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UY BAN NHAN DAN
TINH PHU YEN

CONG HOA XA HOI CHU NGHiA VIT NAM
Dcip-Trdo-Hinh phüc

S&,: A&5 /QD-UBND

Phz Yen, ngây 18 tháng 11 nàrn 2019

QUYET D!NH
Ye viêc cong b Danh muc thu tuc han'i chinh va quy trinh nôi bô giãi quyêtthü
tuc hanh chinh thrçrc sua doi, bo sung trong iuih viyc giat quyet to cao thuQc
thãm quyn giãi quyêt cüa UBND cp xã trên d!a bàn tInh Phil Yen
CHU TCH UY BAN NHAN DAN TINH
Can cü Lu.t T chirc ChInh quyên dja phrong ngày 19/6/2015;
Can cr Nghi dinh s 63/2010/ND-CP ngày 08/6/20 10 cüa ChInh phü ye kiêrn
soát thu tic hành chInh; Nghj djnh so 92/201 7/ND-CP ngày 07/8/2017 cüa ChInh phü
süa dôi, bô sung mt so diêu cüa các nghj djnh lien quan den kiêm soát thu We hành
chInh;
Can ci Thông tir s 02/201 7/TT-VPCP ngày 31/10/2017 ccia B tru&ng, Chü
nhim Van phông ChInh phü h.r&ng dan nghip vii ye kiêm soát thu We hành chInh;
Can c(r Quy& djnh s 700/QD-TTCP ngày 09/10/2019 cüa Thanh tra ChInh
phü ye vic cong ho thu tiic hành chInh dixçic thay the trong linh vrc giãi quyêt to cáo
thuc phm vi quán 1 cüa Thanh tra Chinh phii;
Xét d nghj cüa Chánh Thanh tra tinh tai T trInh st 78 1/TTr-TTr và t trInh
sO 782/TTr-TTr ngày 07/11/2019,
QUYET IMNH:
Diu 1. Cong b kern theo Quyt djnh nay danh miic 01 thu We hành chInh Va
quy trinh ni b duc süa dOi, bô sung trong linh vtrc giãi quyêt to cáo ti UBND cap
xã trên dja bàn tinh Phü Yen ('kern theo Danh myc).
Diu 2. Quyt djnh nay có hiu 1irc thi hành kê tir ngày ks'; bãi bO các thu tVc
hành chInh trong linh vrc giãi quyêt to cáo quy djith ti Quyet djnh so 966/QDUBND ngày 14/5/2018 và quyêt djnh so 1 128/QD-UBND ngày 29/7/2019 cUa
UBND tinh Phü Yen.
Diu 3. Chánh Van phông UBND tinh; Chü tjch UBND các huyn, thj xã,
thành phô; Chu tich UBND các xã, phuông, thj trân và các tO chirc, cá nhân có lien
quan chju trách nhim thi hânh Quyêt djnh này./.ij.
]Vo'i nhân:
- Nhr Diu 3;
- Cic KSTTHC- Van phông ChInh phü;
- Chü tjch, các Phó CT UBND tinh;
- Chánh VP, các Phó CVP UBND tinh;
- Trung tarn Truyên thông tinh;
- Trung tarn phc vu Hành chinh cong tinh;
- Ltiu: VT, NC.
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I. Linh v*rc giãi quyt t cáo
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Giái quyt

Thai han giâi quyêt to cáo là
khOng qua 30 ngày k tü ngày
thu
phirc tp thI có th gia hn
giãi quyêt t cáo mt 1n
nhung không qua 30 ngày. phi.rng, thj trn
DOi vi vi vic dc bit phüc
tp thI có th gia han giãi
quyt th cáo hai 1n, rni 1n
khôn: .ua 30 ngày.
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Lut t cáo; Ngh djnh
s6
31/2019/ND-CP
ngày 10/4/2019 quy
dlnh chi tit rnt s
diu và bin pháp t
chirc thi hánh Lut t
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9! BQ GIAI QUYET THIJ TUC HANH CHINH
M QUYEN QUYET D!NH CA UBND CAP XA
/QD- UBND ngày 4' thángll nám 2019 cüa UBND tinh Pith Yen)
I. Linh vile: Giãi quvt t cáo
1. Thu ttic giãi quyt t6 cáo
-Thii hn giâi quy&: 30 ngày, k tü ngày thi 1
- Quy trInh nôi b:
Thtrtr
cong vice

Ni dung cong vic

Trách nhiêm xii I cong vic

Thô'i gian thirc hin

Thu 1 th cáo

ChU tjch UBND cap xã

02 ngày

Xác minh ni dung t cáo

Chü tjch !JBND cp xã hoc Cong
chüc cap xã

25 ngày

BuOc 3

Kt 1un ni dung t6 cáo

Chü tjch UBND

02 ngày

BtxOc 4

Lam thu nic phát hành vn ban, chuyn k& qua
giâi quy& TTHC dn cá nhân, to chüc lien quan

Cong chirc c.p xa

Bixc 5

Xà 1 Kt luãn ni dung th cáo

Chü tjch UBND cp xa

Buc 1
Buâc2

Tong thôi gian giãi quyet

o i ngãy
07 ngáy
30 ngày
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