
UỶ BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN KIM BẢNG 

Số:            /UBND-TTr 

V/v thực hiện thủ tục hành chính 

trong lĩnh vực tiếp công dân và xử lý 

đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến 

nghị, phản ánh 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Kim Bảng, ngày         tháng        năm 2022 

 

Kính gửi: 

 

 

 

- Thủ trưởng các cơ quan quản lý nhà nước thuộc Uỷ 

ban nhân dân huyện; 

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 

 

Thực hiện văn bản số 338/TTr ngày 23 tháng 6 năm 2022 của Thanh tra tỉnh 

Hà Nam về việc công bố thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực xử lý đơn 

thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Thanh tra Chính phủ và văn bản 339/TTr ngày 

23 tháng 6 năm 2022 của Thanh tra tỉnh Hà Nam về việc công bố thủ tục hành chính 

được thay thế trong lĩnh vực tiếp công dân thuộc phạm vi quản lý nhà nước của 

Thanh tra Chính phủ, Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị, Ủy ban 

nhân dân các xã, thị trấn: 

1. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, triển khai nội dung của hai văn bản đến 

toàn thể cán bộ, công chức trong cơ quan, đơn vị. 

- Quyết định số 193/QĐ-TTCP ngày 20 tháng 5 năm 2022 của Thanh tra 

Chính phủ về việc công bố thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực tiếp 

công dân thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Thanh tra Chính phủ có hiệu lực thi 

hành kể từ ngày ký, bãi bỏ các thủ tục hành chính trong lĩnh vực tiếp công dân quy định 

tại Quyết định số 3164/QĐ-TTCP ngày 26/12/2017 của Thanh tra Chính phủ. 

- Quyết định số 194/QĐ-TTCP ngày 20 tháng 5 năm 2022 của Thanh tra 

Chính phủ về việc công bố thủ tục hành chính được thanh thế trong lĩnh vực xử lý 

đơn thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Thanh tra Chính phủ có hiệu lực thi hành kể 

từ ngày ký, bãi bỏ các thủ tục hành chính trong lĩnh vực xử lý đơn quy định tại Quyết 

định số 3164/QĐ-TTCP ngày 26/12/2017 của Thanh tra Chính phủ. 

 2. Chỉ đạo thực hiện việc tiếp công dân, xử lý đơn thư tại cơ quan, đơn vị 

mình theo trình tự, thủ tục quy định của Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật 

Tố cáo, các văn bản hướng dẫn thi hành và theo trình tự, thủ tục quy định tại Quyết 

định số 193/QĐ-UBND ngày 20 tháng 5 năm 2022, Quyết định số 194/QĐ-TTCP 

ngày 20 tháng 5 năm 2022  của Thanh tra Chính phủ, gồm có:  



 - Thủ tục tiếp công dân, xử lý đơn tại cấp huyện, cơ quan thực hiện: Ủy ban 

nhân dân cấp huyện, Thanh tra huyện và các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban 

nhân dân cấp huyện. 

 - Thủ tục tiếp công dân, xử lý đơn tại cấp xã, cơ quan thực hiện: Ủy ban 

nhân dân cấp xã.   

 3. Thanh tra huyện tham mưu Ủy ban nhân dân huyện triển khai thực hiện 

nghiêm nội dung Quyết định 193/QĐ-TTCP ngày 20 tháng 5 năm 2022, Quyết 

định số 194/QĐ-TTCP ngày 20 tháng 5 năm 2022 của Thanh tra Chính phủ, phối 

hợp với các cơ quan liên quan tiến hành kiểm tra, đánh giá và báo cáo kết quả về 

UBND huyện. 

 4. Văn phòng Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân huyện đăng tải toàn văn 

Quyết định số 193/QĐ-TTCP ngày 20 tháng 5 năm 2022, Quyết định số 194/QĐ-

TTCP ngày 20 tháng 5 năm 2022 của Thanh tra Chính phủ trên Cổng thông tin điện 

tử của UBND huyện để cán bộ, công chức, viên chức, người lao động có thể tiếp 

cận, tìm hiểu; chỉ đạo Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả rà soát, báo cáo và công khai 

thủ tục hành chính trong lĩnh vực tiếp công dân, xử lý đơn theo quy định. 

Uỷ ban nhân dân huyện đề nghị Thủ trưởng các cơ quan, Chủ tịch Uỷ ban nhân 

dân các xã, thị trấn nghiêm túc thực hiện các nội dung trên./. 

(Gửi kèm theo văn bản này Quyết định số 193/QĐ-TTCP ngày 20 tháng 5 năm 

2022, Quyết định số 194/QĐ-TTCP ngày 20 tháng 5 năm 2022 của Thanh tra Chính 

phủ tại mục văn bản liên quan) 

 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh; 
- Thanh tra tỉnh; (B/c) 
- TT Huyện ủy - HĐND huyện;     
- Chủ tịch, PCT UBND huyện (chỉ đạo);            
- Như trên (thực hiện); 
- Lưu: TTr. 

 CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Lưu Trần Sơn  
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