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tlôi tên và süm tlôi, bô sung chlic nàng, nhiÇm vç,
h4n và ccr du 6 chrir cüa Trung 6m Hành chfnh công tinh Hà Nam
thành Trung tiim Phçc vg Hành chinh công tinh Hà Nam
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Luft Tô chric chinh quyè, clia phuong ngày l9 thang 6 nàm z0l5;
càn cü Nehi rlinh sô 83/2006ND-cp ngày t7 théng 8 nàm 2006 cûa
Càn cü

Chinh p.hü quy dinh trinh tg, thü tpc thanh lap, tô chûc lpi, giâi ttré tô chrîc hành
chinh, tô chric sU nghiçp nhà nuôc;

Càn cri Nehi dinh séi AtnOtSn\fD-CP ngày 23 théng 4 nàm 2018 cüa
Chfnh phü vè thuq hiên co ché mQt cüa, mQt ctia ûen *rOng trong giâi quyét thü
tpc hành chfnh;

Theo dè nghi cüa Chrânh Vàn phông Üy ban nhân dân tïnh và Giâm dôc
Sô NQi vp,

QUvÉr D[NH:
Dièu 1. Dôi tên Trung tâm Hanh chfnh công tinh.Hà Nam thành Trung
tâm Phpc vU hanh chinh công tinh Hà Nam (sau ilôy gçi tàt là Trung tâm).
Thu hôi con dâu cü vè co quan c6 trâch nhiÇm dê quan lÿ.

Eièu

z.Yitr[,

chüc nàng

l. Vi trf: Trung tâm là don.vi hành chinh .dë. thù thuQc Vàn phông Üy ban

nhân dân tinh, chiu sy chi d4o, diêu hành tr.uc tiêp cüa Chü tich Uy ban nhân dân
tinh và. quan ÿ vè tô chüc, nhân sg, hà,nh chinh cüa Vàn phông Uy ban nhân dfuI
tinh; <Iàng thoi chiu sg chi dpo, hudrng dân vè chuyên môn nghiÇp vU cüa câc co
quan nhà nuôc cô thâm quyèn.

2. Chuc nàng: Trung tâm cô chric nàng là ilàu môi tiép nhân, hunng

dân,

A.

giâi quyêt và giâm sât, kiêm tra, dôn clôc viÇc giâi quyêt câc thü tuc hanh chinh
cüa tô chüc, ..org dân; thông tin, t)ryên truyèn, huong dân thUc hiÇn câc dich vU
công t4rc tuyén ô mric dQ cao. ffrOi nçrp nghiên cûu câc quy dlnh cüa Nhà nuôc
vè câi câch hanh chinh, thUc hiên chinh quyèn ctiÇn tü; hnr trü, cung câp thông
tin, thyc hiÇn viÇc tuyên truyèn vè câi câch thü tUc hanh chinh và ho4t ilQng cùa
Trung tâm theo quy dinh.
3. Trung tâm cô tu câch phâp
dinh cüa phâp luat.

üfo,

cô con dâu và tai khoan riêng theo quy

Eièu 3. NhiÇm vU, quyèn hAn cüa Trung tâm dugc thUc hiên theo quy
dinh t4i Dièu 8, Nghi ttinh sô 6I12OL8A{D-CP ngày 23 théng 4 nâm 2018 cüa
Chfnh phü vè thpc hiÇn co ché mQt cüa, mQt cüa liên thông trong giâi quyét thü
tgc hành chinh.

Dièu 4. Chanh Vàn phông Üy ban nhân dân tinh cô trâch nhiÇm chü tri,
phOi trqq vôi Sô Nôi vu ban hanh quy dinh chirc n1lg,-n!iêT u,,1, 9uYè, h4n và
co câu tô chüc cü-a Trung tâm theo quy dinh cüa phâp lu4t và bô tri công chüc,
viên chüc Forg tông sô biên ché công chürc, viên chüc dugc Üy ban nhân dân
tinh giao dê tlâp img yêu câu thgc hiên nhiêm vU.

Dièu 5. Quyét d,inh này cô hiÇu tgc thi hành ké ttr ngày kÿ,
truôc dây trâi vôi Quyêt dinh này nay bâi bô.

câc quy dinh

Chânh Vàn phông Uÿ ban nhân dân tinh, Giâm ilôc Sô Nqi vU; Thü
truông c6c don vi cô liên quan chlu trâch nhiÇm thi hành Quyét dinh này.lsJ
Noi nh$n:
- Chü tich, câc PCT UBND tinh;
- Ban Chi rlgo CCHC tinh;
- Nhu dièu 5;
- VPUB: LDVP, NC, TTHCC, TCHC;
- Luu VT, NC.
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