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UYBANNHANDAN
TINH PIIU YEN

CONG HOA XA HO! CHU NGHIA VIET NAM
Dc 1p - 1Ti' do - Htnh phIic

/QD-UBND

Phz Yen, ngàyJ'tháng 11 nãm 2019

S:

QUYET D!NH
V vic cong b Danh mlic thu tyc hành chInh và quy trInh ni b giãi quyt
thu tyc hành chinh duqe süa dôi, bô sung trong Iinh vyc giãi quyt t6 cáo
thuc thârn quyn giãi quyt cüa các s&, ban, ngànli trên dja bàn tinh Phü Yen
CHU T!CH UY BAN NHAN DAN TINH PHU YEN
Can cir Lut To chirc ChInh quyn dja phuang ngày 19/6/2015;
Can cu1r Nghj djnh s 63/2010/ND-CP ngày 08/6/20 10 cüa ChInh phü v kirn
soát thu tVc hành chInh; Nhj djnh so 92/2017/ND-CP ngày 07/8/2917 cu1ia ChInh
phü su1ra dôi, bô sung mt so diêu cüa các nghj djnh iiên quan den kiêrn soát thu tic
hành chInh;
Can cu1r Thông tu s 02/201 7/TT-VPCP ngáy 31/' 10/2017 cüa B tn.thng, Chü
nhim Van phông ChInh phü huâng dn nghip vii ye kiérn soát thu We hành chinh;
Can ci1r Quy& djnh s 700/QD-TTCP ngày 09/10/2019 cu1a Thanh tra ChInh
phü ye vic cong bô thu Wc hành chInh dugc thay the trong lThh virc giài quyêt to
cáo thuc pharn vi quán 1 cüa Thanh tra ChInh phü;
Xét d nghj cüa Chánh Thanh tra tinh ti Th trInh s 781 /TTr-TTr và Th trInh
so 782/TTr-TTr ngày 07/11/2019;
QUYET JMNH:
Diu 1. Cong b6 kern theo Quyt djnh nay danh rnic 01 thu tic hành chInh vã
quytrInh ni b dirge su1ra dôi, bô sung trong linh vrc giãi quyêt tO cáo thuc thârn
quyên giãi quyCt cüa các s, ban, ngành trên dja bàn tinh Phü Yen (kern theo Danh
inyc).
Diu 2. Quyt djnh nay có hiu Iirc thi hành kê tur ngày k; bãi bO các thu ti1c
hành chInh trong linh vrc giài quyCt to cáo quy dnh tai Quyêt djnh so 968/QDUBND ngày 14/5/20 18 và Quyêt djnh sO 1130/QD-UBND ngày 29/7/20 19 cüa
UBND tinh Phü Yen.
Diu 3. Chánh Van phông UBND tinh, Chánh Thanh tra tinh và các t chu1rc,
cá nhân có lien quan chju trách nhim thi hành Quyêt djnh này./.
No'! n/,ln:
- Nhix Dieu 3;
- Cuc KSTTHC- Van phang Chinti phti;
- Chü tjch, các Phó CT UBND tinh;
- Chánh VP, các PhO CVP UBND tinh;
- Trung tam Truyên thông tinh;
- Trung tam phvc vi,i Hânh chInh cong tinh;
- Luu: VT, NC.
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I. Linh vile giãi quyt t cáo
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Thai hn giái quyêt to cáo là
không qua 30 ngây k ti'r ngày
thu 1' to cáo. DOi vi vu viêc
phcrc tp thI có th gia han giài
Giái quyt t cáo t?i cp
quy& to cáo mt in nhimg
không qua 30 ngày. Dôi vi
vic dc bit phirc tp thI có the
gia hn giái quyêt to cáo hai IAn,
mi lan khOng qua 30 ngày.
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B phn tip nhn
và trá kt qua cüa
Thanh tra tinh, các
Si, ban ngành
thuc UBND tinh.

Không

Lut t cáo; Nghj dlnh
31/2019/ND-CP
ngây 10/4/2019 quy
djnh chi ti& mt so
diu và bin pháp to
chirc thi hành Lut tO
cáo.

QUY TRINH
THUQC THA
(Kern the

UYET THU TVC HANH CHINH LiNH V11'C GIAI QUYET TO CÁO
UYET CUA CAC SO, BAN, NGANH TREN D!A BÀN TINH PHU YEN
' /QD- UBND ngaylS' tháng 11 nám 2019 cia UBND
Phi
tmnh

Yen)

I. Linh v1c: Giãi quyt cáo
1. Thu tiic giãi quyt to cáo
-Thi han giãi quyt: 30 ngày k tir ngày thi 1 t cáo
- Quy trInh ni b:
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1' h I' tu'

•
cong viçc
Btxc 1

A

•

Not aung cong viec
A

A

•

A

P

•

Trach nhiern xtr ly cong viec
A

S

F

A

A

•

•

S

Thu I t cáo

Thu tnthng các s, ban, ngãnh

02 ngày

Xác minh nôi dung t cáo

Các sâ, ban, ngành hoc Thanh tra
s hoc các b phn chuyên mon
thuc sf1, ban, ngành

25 ngày

Bi.râc 2
Bithc 3

Két 1un ni dung t cáo

Thu trn&ng các sr, ban, ngành

02 ngay

B'JOC

Lam thu tiic phát hành van bàn, chuyn kt qua giãi
quyêt YFHC den cá nhân, to chirc lien quan

Bô phn tip nhn và trá k& qua
các s, ban, ngành

01 ngay

Bi.râc 5

Xir 1 Kêt luân ni dung t cáo

Thu tn.râng các s, ban, ngành

07 ngày

Tong thôi gian giãi quyt

30 ngày
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