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TIEP NUAN PHAN ANH, MEN NGH! VEQUYDLNH HANB CHINH
Van phông Uy ban than dan tinh BInh Ducmg mong nhn duçic phán ánh,
kiên ng cüa cá nhãn, to chirc ye quy djnh hành chInh theo các nOi dung sau day:
1.Nh&ng vuó'ng mAc cii th trong thirc hin quy djnh hành chInh do hãnh vi
chm trê, gay phien ha hoc không thirc hin, th?c hin không dung quy djnh hành
chInh cüa cc quan, can bO, cong chüc nhâ nuâc thu: Tr chôi thuc hin, kéo dai
thñ gian thrc hin thu tiic hành chInh; tr yêu câu, bô sung, dt them ho s, giây
ti ngoài quy djnh cüa pháp 1u.t; sách nhiêu, gay phien ha, dun day trách nhim;
không niêm yet cong khai, minh bach thu t1ic hãnh chinh hoc them yet cong khai
không day dii các thu tiic hành chmnh ti nth giái quyêt thu tiic hành chInh; thu ttic
hành chmnh duçic niêm yet cong khai cIA hêt hiu 1irc thi hành hoc trái vol ni dung
thu tiic hânh chInh ducic dáng tâi trên co sO dir 1iu quôc gia ye thu tiic hành chInh.
2. Quy djnh hành chInh không phii hqp vol thirc t; không cIng b, thiu
thông nhât; không hqp pháp hoc trái vol các diêu ithc quôc té ma Vit Nam cIA k
két hoc gia nhp; nhung van dê khác lien quan den quy djnh hành chInh.
3. D xut phucing an xii l nhUng phãn ánh nêu trên hoc có sángkin ban
hành mOi quy djnh hãnh chInh lien quan den hoat dng kinh doanh, d&i song Nhân
dan.
4. Phãn ánh, kin ngh dirçrc tiêp nhn theo mt trong các cách thüc sau:
- Gin qua H thng tip nhn, trâ 101 phãn ánh, kin nghj ciia nguài dan tai
dja chi: https://nguoidan.chinhphu.vn hoc H thông tiêp nhn, trá Rn phãn ánh,
kin nghi ciia doanh nghip ti dja chi: https://doanhn2hiep.chinhphu.vn
- Gui dn co quan: Van phOng Uy ban than dan tinh BInh Diwng (Phông
Kiém soát thz tuc hành chInh), Tang 16 Trung tam Hành chinh tinh, phuOng HOa
Phii, thành phô Thu Dâu MOt, tith BInh Duang.
- S din thoai chuyên dung: 0274.3835.029
- Dia chi thu dién tO: kiemsoat.tthcbinhduong.gov.vn
Lwu :
- Phãn ánh, kin nghj phâi sO diving ngôn ngi ting Vit; ghi rô ni dung phãn
ánh, kin nghi.
- Ghi rO ten, dja chi, s din thoai (hoc dja chi thu tin) cila Ca nhân, t chIrc
có phãn ánh, kiên nghj.
- Không tip nhn phãn ánh, kin nghj lien quan dn khiu nai, to cáo và giãi
quyêt khiêu nai, to cao.v

