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Van phong Uy ban nhan dan tmh Brnh Dung mong nh?n duqc phan
anh, kiên nghj cüa cá nhan, to chüc v quy ctjnh hành chInh theo các nOi dung
saudây:
1. Nhngvuong mc ci th trong thirc hin quy djnh hành chInh do
hành vi ch.m tré, gay phiên ha hoc không thrc hin, thirc hin không thing
quy djnh hành chInh cüa Ca quail, can bO, cong chüc nha rnrâc nhu: Tir ch&
thc hin, kéo dài thtyi gian th%rc hin thu tt1c hành chInh; tr yêu cu, bô
sung, d.t them hO so, giây t& ngoài quy djnh cüa pháp 1u.t; sách nhiu, gay
phien ha, dun day trach nhiçm; khongniem yet cong khai, mrnh bach thu tiic
hành chinh hoc niêm yt cong khai không dy dü cac thu tiic hành chmnh tai
ncñ giâi quyét thu tiic hành chInh; thu tiIc hành chinh duqc niêm yt cong khai
dä hêt hiu hrc thi hành hoc trái vâi ni dung thu tiic hành chinh thrqc dàng
tâi trén ca sâ dir 1iu quc gia ye thu ti,ic hành chInh.
2. Quy djnh hành chInh không phü hqp von thucte; khong dOng b, thiêu
thong nhat; khong hqp phap hoac trai vrn cac dieu ucc quoc te ma Viçt Nam
dA k kt hoc gia thp; nhthigvân dê khác lien quan dn quy djnh hanh chInh.
3. De xuat phiicmg an xi.r ly nhung phan anh neu tren hoac co sang hen
ban hành m&i quy djnh hành chmnh lien quan den hoat dng kinh doanh, d?ñ
song Nhân dan.
4. Phãn ánh, kin nghj dirqc tip nhn theo mt trong các each thirc
san:
- Gui qua H thng tip nh.n, trá
phán ánh, kin nghj cüa nguoni dn
tai dia chi: https://nguojdan.chjnhphu.vn hoc H thông tiêp nhn, trâ 1&i
phãn anh, kMn nghj cüa doanh nghip tai dja chi:
https://doanhnghiep.chjnhphu.vn
••
- Gui den ca quan: Van phong uy ban nhan dan tinh Binh Duong (Phong
NQ1 chinh,), Tang 16 Trung tam Hanh chmh trnh, phuong Hoa Phu, thanh pho
Thu Dâu Met, tinh BInh Dt.rcmg.
- So din thoai chuyen dung: 0274.3 835.029
- Dja chi thu din tà: kiemsoat.tthcbinhduong.gov.vn
Lwu15:
- Phãn ánh, hen nghj phâi sr diing ngOn ngü ting Vit; ghi rO ni dung
phân ánh, kin nghj.
- Ghi rô ten, dja chi, sO din thoai (ho.c dja chi thu tin) cüa Ca nhãn, to
chrc có phãn ánh, kiên nghj.
Không tip nhnphãn ánh, kin nghj lien quan dn khiu nai, t6 cáo
va giai quyet khieu nal, to cao./.
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