
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

THÀNH PHỐ PHỦ LÝ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

Số:           /UBND-VP Phủ Lý, ngày       tháng 9 năm 2022 
V/v thực hiện niêm yết công khai TTHC, địa 

chỉ phản ánh tiếp nhận tại Bộ phận Một cửa 
 

 

 
Kính gửi:   Ủy ban nhân dân các phường, xã; 

 

 

Căn cứ thông báo kết quả kiểm tra thực hiện công tác CCHC năm 2022 trên 

địa bàn thành phố của đoàn kiểm tra CCHC tỉnh Hà Nam, hiện nay 1 số đơn vị chưa 

thực hiện nghiêm việc công khai niêm yết các TTHC thuộc thẩm quyền tại Bộ 

phận Tiếp nhận và trả kết quả của các phường xã. Một số đơn vị niêm yết các 

TTHC không thuộc thẩm quyền giải quyết, thậm chí khi có TTHC mới ban hành 

đã thực hiện niêm yết nhưng không gỡ bỏ các TTHC cũ bị bãi bỏ; một số đơn vị 

còn chưa niêm yết hoặc niêm yết chưa đúng quy định địa chỉ phản ánh tiếp nhận 

tại Bộ phận Một cửa. 

Để khắc phục tồn tại trên, UBND thành phố yêu cầu UBND các phường, 

xã thực hiện tốt một số nội dung sau: 

1. Niêm yết công khai đầy đủ, kịp thời các TTHC thuộc thẩm quyền giải 

quyết của cấp xã khi có Quyết định công bố của Chủ tịch UBND tỉnh trên Bảng 

niêm yết tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả các phường xã. Đồng thời rà soát 

gỡ bỏ các TTHC đã hết hiệu lực bị bãi bỏ. 

2. Thực hiện niêm yết, công khai nội dung, địa chỉ tiếp nhận, xử lý phản ánh, 

kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính tại Bảng niêm yết TTHC; 

có hòm thư góp ý để tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về 

quy định hành chính.  

Yêu cầu các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện. Thời gian hoàn thành 

trước ngày 15/9/2022./. 
      

Nơi nhận: 
- Chủ tịch UBND thành phố (để b/c); 

- Như trên; 

- Lưu: VT.  

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Phạm Văn Quân 
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