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UBND TỈNH KHÁNH HOÀ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

              

Số:            /QĐ-STNMT
              
      Khánh Hòa, ngày       tháng       năm 2019

QUYẾT ĐỊNH
Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết 

quả theo cơ chế “một cửa”, cơ chế “một cửa” liên thông 
tại Sở Tài nguyên và Môi trường 

GIÁM ĐỐC SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực 
hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 985/QĐ-TTg ngày 08/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ về 
ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của 
Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục 
hành chính;

Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính 
phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 
23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải 
quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 657/QĐ-UBND ngày 19 tháng 3 năm 2015 của Ủy ban 
nhân dân tỉnh Khánh Hòa về kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 
chức của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Khánh Hòa;
        Căn cứ Quyết định số 14/2015/QĐ-UBND ngày 30/6/2015 của UBND tỉnh 
Khánh Hòa ban hành Quy chế tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế 
một cửa, một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Khánh Hòa;

Căn cứ Quyết định số 818/QĐ-UBND ngày 25 tháng 3 năm 2019 của Ủy ban 
nhân dân tỉnh Khánh Hòa ban hành Quy chế quản lý hoạt động và cung cấp thông tin 
trên Cổng thông tin Dịch vụ hành chính công trực tuyến tỉnh Khánh Hòa;

Xét đề nghị của Chánh văn phòng Sở,
QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế về tổ chức và hoạt động 
của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại 
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Khánh Hòa.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 
260/QĐ-STNMT ngày 26/7/2017 của Sở Tài nguyên và Môi trường.
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Điều 3. Chánh Văn phòng, Trưởng các phòng, Trưởng các đơn vị, Bộ phận tiếp 
nhận và trả kết quả và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành 
quyết định này./.

Nơi nhận: 
- Như Điều 3;
- Sở Nội vụ;
- Ban GĐ Sở;
- Lưu: VT, PCVP, Độ.

GIÁM ĐỐC
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QUYCHE
T6 chri'c vir hoSt ttQng cria BQ phin ti5p nhgn vdr tri k6t qui theo co ch5 "mQt
cr?a", "mQt cir.a" li6n th6ng tgi SO Tiri nguy6n vd M6i trudng tinh Khinh Hda

(Kdm theo Quy€t dlnh s6 $(JD /QE-STNMT ngdy,l0 / 4A2019 crta Gidm d6c Sd Tdi
ngtyAnvd M6i truong)

Chuong I
Nrr0Nc QUY Dn{H CHUNG

Di6u 1. Ph4m vi ati6u chinh

Quy ch6 ndy quy.dlnh vA td chric vd ho4t tl6ng cia BQ phQn ti6p nhan vd tr6 k6t
quA trong viQc gi6i quy€t thri tuc hdnh chinh theo co ch6 mQt ct4 mQt cta li€n th6ng
tpi Sd Tii nguy6n vd M6i trudng tinh Khrlnh Hda.

Di6u 2. Oi6i tuqng 6p dgng

, l C6ng chric, vi€n chric dugc phdn c6ng-ldm viQc t4i B0 ph4n ti€p nhfn vd trd
kdt qud vd c6c phdng, dcrn vi c6 tr6ch nhi6m ph6i hSp thgc hipn quy chri ndy.

2. T6 chirc, c6 nhdn c6 y€u cAu gi6i quyr5t thri tqc hanh chinh theo co ch6 mQt
cua, m$t cria li€n th6ng 1i6n hQ nQp h6 so t4i BQ phdn ti€p nh6n vd tr6 ktit qu6.

Didu 3. Nguy6n tic thr;c hiQn co ch5 mQt cria

1. L6y su hdi ldng cria t6 chrlc, c6 nh6n ld thu6c do chSt luong vi hidu qu6 phgc
vu cria ciin 

!"Q, 
cOnp chirc, vi6n chric cria Sd Tdi nguy€n vd M6i truong tinh Khrlnh

Hoa hong gidi quyiSt c6c thri tuc hdnh chinh theo thAm quy€n.

2. Vi€c gi6i quy6t thri tpc hdnh chinh cho t6 chric, c6 nh6n theo co ch€ mQt cta,
mQt cria li6n thdng clugc qudn lf tdp trung, thiing nh6t.

3. Gidi quytit thri tgc hanh chinh kfp thdi, nhanh ch6ng, thuan tien, dung phrip
lu{t, c6ng bang, binh.il6ng, kh6ch quqg c6ng khai, minh b4ch vd c6 sg ph5i hgp ch6t

thE gifta B0 phin tiiip nh{n vd trak€t qua cni ti6p nh{n vd c6c phdnj chuy€n m6n
thuQc 56.

4. Qu6 trinh gi6i quyiit thrr tqc hanh chinh rlu-o. c tl6n d5c, ki6m tra, theo d6i.
gi6m srlt, dr4nh gi6 bdng cric phuong thric kh6c nhau h€n co sd dAy mqnh rmg dung
c6ng ngh€ thdng tin vd c6 su tham gia cria t6 chfc, c6 nhAn.

5. Kh6ng ldm ph6t sinh chi phi thpc hiQn thri tuc hinh chinh cho t6 chric. cri
nhdn ngodi quy ttinh cria ph6p lu{t.
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6. COng chric, vi€n chirc BQ phfln Tii5p nh{n vd trd k6t qui, c6c phong chuy6n
mdn thu6c Sd thlrc hiQn tr6ch nhiQm giii hinh v€ thpc thi c6ng vg trong gi6i quy6t thtr
tuc hdnh chinh theo quy tlinh ph6p luit.

Didu 4. Qu,y6n, Trich nhi$rn cia t6 chric, cd nhfrn thr;c hiQn thi tgc hirnh
chinh theo cc ch6 mQt cfra, mQt cr?a li6n thdng

1. Quy€n:

. - Dugc huong d6n hp hd sq tii5p nhQn hd so, nh4n gl6y ti6p nhan h6 so vdL hsn
tr6 k6t qui.

- Tri chi5i thUc hi€n nh&ng y€u cdu kh6ng tlugc quy dlnh trong vdn ban quy
pham ph6p luQt quy dinh thir tgc hanh chinh.

- Phan 6nh, kit5n nghi v6i cric co quan c6 thAm quyAn vd s1r kh6ng can mi5t, tinft
kh6ng hqp lf vd kh6ng hqp ph6p cria thri tgc hanh chinh.

- Phan 6nh, kiiSn nghi, khi6u n4i t5 c6o c6ng chric, vi€n chric khi c6 cdn cri,

chimg cu chimg minh viQc huong ddn, til5p nh{n, giii quy6t, tra kr5t qud gi6i quyilt thir
tpc hdnh chinh kh6ng tfiing quy dlnh cria ph6p luQt vd hanh vi vi pham ph6p luQt kh6c

c6 li€n quan.

2. Tr6ch nhiQm:

T6 chfc vi c6 nhdn c6 y€u cdu gi6i quyi5t nhirng c6ng viQc theo co ch6 m6t cria,

m6t cua li6n th6ng thuQc thAm.quydn cria Sd Tdi nguydn vd M6i trudng chi li€n hQ

voi BQ phfn Ti6p nh{n vd tr6 k6t qui vd c6 h6ch nhiQm ch6p hdnh dring cric quy dinh
vC trinh qu giii quy€t, ch6 tlQ ldm viQc theo co ch€ mQt cria, mQt cria li6n th6ng t4i BQ

phQn Ti€p nhQn vd tri kdt qui.

Didu 5. Vi trf, chftc ning.

L B0 phfln titip nhQn vd trittit qui thuQc Vdn phdng Sd Tdi nguy€n vd MOi

trudng, Oo'Ci,eoft VEn phdng li T6 truong phg tr6cl1 t6 p.tta" thu,VCl 
m6n trgc ti6p

tham muu cho Girirn d5c Sd trong viQc ti6p nh|n vd tr6 k6t qui c6c lo4i h6 so hdnh

chinh cria t6 chric, c6 nhdn theo co ch6 mQt cria, m$t cta li€n th6ng.

2. COng chric, vi€n chtc ldrn viQc t4i B0 ph4n tii5p nhQn vd tri k6t qu6 chiu sp

quan lf todn diQn cria Vin phdng S0.

3. Vdn phdng Sd c6 tr6ch nhiQm chi d4o, quan lf hoat dQng cria BQ p14n tii5p

nh4n vir trdr k6t qudr; quan ly thdi gian ldm viQc cfra c6ng chric, vi€n chric thuQc BQ

p!4n titSp nhdn vi.trn [6t qua; tl6ng thdi, tt6m bio c6c ttidu ki€n Inm viQc cho B0 phert

ti€p nh{n vir tr6 k6t qud.

Di6u 6. T6 chric, ho4t itQng cia BQ ph$n ti5p nhin vdr tri k5t qu6



1. B0 ph6n tiiip nh6n vd tri ki5t qui ld ttdu mtSi tap trung, phiii hqp vdi c6c
phdng chuydn m6n vd dcrn vi thuQc Sd tii5p nh$n, huong dan ciic t6 chtc, c6 nh6n thlrc
hiQn c6c thri qrc hanh chinh; ludn chuy6n hd so cho phdng chuy€n m6n xri lf; tii5p

nhQn ki5t qu6 vd tri ki5t qu6 cho t6 chric, c6 nhdn theo co chi5 mQt cria, m6t cria li6n
th6ng.

2. Thdi gian.ldm vi-ec cua B0 phan titip nh{n vi tri ki5t qui t6 chric ti6p nhfln,
gi6i quy6t vd tri k6t qu6 hd so hanh chinh vio tilt ch c6c ngdy ldm viQc trong tudn tir
tht 2 d5n tht 6 (tru ngdy nghi, ngdy 16, ngdy t6t theo quy dinh) thdi gian ldm viQc v6i
td chric vd cd nhdn trong ngiry cp th6 nhu sau:

- Bu6i sring: Tt 7 gid 00 dtln I I gid 30 phnt.

- Bu6i chiAu tri 13 gid 30 dtin 17 gid 00 phrit.

Ri€ng thri 7 tdm viQc buili sang (d6i.voi c6ng chric, vi6n chric thuQc Chi cgc
Q"?" ly d5t dai vd Vdn phdng Ddng ky AAt eui;' Tir 7 gid 00 di5n I I gid 30, bu6i
chi6u nghi.

Didu 7. NhiQm vg, quy6n hgn cia BQ phgn tiiip nhgn vir tri k6t qurf,

1. NhiQm vB:

1.1. Ni€m ytit c6ng khai c6c quy <tinh vd tr6 sq thri h1c hanh chinh, thoi gian
gi6i quy6t, phi, lQ phi (ntlu c6) t4i noi ldm viQc cria BQ phQn tii5p nh{n vd n6 kt5t qu6.

1.2. Ki6m tra, xem xdt, hu6ng d6n t6 chric, c6 nhdn k6 khai, b6 sung hd so (ni5u
thiiiu); itiSi v6i nhtng h6 so <td dring vd thi theo quy dinh thi tii5p nhan h6 so (hgn ngdy
trA k€t qud vd in gi6y bi€n nhdn h6 scr); Trd k€t qui giii quy€t thrl tVc hdnh chinh cho
t6 chirc, cd nhAn; thu phi, l€ phf (ntiu c6) theo quy tlinh; theo trudng h-gp y€u cdu cira
t6 chric, c6 nhdn kh6ng thuQc th6m quy€n gi6i quyiSt thi hudng d6n t6 chric, c6 nh6n
ddn co quan c6 thdm quydn d6 giii quy€t.

1.3. Ludn chuyi5n hd s.o cho phdng chuy6n m6n dal gi6i quyi5t, dim bio dung
thdi gian qly dinh. Khi c6 k6t qu6 tu phdng chuydn m6n thi ni ktit qud cho t6 chric,
cri nhdn; eOi vOi nhfrng hO so giii quy6t ch{rn hgn thi phii.th6ng b6o cho t6 chric, c6
nhdn bi€t, trinh bdy 16 lj do chQm hen vd he.n l4i ngdy tri kiit qud.

1.4. PhOi lSp uOi c6c phdng-chuyOn mdn li€n quan <lti gidi quy6t, tri k6t qu6
giai.quydt cho t6 chuc, cri nhdn; h6 trq t6 chric, c6 nhdn sri {rng dich vu c6ng tr.uc
tuy6n mtc dQ 3, mric tl6 4;

. 1.5. Thuc hi€n ghi ch6p day dri s6 theo d6i ki5t qu6 giii quy6t, Gi6y bi€n nh6n
h6 so theo co ch€ m6t cria, m6t cria li€n th6ng.

. ,. .1 
7.. Jrone gid hdnh chinh, cdng chric, vi€l chric cria B0 phfln ti6p nhan vd tr6

k€t qun phii mdc trang phgc lich sU, gqn gdng (niiu c6 it6ng phpc thi m4i), c6 deo th6
d trudc ng.uc vd c6 biiin chrlc danh rgt tren uan tam vi€c tldtd chtc, c6 nrra" ui6t va
ti6n 1i6n hQ trao d6i.
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1.8. Thyc hiQn brlo c6o.tinh hinh, k6t qui tii5p nhin v4 giii quy6t y6u cAu cta t6
chric, cri nh6n theo tlinh kj,, hing thr{ng, qulf, n6m vd tlQt xu6t khi c6 y€u cAu.

2. Quydn h4n:

2.1. Tt ctrOi ti6p nhAn h6 so cria t6 chric, c6 nhAn kh6ng dung trinh t.u, tht tr;c
quy dinh dd ni€m yiit; theo d6i, girim s6t, d6n d5c c6c phdng chuy6nt6n c6 ii€n qu*
trong vigc giAi quy€t thri tqc hdnh chinh theo dring quy ttlnh rld rlugc c6p c6 th6m
quy€n ph6 $uyQt; <t6 nghj cric phdng chuy€n m6n th6ng tin v€ vigc ti6p nhdn vd ti6n
<lQ giii quy€t thri tUc hanh chinh cho t6 chric, c6 nhdn.

2.2. Dd xu6t sria e6i, UO sung, c6i tii5n quy- trinh, thri tuc hdnh chinh theo huong
tinh ggn, gi6m thdi gian gi6i quy€t h6 so cho t6 chirc, cii nhdn nhmg phAi dim bdo
theo quy dlnh cria phrip luAt.

, 2.3. D€ xu6t trang bi co sd vQt ch6t,-phuong tiQn ldm vi€c nhim tlip img nhu
cAu ho4t tlQng vd khdng ngimg ndng cao ch6t luqng, hiQu qui c6ng t6c.

2.4.Dugc hudng chti <tQ tlac tht theo quy ttinh cria Nhd nu6c.

Chuorng II
- QUy DJI\H Vt THU TUC rdNn CHiNH, QUy TRiNH Trfp NHAN,

LUAN crruyEN Ho so, xrllY vA crAr euyfT Hd so, rnA rEr euA
crAr euyfT TH0 TVc uANu crriNH THEo co crrn Mer crlA, Mer

CUI r,rTN TIIONG.

Didu 8..Danh mgc thri tgc hirnh chinh ituqc thgc hiQn t4i BQ phfn ti6p
nh$n vir trf, k6t qui

Cdn qi c6c thir tgc hdnh chinh dugc Uy ban nhan dan tinh quytit dinh c6ng b5
(gdm c6c thri tgc hanh chinh <ld c6ng b5, c6ng bti m6i vd sta d6i, b6 sung) thuQc thAm
quy6n gi6i quy€t cfia Sd Tdi nguy6n vd M6i trudng vd c6c quy trinh c6ng viQc do
UBND tinh ban hanh, Vdn phong Sd chri tri ph6i hqp vdi c6c phdng chuy€n m6n rd
so6t dua vdo thpc hiQn co ch€ mQt cta, mQt cua li€n th6ng theo quy dinh.

. (Cd danh mqc thil tltc hdnh chfnh duo. c thqc hiqn tai BQ phQn ti6p nhqn vd trd
kdt qua kim theo).

Di6u 9. Quy trinh ti6p nh$n, xr? |f hd so vi tri k6t qui

_ l C6ng chric, vi€n chric ldm viQc t4i B0 ph4n tii5p nhan vd trd k6t qu6 hudng
d6n cric hd so, gidy td mi t6 chirc, cri nhdn phdi nQp khi giai quy6t tht tgc hdnh chinh;

Quy trinh, thoi hqn giii quy6t thi tr,rc hdnh chinh; mftc.vir crich thric nQp thu6, phi, lQ

phi ho4c cdc nghia vg tdi chinh kh6c (n€u-c6); cung cdp th6ng.tin, tdi li€u li6n quan
d€n vi€c thUc hi€n tht tUc hdnh chinh khi t6 chric, crl nhdn ydu cdu theo quy tllnh ph6p
1u0t.

NQi dung hu6ng ddn phii b6o <l6m chinh x6c,.dAy ttri, cu th6 theo vin ban quy
phqm phrlp lu4t tlang c6 hiQu lgc, quy6t tlinh c6ng b6 thri tuc hdnh chinh cta co quan
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c6 thAm quydn c6ng-khai tr6n Co sd dft liQu qu5c gia v6 thri tpc hdnh chinh vir c6ng
khai tai noi gi6i quy€t thri tpc hdnh chinh.

ViQc hu6ng ddn t6 chric, cri nhdn c6 th6 thuc hiQn th6ng qua c6c cdch thric sau:
Truc ti6p tAi BQ ph{n tiiip nhQn vd tri ktit qu6; qua sii alQn ttroai ea c6ng khai; bing
vdn ban dugc grii qua dich vU buu chinh. ..

2. C6ch thric t6 chric, c6 nhdn nQp hd sq nhdn kiit qui gi6i quy6t tht tUc hdnh
chinh.

T6 chric, c6 nhdn co th6 nQp h6 so, nhQn kiSt qui gi6i quytit tht 4rc hdnh chinh
th6ng qua c6c circh thric_theo quy dinh t4i vdn b6n quy ph?m ph6p lugt quy <linh v6
th0 tyc hanh chinh, cu th6:

- Truc ti6p t4i BQ phQn tir5p nhgn vi trd ktlt qu6.

- Jh6ng qua dich W buu chinh c6ng ich: Thlrc hiQn nQp h6 so vi nh4n krit qua
gi6i quyrit thri {rc hanh chinh qua hQ th6ng cria Buu tti€n.

- N6p h6 so, nhAn ktit qu6 tryc tuy6n t4i C6ng Dlch vp hdnh chinh c6ng tinh
Khanh Hda (fia chi: http://hanhchinhcong.khanhhoa.eov.vn) ai5l vOi cric thri tUc hdnh
chinh cung c6p dich vg c6ng mric dQ 3,4.

- Uy quy6n nQp h6 so vd nh{n ki5t qud quy6n theo quy dinh cria ph6p luAt.

3. Tilip nh{n h6 so thri h;c hanh chinh

. - C6nq chfc, vi€n chfc ti6p nhan hd so phii xem x6t, ki6m fta tinh chinh x6c,
dAy dt cta h6 so, cp th6:

+ Trycrng hqp h6 so ddy ttri, chinh xrlc theo quy dinh thi c6ng chric, vi€n chric
S0 pfan ti€p nhQn vd trd k6t qun ti6p nhan hO so vdL lQp Gi6y tiiip nhgn h6 s<y vd hen
tri k6t qud.

+ Trudng hae !'td s<r chua ddy {ri, chua_chinh x6c. theo quy dinh, c6ng ch(rc,
vi6n chric S0 pFan ti6p nhqn vd qn k6t qui tii5p nhan hd so hucrng a6n a4i Oie" tO
chric, cri nh6n b6 sung hoan thi€n hd so theo quy tlinh vd n6u 16 $ do.

Lrru f : Vi6c hucrng dan bO sung, hoan thiQn hd so chi <lu-o. c thgc hi6n m6t l6n.

+ Trudng hqp tir ch6i nhQn hd so c6ng chric, vi€n chrlc tiiip nh6n h6 so ph6i
n€u 16 ly do.

4. Chuyiin h6 so dtin phdng chuy€n m6n c6 thAm quy6n giii quyiit.

BQ ph{n ti€p nhfln vd tri kr5t qga lAp phit5u ki6m sorit quil trinh gidi quyiit h6 so
vd chuy€n ngay h6 so kdm theo phi€u ki€m sorit h6 so cho phdng chuy€n m6n truc
ti6p gini quy€t thi tUc hdnh chinh, quy trinh c6ng viQc c6 li€n quan

. . . D,5ivdi hd scrquri han gini quy6t, trong thdi $n ghgm nh6t Ot ngdy tru6c ngiy
h6t hqn, phdng chuy€n m6n c6 thAm quy6n gi6i quyist h6 so ph6i b6o crio Lanh dao so
th6ng b6o bdng vdn ban sui B0 ph4n iirip nrrAn ua ta tr5t qui vn gui v6n ben xin l5i t6



chttc, c6 nhin, trong d6.ghi 16 lf do quri h4n, thdi gian.dA nghi gia h4nvir tr6 k6t qu6
theo m6u s6 OS. Nl5u hd so dd h91 lai thoi gian.tri ]<i5t qua nhrmg c6ng chric, vi6n
chrlc tryc ti6p xri lf. hd so v6n tii5p tsc giii quy6t tr6 hgn md kh6ng c6 g do chinh
dring thi B0 phdn ti€p nhdn vd trA k€t qud c6 trrich nhi6m b6o c6o Ldnh dgo Sd xem
x6t, gi6i quy6t.

5. Sau khi h6 so dd tlugc Ldnh tlag Sd ky bal hanh (hoAc nhfln k€t qu6 tu
UBND tinh) cric phdng chuy€n m6n tr.uc ti€p gi6i.quy€t thir tUc hinh chinh, quy hinh

ric6ng viQc chuydn cho BQ phQn ti€p nhdn vd tr6 k6t qu6. BQ phfln ti6p nh{n vA tra k6t
qui c6 tr6ch nhiQm vdo sti theo d6i vd tra ki5t qua cho tO chirc, crl nhdn theo dung thdi
gian quy dinh.

T6 chric, c6 nhdn kni d6n nh4n k6t quq nQp lai Gi6y bi€n nhan h6 so vd ky
,^ ,^ L.

nhan ket qui viro s6 theo d6i gini quy6t h6 so hdnh chinh theo co ch6 mQt cfta.

Di6u 10. Tnich nhiQm cia cic phdng chuy6n m6n, ilon v! trgc thuQc S&vi
BQ phin ti5p nhin vir tri k6t qui trong viQc giii quy6t thri tge hhnh chfnh

1. Tr6ch nhiQm cira c6c phdng chuyOn m6n, don vi tr.uc thuQc Sd

C6c phdng chuyEn m6n, dqn vi tryc thuQc S0 c6 tr6ch nhiQm giii quytit thi qrc

hinhchinh tlung thdi gian quy dinh, trinh Ldnh il4o Sd lcf ban hanh theo th6m quy6n;

chuy€n k€t qua dA giai quy€t xong cho BQ phQn tiCp nhan ve tra k€t qud tru69 01 ngdy
hgn tri ktit qui voi tii chric, cd nhdn tLi tdng hqp, viro sO tuu trO so, trd k6t qui klp
thdi.

2.TrichnhiQm cria BQ phAn ti6p nh4n vd tri k6t qui

C6ng chirc, vi€n chirc lim viQc tai BQ ph$n tiiip nhfn vd tr6 k6t qui thyc hiQn

<lirng chric tr6ch, nhiQm 4r tlugc giao; kh6ng dugc tu ch6i ti€p nhan hO so md khdng
cO ty Oq chinh dSng; khOng tg f y€u cAu td chric, c6 nhdn nQp th6m thanh phdn, sti

lugng h6 s<r vir thgc hi€n th6m c6c quy trinh kh6ng dung quy tlinh.

Chucrng III
EITU KHoAN THI HANH

Didu 11. Quy tlinh v6 nhiing nQi dung chua tluo. c quy <Iinh t4i Quy ch6 niry

Nhtng nQi dung chua tlugc quy dfnh trong Quy chii niy, khi c6 phrit sinh thgc
hiQn theo.c6c quy itinh hiQn hanh i,iu tma nu6c vd vdn ban huong d6n cia c6p c6

thdm quy€n.

Didu 12. Khen thu&ng vi xrl I ki lu$t

l. ViQc thgc hiQn c6c nQi dung cua Quy chi5 ndy ld nhirng ti€u chi A6 Uinr xet
thi <lua, khen thudng ei5i vOi t{p th6 cric.phdng, don vi vd cri nhdn cdng chic, vi€n
chric, nhdn vi6n vd li mQt trong nhimg tli€u kiQno co s0 xem x6t ndng bQc luqng, n6ng

ngach c6ng chric, vi6n chuc.



2. C6ngchtic, vi€n chirc vir nh6n vi€n vi ph4m cilc quy dinh t4i Quy ch6 ndy thi
tuy theo tinh chAt, m.uc d$ vi ph4m phai chiu c6c hinh thric kj lu{t 6p dgng theo quy

dinh cia phrip lu{t v€ xri $ lc} lu{t theo quy ttinh cira ph6p luQt.

3. Truong hqp c6ng chtc, vi6n chric vd nhdn vi€n vi ph4m c6c quy dinh tai Quy
chti ndy md gdy thipt hai vflt ch6t cho t6 chric, c6 nhdn li€n quan phai b6i thuong thiet
h4i theo quy dinh cria ph6p luflt hiQn hanh v€ tr6ch nhiQm vat chat d6i v6i c6ng chfc,
vi6n chric.

Didu 13. T6 chrirc thgc hiQn

. L C6c phdng, don v! vd c6ng chirc, vi6n chric lirm vi€c teiBQ phdn tii5p nhQn vd
tri.ktlt qui vd cric t6 chtc, c6 nhdn li€n quan chiu tr6ch nhiQm t6 chric thpc hiQn Quy
ch€ ndy.

2. Chenh Vnn phdng Sd chiu tr6ch nhiem ph6i hqp v6i citc phdng, dcrn vi c6

li6n quan ki6m tra viQc thgc hiQn Quy ch€ ndy. Quy ch€ ndy dugc ni6m y€t t4i BQ

phgn ti6p nhQn vi tri k€t qu6 cira S0 Tdi nguydn vd M6i trucrng tinh Khdnh Hda.

"3. 
Tlong qu6 trinh tti chric thgc hiQn n6u c6 nhfrng nQi dung chua phi hqp can

sta tl6i, b6 sung, frygng c6c phdng, dcrn vi c6 tnich nhiQm phan.rffi b6ng vdn ban
grii Vln phdng Sd tl€ t6ng hgrp, b6o c6o Gi6m d6c Sd xem x6t, quy6t dinh./,',,:
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