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UBND TỈNH HÀ NAM  

THANH TRA TỈNH 
 

Số:         /TTr  
V/v công bố thủ tục hành chính được 

thay thế trong lĩnh vực giải quyết 

khiếu nại thuộc phạm vi quản lý nhà 

nước của Thanh tra Chính phủ 

 

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

          Hà Nam, ngày    tháng    năm 2021 

Kính gửi:       - Giám đốc các sở, ngành thuộc tỉnh; 

  - Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

                                           - Các phòng nghiệp vụ thuộc Thanh tra tỉnh. 

 

Căn cứ Nghị định số 124/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Khiếu nại năm 2011, Thanh tra 

Chính phủ đã ban hành Quyết định số 424/QĐ-TTCP ngày 29/7/2021 về việc công 

bố thủ tục hành chính được thanh thế trong lĩnh vực giải quyết khiếu nại thuộc 

phạm vi quản lý nhà nước của Thanh tra Chính phủ. Thanh tra Chính phủ công bố 

07 Thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực giải quyết giải quyết khiếu nại 

thuộc phạm vi chức năng quản lý của Thanh tra Chính phủ, gồm: 

- Thủ tục giải quyết khiếu nại lần đầu tại các cơ quan Trung ương; cơ quan 

thực hiện gồm: các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ. 

- Thủ tục giải quyết khiếu nại lần đầu tại cấp tỉnh; cơ quan thực hiện gồm: 

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

cấp tỉnh. 

- Thủ tục giải quyết khiếu nại lần đầu tại cấp huyện; cơ quan thực hiện gồm: 

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

UBND cấp huyện. 

- Thủ tục giải quyết khiếu nại lần đầu tại cấp xã; cơ quan thực hiện gồm: Ủy 

ban nhân dân cấp xã. 

- Thủ tục giải quyết khiếu nại lần hai tại các cơ quan Trung ương; cơ quan 

thực hiện gồm: các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ. 

- Thủ tục giải quyết khiếu nại lần hai tại cấp tỉnh; cơ quan thực hiện gồm: 

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

cấp tỉnh. 

- Thủ tục giải quyết khiếu nại lần hai tại cấp huyện; cơ quan thực hiện gồm: 

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

UBND cấp huyện. 

Quyết định số 424/QĐ-TTCP ngày 29/7/2021 của Thanh tra Chính phủ có 

hiệu lực thi hành kể từ ngày ký, bãi bỏ các thủ tục hành chính trong lĩnh vực giải 

quyết khiếu nại quy định tại Quyết định số 3164/QĐ-TTCP ngày 26/12/2017 của 

Thanh tra Chính phủ. 

Thanh tra tỉnh đề nghị: Giám đốc các sở, ngành thuộc tỉnh; Chủ tịch UBND 

các huyện, thị xã, thành phố (thông báo đến các UBND xã, phường, thị trấn);  Các 

phòng Nghiệp vụ thuộc Thanh tra tỉnh thực hiện giải quyết khiếu nại theo đúng 
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trình tự thủ tục hành chính được quy định tại Quyết định số 424/ QĐ-TTCP ngày 

29/7/2021 của Thanh tra Chính phủ (gửi kèm theo công văn) 

Thanh tra tỉnh trân trọng thông báo./. 

Nơi nhận:       

- UBND tỉnh; 

- Như kính gửi; 

- Lãnh đạo cơ quan; 

- Thanh tra các huyện, thị xã, thành phố; 

- Quản trị mạng đang tải trên cổng thông tin; 

- Lưu VT.                                                                      

KT. CHÁNH THANH TRA 

PHÓ CHÁNH THANH TRA 

 

 

 

 

Phạm Mạnh Hùng 
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