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  Kính gửi: 

    - Công chức chuyên môn; 

 

 Ngày 18/6/2019, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 36/2019/QĐ-

UBND  về 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, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 

01/7/2019 và thay thế Quyết định số 11/2014/QĐ-UBND ngày 24/3/2014 của 

UBND tỉnh (có sao gửi Quyết định kèm theo). Thực hiện Công văn số 

1481/UBND-VP ngày 24/6/2019 của UBND thành phố v/v triển khai thực hiện 

Quyết định số 36/2019/QĐ-UBND ngày 18/6/2019 của UBND tỉnh Hà Tĩnh. Thực 

hiện Công văn số 1481/UBND-VP ngày 24/6/2019 Để kịp thời triển khai có hiệu 

quả Quyết định số 36/2019/QĐ-UBND  ngày 18/6/2019 của UBND tỉnh Hà Tĩnh. 

UBND phường Tân Giang giao: 

1.  Các đồng chí trực tại bộ phận một cửa, một cửa liên thông phường:  

- 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.  

2. Giao Văn phòng HĐND-UBND: 

- Công khai địa chỉ tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về quy định hành 

chính trên Cổng thông tin điện tử của phường và niêm yết công khai tại bộ phận 

một cửa, một cửa liên thông kèm theo chỉ dẫn cụ thể để cá nhân, tổ chức biết, để 

thực hiện quyền phản ánh, kiến nghị theo quy định của pháp luật (theo mẫu Phụ 

lục III ban hành kèm theo Quy chế). 

- Tham mưu UBND phường chỉ đạo các công chức chuyên môn tiến hành xử 

lý các phản ánh, kiến nghị trong phạm vi thẩm quyền theo quy định tại Quy chế do 

UBND tỉnh hoặc cơ quan có thẩm quyền chuyển đến; báo cáo UBND tỉnh về kết 

quả xử lý phản ánh, kiến nghị và tham mưu xử lý nghiêm cán bộ, công chức có 

hành vi chậm trễ, gây phiền hà, sách nhiễu, thiếu trách nhiệm hoặc không thực 

hiện, thực hiện không đúng quy định hành chính. 

Nhận được Công vă này đề nghị các đồng chí công chức chuyên môn nghiêm 

túc triển khai thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, các PCT UBND; 

- Lưu: VT, VP. 

- Gửi: Bản điện tử. 
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