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UY BAN NHAN DAN
TINH PHU YEN

CONG HOA XA HQI CHU NGHA VIT NAM
Dc 1p - Tr do - Hiih phüc

S: -?SS /QD-UBND

Pht Yen, ngàv' tháng 11 näm 2019

QUYET DNH
V vic cong b Daub rnic thu tiic hành chInh Va quy t:rInh ni b iãi quyt
thu tiic hành chInh duçc süa dOi, b sung trong Iinh viie giãi quyt to cáo thuc
thm quyn giãi quyt cüa UBND cp liuyn trên da bàn tinh Phil Yen
CHU T!CH UY BAN NHAN DAN TINH
Can cr Lut To chirc ChInh quyn dja phi.ro'ng ngày 19/6/20 15;
Can cü Nghj djnh s6 63/2O1OIND-CP ngày 08/6/2010 cüa ChInh ph ye kiOrn
soát th tic hãnh chInh; Nhj djnh so 92/20171ND-CP ngày 07/8/2017 cüa ChInh
phü sCra dôi, bô sung mt so diêu cüa các nghj djnh lien quan den kiêm soát thu ti1c
hành chInh;
Can cir Thông tu s 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 cüa B tri.r&ng, Chü
nhim Van phông ChInh phü huàng dn nghip vii ye kiêm soát thU tlic hãnh chInh;
Can cCr Quyt djnh s 700/QD•-TTCP ngày 09/10/2019 cUa Thanh tra ChInh
phU ye vic Cong bô th'j, tiic hành chinh duqc thay the trong 1mb vrc giái quyêt to
cáo thuc phm vi quán 1)2 cUa Thanh tra ChInh phci;
Xét d nghj cUa. Chánh Thanh tra tInh tai Th trInh s 78 1/TTr-TTr và T? trmnh
so 782/TTr-TTr ngày 07/11/2019,
QUYET IMNIl:
Diu 1. Cong b kern theo Quyt djnh nay danh mic 01 thU tiic hành chInh
và quy trInh ni b duçic sCra dôi, bô sung trong linh vlrc giãi quyêt to cáo ti UBND
cap huyn trên dja bàn tinh PhU Yen (kern theo Danh nyc).
Diti 2. Quyt djnh nay có hiu 1ircthi hành k tCr ngày k và bãi bO các thu
titc bânh chInh trong lTnh vrc giâi quyCt to cáo quy djnh tai Quyêt djnh sO 967/QDUBND ngày 14/5/2018 và Quyêt dnh sO 1129/QD-UBND ngày 29/7/2019 cUa
UBND tinh PhU Yen.
Diu 3. Chánh Van phông UBND tinh, ChCi tjch UBND các huyn, thj xã,
thành ph và các tO chCrc, cá nhân có lien quan chju trách nhim thi hánh Quyêt
djnh nay.!. LAA
No'i nhân:
-NhuDiu3;
- Cic KSTTHC- Van phông ChInh phtt;
- Chi tjch, các Phó CT UBND tinh;
- Chánh VP, các Phó CVP UBND tinh;
(Ban din t)
- Trung tam Truyên thông tinh;
- Trung tam phi,ic vu Hành chInh cong tinh;
- Luu: VT, NC.
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HANH CHINH TRONG LiNH VVC GIAI QUYET TO CÁO
P HUYN TREN D!A BÀN TINIT PITU YEN
96'/QD-UBND ngày J' tháng 11 nám 2019 cüa U/3ND tinh Phz Yen)
Ten thu tiic hành
FT
cnrnh
I. Linh vrc giãi quyêt to cáo
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iIihn giãi quyt

Thai han giái quyêt to cáo là
khOng qua 30 ngày ké tr ngày
thi l t cáo. Doi VY1 vJL V1..0
phüc tp thi có the gia hn
Giãi quyêt tO cáo tai giái quyêt tO cáo m9t Ian
cp huyn
nhiing khOng qua 30 ngay.
DOi vth vii vic dc bit phic
tp thI có th gia han giái
quyêt to cáo hai Ian, rnOi lan
không qua 30 ngày.

Dja dim thirc hin

Can cir pháp 15'

Bô phân tip nhn
và trá kt auâ cüa
UBND cp huyên.

Luât t cáo; Nghj djnh sO
ngày
31/2019/ND-CP
10/4/2019 quy djnh chi tiêt
môt s diêu và biên pháp to
chtrc thi hành Luât tO cáo.

Không
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T
(Kern theo Qu

I BQ GIAI QUYET THU TVC HANH CHIN!!
YEN QUYET D!NH CUA UBND CAP HUYN
UBND ngày J/tháng 11 nám 2019 cüa UBND tinh Phz Yen)

I. Linh virc: Giãi quyêt to cáo
1. Thu tiic giãi quyt to cáo
-Thyi hn giâi quyt: 30 ngày k tir ngáy thi 1 t cáo
-Quytrinhnib3:
'I'hi'i tu'
.
cong vice
Birrc 1
Bu'óc 2

Noi dung cong viec

•

A

•

A

Tracn nhiern xu ly cong viec

Tho'i g;an thuc hien

Thi l tO cáo

Chü tjch UBND cp huyn

02 ngày

Xác minh ni dung to cáo

Chü tjch UBND cp huyn hoc
Thanh tra cp huyn hoc các to
huyn
chüc thuc UBND

25 ngày

Chü tjch UBND cp huyn

02 ngay

cap

Bu&c 3

Kt 1un ni dung t cáo

Buoc 4

Lam thu tue phat hanh van ban, chuyên kêt qua giai Bô phân tiêp nhân, tra kêt qua
cap huyçn
quyet TTHC den ca nhan, to chuc lien quan

BLroc 5

Xü l Kt lun ni dung t cáo
Tong thai gian giãi quyêt

Chü tjch UBND cp huyn

01 ngay
07 ngày
30 ngày
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