
UY BAN NHAN DAN CONG HOA XA HQI CHU NGHiA VIT NAM 
HUYN TRUNG KHANH Dc 1p - Tir do - Hnh pinic 

So: ,i ' /QD-UBNID Tri'ing Khánh, ngàyiOtháng 01 nàm 2023 

QUYET D!NH 
V vic phê duyt danh mvc  quy trInh 

giãi quyêt cong vic ni b (ngoài thu tyc hãnh chInh) thuc 
thâm quyên giãi quyêt cua CáC co quan chuyên mon thuc 

UBND huyn Trüng Khánh, tinh Cao Bang 

CHU TICH UY BAN NHAN DAN HUYN TRUNG KHANH 

Can c&Lut To cht"c chInh quyn djaphu'ang ngày 19 tháng 6 nám 2015, 
Luát tha dói, bó sung mt so diêu cüa Luçt TO chic ChInh phi và Luçt TO cht'c 
chInh quyên d/a phu'oig ngày 22 tháng 11 nám 2019; 

Can cz' Luát can bó, cOng chik nám 2008, Luát viên cht'c nàm 2010; 
Lut tha dOi, bó sung mt sO diêu cia Lugt can b5, cOng cht'cc và Lut viên chzc 
nàm 2019, 

Can cz' Ké hoçich sO 1929/KH-UBND ngây 27 tháng 7 nárn 2022 cia Uy 
ban nhân dan tinh ye vic triên khai các giái pháp khác phyc tOn tQi, hqn ché 
trong cOng tác cal cách hành chInh nám 2022, 

Can cCOngván sO' 2189/SN V-VP ngày 26 tháng 9 nàm 2022 cia SO' 
N5i vy Cao Bang ye vic xáy dyng quy trinh ni b thyc hiçn các nhim vy 
chuyên mOn (khOngphái thi tyc hành chInh); 

Theo d nghj cia Trzthngphdng Nç3i vy huyn. 

QUYET IMNH: 

Oiu 1. Phê duyt kern theo Quyt djnh nay 50 danh mvc  quy trInh giãi 
quyêt các cong vic ni b (ngoai thu t1ic hành chInh) cüa các co quan chuyên 
mon thuc Uy ban nhân dan huyn Trüng Khánh ('Chi tiét tgi các phy lyc kern 
theo). 

Diu 2. Các co quan chuyên môn, can b, cong chtrc, viên chrc, ngui lao 
dng thuc UBND huyn can cir chüc nãng, nhim viii có trách nhim tiêp tiic 
xây dijng ph ic hithng dan chi tiêt vic xây dirng quy trInh giâi quyêt cong 
vic ni b (ngoài thu tiic hành chInh) theo danh mic dã xây dirng và các quy 
djnh cüa pháp lut; cOng khai danh miic quy trInh giãi quyêt cong vic ni b ti 
các din vj vâ trên Thông tin din tir huyn. 



Diu 3. Chánh Van phông HDND&UBND huyn, Thu tn.thng các ca 
quan chuyên rnôn, can b, cong chüc, viên chirc, ngui lao dng thuc Uy ban 
nhân dan huyn và các tO chirc, cá nhân lien quan can cir Quyêt djnh thi hành./. 

No'in/zn: 
- Nhr Diêu 3; 
- So Nôi vu; 
- CT, các PCT UBND huyn; 
- Các ca quan chuyên mon thuc UBND huyn; 
- UBND các xa, th trân; 
- Trang thông tin din tir cia huyn; 
- Luu: VT, 



(ngoai thu tic 

(Kern theo Quyê' 

Phi hic 01 

c quy trInh giãi quyt cong vic ni b 
thim quyên giãi quyt cüa các co' quan chuyên mon thuc 
an huyn Trüng Khánh, tinh Cao Bang 

//QD-UBND ngàyA  o/o/  /2023 cia UBND huyn TrIrng Khánh) 

STT Quy trInh ni b giãi quyêt cong vic K hiu 

I Quy trInh giái quyt cong vic ni b cña Van phông HDND & UBND huyn 

1 Quy trinh Quàn 1 và giài quyt van bàn di, dn cña Van phông (Không áp diing cho các van bàn, tài 1iu bI mt nhà nuóc CV-O 1/VP 

2 Quy trInh kim tra hành nghê y, discic ngoài cong 1p CV-O 1/VP 

3 Quy trinh kim tra an toàn thirc phm các cc sâ kinh doanh djch vii an ung trên dja bàn CV-02/VP 

II Quy trInh giãi quyt cong vic ni b cüa PhOng Ni viii 

1 
Quy trInh Quàn 1 và giài quyt van bàn di, dn cña PhOng Ni v (Khong áp dung cho các van bàn, tài iiu bj rnt nhà 

nuo'c) 

2 
Quy trinh thirc hin nâng bc luong thuO'ng xuyên, nâng phii cap thâm niên dôi vâi can bô, cong chirc, viên chirc Va 

ngu'i lao dng trong cãc Co quan hành chInh, sir nghip thuc UBND huyn Trñng Khánh 

3 Quy trInh xp hrong can bô cOng chirc xä theo trInh d chuyén mon CV-03/NV 

4 Quy trinh Nghi phép, nghi ché d CV-04/NV 

5 Quy trInh 1p h so cong vic và np hru h so vào Luu tril Co quan cña cOng chüc CV-05/NV 

6 Quy trInh chrn dim Chi s CCHC cp xa hang nãm CV-06/NV 
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7 Quy trInh kim tra cong the CCHC các co quan, dun vi trén dja bàn huyn CV-07/NV 

III Quy trinh giãi quyt cong vic ni b Phong Tir Pháp 

1 Quy trInh thrn dinh các van bàn quy phtm pháp 1ut do HDND, UBND huyn ban hành CV-01/TP 

2 Quy trInh gop h su xr 1 vi phrn hành chInh phirc tp do UBND huyn giao CV-02/TP 

3 Quy trInh gop di vâi các van bàn quy phm pháp 1ut cüa cp trên CV-03/TP 

4 Quy trinh gop huung uOc, quy uâc thôn, khu dan cu van hóa CV-04/TP 

5 Quy trInh dánh giá xã, phuOng dt chutn tip ctn pháp 1ut CV-05/TP 

6 Quy trInh quân 1 cong tác h tjch, chirng thuc, nuôi con nuôi CV-06/TP 

IV Quy trInh giãi quyt cong vic ni b PhOng Van hóa và Thông tin 

1 
Quy trInh Quãn 1 và giài quyt van bàn di, dn cüa Phông Van hóa (Khong áp diing cho các van bàn, tài 1iu bI mt nhà 

nuâc) 
1/VHTT 

2 Quy trInh khào sat, dánh giá, lap k hotch irng diing CNTT, xay dirng chInh quyn din t1r hang nãrn, giai doan CV-02/VHTT 

3 Quy trInh thrc hin kirn tra linh vi.rc Van hOa và Thông tin CV-03/VHTT 

4 Quy trInh khâo sat, phãt trin san phtm du ljch trên dja bàn huyn CV-04/VHTT 

5 Quy trInh 1p h su cOng vic và np luu h so' vào Lixu trü' co' quan cüa cOng chirc CV-05/VHTT 

6 Quy trInh trin khai k hoach CCHC hang näm, giai doan CV-06/VHTT 

V Quy trinh giãi quyt cOng vic ni b cüa Phông Tài nguyen và MOi trtrô'ng 
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1 Quy trInh giâi quy& &m kin nghj, phãn ánh trong linh virc dt dai, khoáng san, môi tnthng CV-01/TN&MT 

2 
Quy trInh thtm djnh h si xü 1 vi phm hành chInh trong linh virc Tài nguyen và Môi trung thuc thm quyên xfr 1) vi 
phrn hành chInh cüa Chü tjch UBND huyn 

CV02/TN&MT 

3 Quy trinh thm djnh h sor däng k san gat,  câi tio mt bang thuc tnràrng hcip thm quyn cüa UBND huyn CV-03/TN&MT 

VI Quy trinh giãi quyt cong vic nôi b cüa Phông Kinh t và Ha tang 

1 Quy trInh thrn djnh h sor cong trInh, dir an CV- 01/KTHT 

2 Quy trInh Thm djnh, Cam kt dam bão An toàn thirc phm trong san xut, kinh doanh nhO lé cho các t chirc, Ca nhân CV-02/KTHT 

3 Quy trInh xay dung báo cáo dinh k' cña PhOng CV-03/KTHT 

4 Quy trInh quán 1, giái quyt van bàn di, dn cüa PhOng CV-04/KTHT 

VII Quy trinh giãi quyt cong vic ni b cüa Phong Lao dng Thiro'ng binh và Xã hi 

1 
Quy trInh d ngh chäm sOc, nuOi du'Ong d& tucmg Bâo trV xähi tai Co so trljc giüp xä hi theo Nghj dinh 201/2021/ND- 
CP ngày 15/3/2021 

CV- 
01/LDTBXH 

2 Quy trinh d nghj chInh sách trçl cp hang tháng cho di tuclng theo Nghj quyt 54/2021/NQ-HDND ngày 29/7/202 1 
02/LDTBXH 

Quy trInh d ngh cai nghin bt buc ti co sâ cai nghin bt buc d6i vâi nguO'i nghin ma tüy theo ND 1 16/ND- CP 

ngày 21/12/2021 

CV- 
03/LDTBXH 

VIII Quy trInh giãi quyt cOng vic ni b Phông Nông nghip Va PTNT 

1 Quy trinh quán 1 và giãi quyêt van bàn di, dn cüa PhOng Nông nghip CV-0 1 INN 

2 Quy trInh tip nhn bàn cam kt darn bão an toàn thirc phm hoc bàn sao giy chüng nhn an toàn thrc phm CV-02/NN 

IX Quy trInh giãi quyt cong vic ni b cüa Phông Dan tc 
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1 
Quy trInh Quãn 1 và giãi quyt van ban di, dn cüa Phông Dan tc (Không áp diing cho các van ban, tài lieu bi mat nhà 
nuOc) 

CV-01/DT 

X Quy trinh giãi quyt cong vic cüa phông Tãi chInh - K hoch 

1 Quy trInh giao chi tiêu kinh t - x hi hang nãm CV-01/TCKH 

2 
Quy trInh huOng dn các xä, thj trn diu chinh sé, 1iu thu - chi ngân sách xã, thj trn; tng hçp giao dr toán ngân sách 
xa, thj trân sau khi CO Nghj quyêt cüa HDND phé chuân, phân bô dir toãn cüa HDND xã, th trân. 

CV.M/TCKH 
- 

3 Quy trInh Ip, xét duyt, thm djnh, thông báo và tng hp quyt toán hang närn CV-03/TCKH 

4 Quy trinh 1p báo cáo quy& toán khi xä, thj trn phiic vii k' h9p HDND huyn hang nãrn CV-04/TCKH 

5 Quy trInh thrn tra quy& toán vn du tu cong dr an hoàn thành CV-O5/TCKI-I 

6 
Quy trinh xây d? toán, thrn djnh dir toán hang nãm; thrn dnh dir toán b sung trong näm, cOng tác thm djnh quyét toán 
hang näm di vâi dGn vi khi giáo diic 

CV06/TCKH 

7 Quy trinh hrnng dn các xã, thi trn 1p dir toán ngân sách nãrn sau CV-07/TCKH 

8 Quy trInh huOng dn cp xã cOng khai ngân sách nhâ nuâc CV-08/TCKH 

XI Quy trInh giãi quyt cOng vic ni b phông Giáo diic và Dão to 

1 Quy trInh cp ban sao bang tt nghip THCS CV-Oi/GDDT 

2 Quy trInh dang bài trên cng thông tin din tfr CV-02/GDDT 

3 Quy trInh quán 1 và giái quyt van ban di dn CV-03/GDDT 

4 Quy trInh kim tra hành chjnh trithng h9c CV-04/GDDT 

XII QIiy trinh giãi quyt cong vic cüa Thanh tra huyn 
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