
   
 

Kính gửi:   

- Các phòng, ban, ngành, cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện; 

- Trung tâm hành chính công huyện; 

- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 

 

 Thực hiện Quyết định số 34/2019/QĐ-UBND ngày 17/6/2019 Ban hành 

Quy chế hoạt động của cán bộ đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục 

hành chính trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh và Quyết định số 36/2019/QĐ-UBND 

ngày 18/6/2019 Ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá 

nhân, tổ chức về quy định hành chính trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Hà Tĩnh (Có bản sao Quyết định gửi kèm).  

Để đảm bảo công tác kiểm soát TTHC và công tác tiếp nhận, xử lý phản 

ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính được thực hiện kịp 

thời, đầy đủ, chính xác và đồng bộ theo quy định, Ủy ban nhân dân huyện giao: 

1. Trưởng các Phòng, ban, ngành, cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện: phổ 

biến đến cán bộ, công chức, viên chức thuộc cơ quan, đơn vị mình và cá nhân, tổ 

chức có liên quan theo chức năng, nhiệm vụ thực hiện nghiêm túc các Quy chế 

nêu trên. 

2. Phòng Văn hóa - Thông tin: Chủ trì, phối hợp với các phòng, ngành, 

địa phương, đơn vị có liên quan thực hiện cập nhật công khai địa chỉ tiếp nhận, 

xử lý phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính trên Cổng thông tin điện tử 

huyện theo quy định (theo mẫu tại Phụ lục III ban hành kèm theo Quyết định 

số 36/2019/QĐ-UBND ngày 18/6/2019 của UBND tỉnh); 

3. Trung tâm hành chính công huyện: Thực hiện niêm yết công khai địa 

chỉ tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính tại Trung tâm 

(theo mẫu tại Phụ lục III ban hành kèm theo Quyết định số 36/2019/QĐ-

UBND ngày 18/6/2019 của UBND tỉnh); theo chức năng, nhiệm vụ Hướng dẫn 

và cung cấp mẫu phiếu phản ánh, kiến nghị cho cá nhân, tổ chức thực hiện việc 

phản ánh, kiến nghị theo Quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 

36/2019/QĐ-UBND ngày 18/6/2019 của UBND tỉnh. 

4. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn:  

- Phổ biến đến cán bộ, công chức, viên chức thuộc cơ quan, đơn vị mình 

và cá nhân, tổ chức có liên quan theo chức năng, nhiệm vụ thực hiện nghiêm túc 

các Quy chế nêu trên. 
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- Thực hiện niêm yết công khai địa chỉ tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến 

nghị về quy định hành chính tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của các xã, thị 

trấn theo quy định, các hình thức công khai khác (nếu có) (theo mẫu tại Phụ lục 

III ban hành kèm theo Quyết định số 36/2019/QĐ-UBND ngày 18/6/2019 của 

UBND tỉnh); 

- Hướng dẫn và cung cấp các mẫu phiếu phản ánh, kiến nghị cho cá nhân, 

tổ chức thực hiện việc phản ánh, kiến nghị theo Quy chế ban hành kèm theo 

Quyết định số 36/2019/QĐ-UBND ngày 18/6/2019 của UBND tỉnh 

Nhận được Công văn, yêu cầu các Phòng, ban, ngành, cơ quan, đơn vị 

trên địa bàn huyện và Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn nghiêm túc triển khai 

thực hiện./. 
 

   

Nơi nhận: 
- Như trên;  

- UBND tỉnh; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Tổ đầu mối kiểm soát TTHC huyện; 

- Lưu: VT.  

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

(Đã ký) 

 

 

Phạm Văn Thắng 
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