
UY BAN NHAN DAN TINH CONG HOA xA HO! CHU NGHiA VIT NAM 
THANH HOA Dc 1p - Tit' do - Htnh  phüc  

S1 KE HOACH VA DAU Tif 
S: &2f /QD-SKHDT Thanh Hóa, ngày ot tháng 11 nãm 2019 

QUYET DNH 
Phé duyt quy trinh ni b giãi quyêt thu tic hành chInh 

linh virc Thi dua - Khen thiro'ng thuc thãm quyên giái quyêt 
cüa S& Kê hoach và Du tir 

GIAM DOC S KE HOACH VA oAu Tif THANH HOA 

Can cir Quyt dnh s O1/2010/QD-UBND ngày 01/01/2010 cüa UBND 
tinh Thanh Hóa quy djnh chirc näng, nhim vii, quyên hn và co câu to chüc cüa 
co quan chuyên mon ye linh virc kê hoach  và dâu tu thuc Uy ban nhân dan 
tinh, Uy ban nhân dan cap huyn; 

Can cir Nghj djnh s 61/2018/ND-CP ngày 23/4/20 18 càa ChInh phü v 
thrc hin Co chê mt cira, mt cira lien thông trong giãi quyêt thu t1ic hành 
chInh; 

Can cü Thông tu so 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 cüa B truO'n 
Chu nhim Van phông Chjnh phü hithng dan thi hành mt so quy djnh cüa Nghj 
djnh so 61/2018/ND-CP ngày 23 tháng 4 nãm 2018 cüa ChInh phü ye thirc hin 
Co chê mt cüa, mt cüa lien thông trong giãi quyêt thu tVc  hành chInh; 

Can c1r Quyt djnh s 933/QD-UBND ngày 18/3/2019 cüa Chü tjch 
UBND tinh Thanh Hóa ye vic üy quyên k phé duyt quy trInh ni b giài 
quyêt thu t1ic hành chInh trên dja bàn tinh Thanh Hóa; 

Can cü Quyt djnh s 5012/QD-UBND ngây 26/11/2019 cüa Chü tjch 
UBND tinh cong bô thu tiic hành chInh dc thu mi ban hànhlbj bãi bO trong 
linh v1rc Thi dua - Khen thuó'ng thuc phm vi chirc nàng quãn 1 nhà nuâc cüa 
S Nôi vu tinh Thanh Hóa; 

Xét d nghj cüa Chánh Van phOng sâ, 

QUYET D!NH: 

Diu 1. Phê duyt kern theo Quyêt dinh nay quy trInh ni b giài quyêt 
thu tiic hành chInh linh v1rc Thi dua - Khen thuàng thuc thâm quyên giãi quyêt 
cüa Sâ Kê hoach và Dâu tu: ThU tçic Cong nhtn danh hiu "Cong dan kiêu rnu" 
doi vai can b, cong chuc thuc phm vi quán l' cUa S&. 
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Diu 2. Sâ K hoach vâ Du tu có tráchnhim t chirc thirc hin vic cp 
nht thông tin, dü 1iu din tir ye tmnh hInh tiêp nhn, giãi quyêt ho so, trâ két 
qua thu tiic hành chInh len H thông thông tin rnt cfra din t1r theo quy djnh. 

Diu 3. Quy& djnh nay có hiu hjc thi hành k tr ngày k. 

Chánh Van phông si và các t chirc, cá nhân có lien quan chju trách 
nhim thi hành Quyét djnh nay.!. 

No'i nhin: 
-NhuDiêu3; 
- Trang Thông tin din t& cüa 
So (dO dAng tâi); 
- Trung tam PVHCC tinh; 
- VP UBND tinh (bàn diên t1r); 
- Lu'u: VT, VP. 

 

Hoàng Van Hung 



THU flJC HANH CHINH 
G THUQC THAM QUYEN 

CH VA DAu TU 
D-SKJ-IDT ngày d/11/2O19 
du tu Thanh Hóa) 

- 

Thu tijc: Cong nhn danh hiu "Cong dán1u mâu" 

QUY TRINH NO! BO 
LINH VU'C THI DUA - 

GIAI QUYET 
(Ban hành kern theo Quy 
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TrInh tir giãi quyt TTHC 

Co quan, don 
vl, b phn cO 
trách nhiêm 
giãi quyêt 

Thôi gian 
(Gigãy 
lam viêc) 

Kt qua 
Ghi 
chii 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

Btrore 
H9p, binh xét va 1p h so' 
ngh xét côn ,  nhn danh hiu 
"Cong dan kiêu mu" 

Các phOng 
thuôc S& 

1 ngây 

- Van ban d ngh 
cüa phong; 
- Biên ban h9p bInh 
xét & phông; 
- Danh sách cá 
nhân drnc d nghj 
cong nhn danh 
hiêu; 
- Báo cáo thành 
tich cüa cong dan. 

Bu&c 
2 

Tip nhn, xir 1h so', tng 
hcip trInh HOi  dông xét Thi 
dua - Khen thixmg SO 

Van phông So 5 ngày 

- Van ban tong 
hvp; 
- H so' d nghj xét 
cong nhn danh 
hiêu. 

Brnrc 
Hop, xem xét và tham mru 
cho Giám doe SO cong nhn 
danh hiu 

Hi dng Thi 
dua Khen 
thix&ng cüa s 

1 ngày 

- Van bàn tng hçip 
kêt qua xét; 
- Du tháo Quyêt 
djnh tang thuOng 
danh hiu "Cong 
dan kiu miu". 
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Bix&c 
4 

Phát hành vã Thông báo kt 
qua 

Van phOng SO 01 ngày 

Gui Quyt djnh cho 
các phOng, các cá 
nhân duc tng 
thuOng danh hiu. 

Tiing thô'i gian giãi quyêt 
TTHC 

08 ngày 
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