
UY BAN NHAN DAN CONG HOA xA HQI CHU NGHiA VIT NAM 
TINH BA RJA - VUNG TAU Dc 1p - Tir do - Hnh phüc 

S6: O /2019/QD-UBND Ba Rja - Vüng Tàu, ngày ?1 tháng nãm 2019 

QUYET DJNH 

Quy d!nh  1àmvicvào bui sang ngày thu bay hang tun 
de tiep nhn, giau quyet mçt so thu tic hanh chtnh 

trên dla  bàn tinh Ba Rja-Vüng Tàu 

UY BAN NHAN DAN T!NH BA R4A-VUNG TAU 

Can ci Luçt Td chtèc chInh quyn dja p/nwng ngày 19 tháng 6 nàm 2015; 

Can th Lut Ban hành van ban quy phgm pháp lut ngày 22 tháng 6 nàm 
2015; 

Can cii' Bô lu2t Lao dc5ng ngày 18 tháng 6 nám 2012; 

Can cz Quyé't djnh s 14/2010/QD-TTg ngày 12 tháng 02 nàm 2010 cza 
Thi twó'ng ChInh phi v vic td chzc lam vic vào ngày th& bay hang tucn d 
tiê'p nhn, giái quyé't thu tyc hành chInh; 

Theo d nghj cña Giám do'c Sà N5i vy tgi T& trInh  só'jf3  57TTr-SNV ngày 

.o.(.  tháng . 5 nám 2019 v dr thào Quylt djnh t chu'c lam vic vào budi sang 
ngày thz bay hang tun de2  tié'p nhán, giái quylt các thi tyc hành chInh trén dia 
bàn tinh Ba Rja - Vüng Tàu. 

QUYET D!NH: 

Diu 1. Phm vi diu chinh 

1. Quy& djnh nay quy djnh vic t chIrc lam vic vào bui sang thir bay 
hang tun (tth ngày l, t& và ngày nghi khác theo quy djnh cüa pháp lugit) d 
tip then, giài quyt mt s thU tic hành chInh thuc thm quyn giãi quyt cUa 
các co' quan, &m vj trên dja bàn tinh Ba Rja - Vüng Tàu. 

2. Các cci quan thuc h thng ngánh d9c dóng trên dja bàn thrc hin theo 
quy djnh, hu6ng dn cu th cUa B, ngânh chU quân. 

Diu 2. Di ttrçing áp ding 

1. Các t chUc, cá nhân có nhu cu thrc hin thU tVc  hành chInh quy djnh 
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ti Diu 3 cüa Quyt djnh nay ngoài các ngày lam vic hành chInh trong tun. 

2. C quan hãnh chInh nhà nithc, các &in vi sr nghip cong 1.p duçic quy 
djnh lam vic vào bui sang thu bay. 

3. Can b, cong chüc, viên chirc duçic phân cong lam vic vào bui sang 
thir bay. 

4. Các cci quan, t6 chüc, cá nhân khác cO lien quan. 

Diu 3. Các thu tile hành chInh dtrçrc tip nhn, giãi quyt và các co 
quail, don vj lam vic vào buii sang thfr bay 

1. Các PhOng Cong chirng thuc Sâ Tu pháp tip nh.n, xü l vâ trã k& 
qua các thu tic hành chInh có lien quan dn linh virc cong chrng, chüng thiic. 

2. B phn tip nhn và trá kt qua thuc Uy ban nhân dan các huyn, thj 
xã, thành ph gm 

a) Thành ph Ba Rja tip nhn và trâ kt qua giãi quyt thu tiic hành chInh 
lTnh virc dat dai. Trã kêt qua giãi quyêt thu tVc  hành chInh các lTnh v1rc xây 
dirng, chInh sách xA hi, dAng k kinh doanh, ti.r pháp. 

b) Thành ph Vüng Tàu và thi xâ Phü M5' tip nhn và trã kt qua giài 
quy& thu tuc hãnh chInh các lTnh virc: dt dai, xây dirng, chInh sách xâ hi, däng 
k kinh doanh, tu pháp. 

3. B phn tip nhn và trá kt qua thuc Uy ban nhân dan các xã, 
phuing, thj tr.n tip nhn, xr l và trâ k& qua giâi quy& thu titc hành chInh 
trong lTnh virc chirng thirc gm 

a) Phuông 1, phu?mg 7 và phithng 11 thuc thành ph Vüng Tàu. 

b) Phi.thng Phuâc Hip thuc thành ph Ba Rja. 

c) Thj tr.n Dt DO thuc huyn Dt DO. 

d) Thj trn Ngãi Giao thuc huyn Châu Düc. 

e) Thj trn Phuâc Buu thuc huyn Xuyên Mc. 

g) Phi.rng Hc Djch, phuâng M5 Xuân, phu0ng Phü M5' va phuOng 
Phrnc HOa thuc thj xä Phü M. 

4. ChU tjch Uy ban nhân dan các xâ, phumg, thj trn b6 trI cong chuc Tu 
pháp - h tjch giâi quyt kjp thñ khi ngut1i dan có thu c&u thirc hin thu tiic 
hãnh chInh v cp Gi.y chmg t1r. 

Diu 4. Ch d, chInh sách và bão dam diu kiin lam vic 

1. Thu truâng các c quan thirc hin lam vic vào bu,i sang thu bay hang 
tun có trách thim t chuc cho can b, cOng chüc, viên chuc nghi bU vão các 
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ngày khác theo dung quy djnh B Lut lao dng và Nghj djnh huâng dn. 
Tru?yng hçp không b trI nghi bü dü s th?yi gian thl phâi trã lucmg lam them gii 
theo dung quy djnh cüa pháp lut. 

2. Kinh phi lam vic sang thu bay hang tun 

a) Di vói Uy ban nhân dan các huyn, thj xã, thành ph, Uy ban nhân 
dan các xA, phii&ng, thj trn do ngân sách nhà nuóc bâo dam và duçic tInh trong 
dir toán chi hott dng thithng xuyen theo djnh mirc giao hang näm cho the co 
quan, dan vj theo phân cp ngân sách hin hành. 

b) Di vui dan v s1r nghip cong 1p duçic dam bâo tir ngun tài chInh 
cüa dan vj và các ngun khác theo quy djnh cüa pháp lust. 

.A Dieu 5. To ch.rc thijc hiçn 

1. Thai gian lam vic bui sang thir bay thirc hin nhu bui sang cüa các 
ngày lam vic trong tuân. 

2. S Tu pháp, Uy ban nhân dan các huyn, thj xã, thành ph 

a) Huàng dn t chIrc lam vic bui sang thir bay di vai các ca quan, 
dan vj trrc thuc theo quy djnh. 

b) Kim tra, don dc vic thirc hin lam vic bui sang thir bay; djnh kr 
hang näm báo cáo Uy ban nhân dan tinh (thông qua S& Ni v) kt qua thirc 
hin cüa các co quan, dan vj trrc thuc. 

c) Chü dng cong tác thông tin tuyên truyn, phi hcrp vâi các ca quan 
Báo, Dài trên dja bàn thông báo rng râi v chü truccng nay d cá nhân, t chrc 
bit và thrc hin. 

3. S& Ni vi don dc, kim tra vic t chüc thirc hin lam vic vào bui 
sang thu bay hang tun ti các ca quan, don vj. Hang näm tng hçp k& qua lam 
vic buM sang thu bay cüa các co quan, don vj trén dja bàn. 

4. S Tài chInh huâng din, kim tra vic thirc hin ch d, chInh sách d& 
vth can b, cOng chuc lam vic vao bui sang thu bay hang tun theo quy djnh. 

Diu 6. Diu khoãn thi hành 

1. Quyt djnh nay có hiu hrc thi hành k tü ngày  AL  tháng E näm 2019 
và thay th Quyt djnh s 03/201 7IQD-UBND ngày 09 tháng 02 näm 2017 cüa 
Uy ban nhãn dan tinh Ba Rja - Vüng Tàu v vic t chuc lam vic vào bui sang 
ngày thu bay hang tu&n d tip nhn, giái quyt các thu tc hInh chInh trên dja 
bàn tinh Ba Rja - Vüng Tàu. 

2. Chánh VAn phông Uy ban nhân dan tinh; Giám dc S& Ni vi; Thu 



4 

truông các Co quan chuyên mon thuc Uy ban than dan tinh; Chü tjch Uy ban 
nhân dan các huyn, thj xà, thành phá; Chü tjch Uy ban nhân dan các xA, 
phuing, thj trn và các th chrc, cá nhân có lien quan chju trách thim thi hãnh 
Quyt dlnh  này.ifJ4/ 

Noi nhin: 
- Nhu Diu 6; 
- Van phông ChInh phü; 
- B NOi  v' (V PC; CCHC); 
- B Ttr pháp (Civic KTVB); 
- TTr. TU; TI'r. HDND tinh; 
- Van phóng Doàn DBQH tinh; 
- UBMTTQVN tinh và các doàn th cp tinh; 
- CT, các PCT UBND tinh; 
- Sâ Ttr pháp (KTVB); 
- Cong TTDT tinh; iT Cong báo-Tin hQc tinh; 
- Dâi PiTH tinh; Báo BR-VT; 
- Lu'u: VT, SNV(02). 

Nguyn Van TrInh 
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