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Ngy /.. 

CHANH VAN PHONG UY BAN NHAN DAN TINH NAM D!NH 

Can cü Nghj djnh s 04/2015/ND-CP ngày 09/01/2015 cüa ChInh phü v thirc 
hin dan chü trong hoat dng cüa ca quan hành chInh nhà nthc và don vj sic nghip 
cong lip; 

Can cü Nghj djnh s 61/201 8/ND-CP ngày 23/4/2018 cüa ChInh phü v thirc 
hin Cy chê mt cüa, mt cüa lien thông trong giâi quyêt thu tiic hành chInh; 

Can cü Thông tix s 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 cüa Van phông ChInh 
phü hurng din thi hành mt sO quy djnh cüa Nghj djnh 61/201 8/ND-CP; 

Can cü Quy& djnh s 14/2016/QD-UBND ngày 26/5/20 16 cña UBND tinh 
Nam Dinh ye vic quy djnh chüc näng, nhim vçt, quyên htn và Co CU tO cht'rc cüa 
Van phông UBND tinh Nam Djnh; 

Can cü Quyt djnh si 1250/QD-UBND ngày 17/6/20 19 cüa Chü tjch UBND 
tinh ye vic thành 1p Trung tam Phiic vii hành chInh cong tinh Nam Djnh; 

Xét d nghj cüa Giám dic Trung tam Phc vi hành chInh cong tinh, 

QUYET D!NH: 

Diu 1. Ban hành kern theo Quyt djnh nay Ni quy lam vic cüa Trung tam 
Phic vu hành chInh cong tinh Nam Djnh. 

Diu 2. Quyt djnh nay có hiu lirc k tr ngày k5r và thay th Quy& djnh s 
85/QD-VPUBND ngày 10/9/20 19. 

Diu 3. Trithng phông Hành chInh - T chirc; Giám dc Trung tam Phiic vit 
hành chInh công; can bô, Cong chüc, viên chirc các Sâ, ban, ngành duqc den lam 
vic tai  Trung tam Phiic v hành chInh cong và các to chüc, cá nhân có lien quan chju 
trách nhim thi hành Quyêt djnh nay.!. 

JNH 
Ban hành Ni quy lam vic cüa 

Trung tam Phiic viii hãnh chinh cong tinh Nam Djnh 

Ncri nhin: 
- Die Chü tich UBND tinh; (dê báo cáo) 
-NhuDiéu3; 
- CPVP UBND tinh (qua email); 
- Website tinh; website VP UBND tinh; 
- L.ru: VP1, VP11. 



UBND TfNH NAM DJNH CONG HOA xA HO! CHU NGHA VIT NAM 
VAN PHONG Dc 1p - Tty do - Hnh phüc 

NQI QUY 
Lam vic cüa Trung tam Phic viii hành chInh Cong tinh Nam Dlnh 

(Ban hành kern theo Quyêt djnh so: 5c/QD- VP UBND 
ngày 12/11/2019 cia Chánh VánphOng UBND tinh Narn Djnh) 

I. THfl GIAN LAM VI]C 

Trung tam Phic vii hành chInh cong lam vic tir thir Hai dn thir Sáu hang tun 
và ngày thu Bay dôi vâi mt so thu tijc hành chInh (TTHC) theo quy djnh, cii the: 

1. Thñ gian lam vic cUa can b, cong chüc, viên chüc, nguôi lao dng: 

- Müa he: Bui sang: Tü 7h00' dn 11h30'; BuM chiu: Tü 13h30' dn 17h00'. 

- Müa dông: Bui sang: Tü 7h30' dn 11h30'; Bui chiu Tü: 13h00' dn 17hOO' 

2. Th&i gian tip nhin h sci Va trá kt qua giái quyt TTHC cho t chüc, cá nhn: 

- Müa he: Bui sang: Tir 7h00' dn llhOO'; Bui chiu: Tü 13h30' dn 16h30'. 

- Müa dông: Buôi sang: Tir 7h30' dn llhOO'; Bui chiu: Tü 13h00' dn 16h30'. 

(Trung tam dành thO'i gian cuO'i các buO'i lam vic d th l nghip vy và bàn 

giao h so cho ca quan cO thdm quyn giái quyê'. 

II. oOi vOi CAN BQ, CONG CHC 

1. Chp hành nghiêm thai gian lam vic, mc dng phçic g9n gang, deo the cong 
chüc, tác phong ljch sçr, thai d giao tiêp dung mirc. 

2. Hithng dan, giãi thIch dy dii, rô rang, chInh xác, không yêu cAu nhüng giy 
tè, ho sci, thu t%ic ngoài quy djnh; t1r chôi tiêp nhn các ho sci chua hçip l theo quy 
djnh. 

3. Tao thun li và huóng dn cá nhân, t chüc hoàn thành các TTHC nhanh 
chóng, dung quy djnh pháp luat. 

4. Chju trách nhim truóc pháp luat; trithc lânh dao  Trung tam v ni dung cong 
vic duçic giao. 

5. Chtp hành các quy djnh khác cua pháp 1ut có lien quan. 

iii. oOi vOi cA NHAN, TO CHI1'C 

1. Chp hành ni quy và thirc hin theo huóng dn cüa can b, cong chüc lam 
vic tti Trung tam Phiic vii hành chInh cOng. 

2. Trang phiic g9n gang, ljch sir, giao tiêp dung mrc, giü trt ti, gii gin v sinh 
chung, không hut thuôc ia, không mang vu khi, hung khj, chat cháy nO vào trii s&. 

3. Nghiêm cm mçi hành vi gay ri an ninh trt tir tai  Trung tam Phiic vi hành 
chInh cOng; vu cáo, xuc phm uy tin, danh dr ho.c can tr& nguà!i thi hanh cOng v1i. 
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