUa thông tin, dü lieu trên Cong
djch vi cong trizc tuyên cUa tinh.
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g) Trung tam Phic vii hành chInh Cong Co trách nhiem quãn 1, duy trI hot
dng theo chüc nàng, nhim vii duçyc Uy ban nhân dan tinh ban hành và theo quy
dinh cüa pháp 1ut; tham mixu dê xuât cac giãi pháp dê không ngrng hoàn thin,
nâng cao chat luçxng phiic vu to chirc, Ca nhân.
h) Kho Bc nhã nuOc tinh, Ciic thu tinh, Ngan hang Nhà nuâc tinh, Bixu
din tinh, Viên thông Ba Rja — Vüng Tàu phôi hcTp chat chê vài VAn phOng Uy
ban nhân dan tinh, Trung tam Phiic vi hành chInh cong trong vic triên khai cac
nhim vi lien quan, trong do cO vic thu, np phi, l phi; triên khai cung rng djch
vii buu chInh cong ich; dAm bAo h tAng cong ngh thông tin, truyên thông .v.v.
i) Báo BA Rja — Vüng Tàu, Dài Phát thanh va Truyn hInh tinh th?c hin
viéc tuyên truyên rng rAi ye hoat dng cüa Trung tAm Phc v1i hAnh chInh cOng,
Cong djch vii cong trirc tuyen cüa tinh dé các to chirc, cA nhAn biêt vA lien h.
k) Phông Thucing mii vA Cong nghip Vit Nam (Chi nhánh BA Rja —
Vüng TAu), Trung tam Xüc tiên DAu tu - Thucmg mai - Du ljch tinh vA cAc To
chirc h trçi doanh nghip có hmnh thirc phü hcip d6 tuyên truyen rng rAi den các
to chi'rc, cá nhân ye hot dng cüa Trung tAm Phc vii hành chInh công, Cong
djch vii cong trirc tuyên cüa tinh.

Uy ban nhAn dan tinh thông bAo d cAc th chirc, CA nhAn bit và thixc hin./.
Noinhân:
- Van PhOng ChInh pht (dë báo cáo);
- B Ni vu (dé báo cáo);
- Thuàng trirc Tinh uy (de báo cáo);
- Thurng trirc HDND, UBMTFQ tinh (de báo cáo);
- ChU tich, các PhO Chü tjch UBND tinh;
- Các Si, ban, nganh (dê thirchiên);
- Các cci quan Trung uong (dO thrc hin);
- UBND các huyn, TX, TP (dO thirc hin);
- VCCI, Trung tOrn XTDT (dO thrc hin);
- Các HOi, hiep hOi (dO thrc hin);
- Báo, Dài PTTH (dê thirc hin);
- Chanh, các PhO CVP UBND tinh;
- ViOn thông BRVT; Bru din tinh (fib);
- Dang Cong TTDT tinh, Trang Web CCHC;
- Liru VT, MC.
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