
 

 

Phụ lục 
DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THAY THẾ TRONG LĨNH VỰC TIẾP CÔNG DÂN VÀ XỬ LÝ ĐƠN 

THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ CỦA THANH TRA TỈNH 
(Kèm theo Quyết định số:          /QĐ-UBND ngày      /7/2022  

của Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định) 

A. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA CÁC SỞ, BAN, NGÀNH CẤP TỈNH 

TT Tên TTHC Thời hạn giải quyết 
Địa điểm 

thực hiện 

Phí, lệ 

phí 
Căn cứ pháp lý 

1 
Thủ tục tiếp công 

dân tại cấp tỉnh 

Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể 

từ ngày tiếp nhận nội dung khiếu nại, 

tố cáo, kiến nghị, phản ánh, người 

tiếp công dân có trách nhiệm trả lời 

trực tiếp hoặc thông báo bằng văn 

bản đến người đã đến khiếu nại, 

tố cáo, kiến nghị, phản ánh. 

Ban Tiếp công 

dân tỉnh; bộ phận 

tiếp công dân của 

Thanh tra tỉnh và 

các Sở. 

Không 

- Luật Tiếp công dân năm 2013; 

- Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 

26/6/2014 quy định chi tiết thi hành một 

số điều của Luật Tiếp công dân; 

- Thông tư số 04/2021/TT-TTCP của 

Thanh tra Chính phủ ngày 01/10/2021 

quy định quy trình tiếp công dân.  

2 
Thủ tục xử lý đơn tại 

cấp tỉnh 

Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày 

nhận được đơn khiếu nại, tố cáo, kiến 

nghị, phản ánh. 

Ban Tiếp công 

dân tỉnh; bộ phận 

xử lý đơn của 

Thanh tra tỉnh và 

các Sở. 

 

 

Không 

 

 

 

 

 

 

 

- Luật Khiếu nại năm 2011; 

- Luật Tố cáo năm 2018; 

- Nghị định số 31/2019/NĐ-CP ngày 

10/4/2019 của Chính phủ quy định chi 

tiết một số điều và biện pháp tổ chức thi 

hành Luật Tố cáo; 

- 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; 

- Thông tư số 05/2021/TT-TTCP của 

Thanh tra Chính phủ ngày 01/10/2021 

quy định quy trình xử lý đơn khiếu nại, 

đơn tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh.  
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B. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND CẤP HUYỆN 

TT Tên TTHC Thời hạn giải quyết 
Địa điểm 

thực hiện 

Phí, 

lệ phí 
Căn cứ pháp lý 

1 
Thủ tục tiếp công 

dân tại cấp huyện 

Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ 

ngày tiếp nhận nội dung khiếu nại, tố cáo, 

kiến nghị, phản ánh, người tiếp công dân 

có trách nhiệm trả lời trực tiếp hoặc thông 

báo bằng văn bản đến người đã đến khiếu 

nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh.  

Ban Tiếp công dân cấp 

huyện; 

Thanh tra huyện; Các 

phòng chuyên môn trực 

thuộc UBND cấp huyện. 

Không 

Luật Tiếp công dân năm 2013; 

Nghị định số 64/2014/NĐ-CP; 

Thông tư số 04/2021/TT-TTCP. 

2 
Thủ tục xử lý đơn 

tại cấp huyện 

Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận 

được đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản 

ánh. 

Ban Tiếp công dân cấp 

huyện; Thanh tra huyện; 

Các phòng chuyên môn 

trực thuộc UBND cấp 

huyện. 

 

 

Không 

Luật Khiếu nại năm 2011;  

Luật Tố cáo năm 2018;  

Nghị định số 31/2019/NĐ-CP; 

Nghị định số 124/2020/NĐ-CP;  

Thông tư số 05/2021/TT-TTCP. 

 

C. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND CẤP XÃ 

 

TT Tên TTHC Thời hạn giải quyết 
Địa điểm 

thực hiện 

Phí, 

lệ phí 
Căn cứ pháp lý 

1 
Thủ tục tiếp công 

dân tại cấp xã 

Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ 

ngày tiếp nhận nội dung khiếu nại, tố cáo, 

kiến nghị, phản ánh, người tiếp công dân 

có trách nhiệm trả lời trực tiếp hoặc thông 

báo bằng văn bản đến người đã đến khiếu 

nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh. 

UBND cấp xã Không 

Luật Tiếp công dân năm 2013; 

Nghị định số 64/2014/NĐ-CP;  

Thông tư số 04/2021/TT-TTCP. 

2 
Thủ tục xử lý đơn 

tại cấp xã 

Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận 

được đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản 

ánh. 

UBND cấp xã 

 

 

Không 

Luật Khiếu nại năm 2011; 

Luật Tố cáo năm 2018; 

Nghị định số 31/2019/NĐ-CP; 

Nghị định số 124/2020/NĐ-CP; 

Thông tư số 05/2021/TT-TTCP. 
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