UBND TỈNH ĐIỆN BIÊN
VĂN PHÒNG
Số: 510

Ký bởi Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh
TP.Điện Biên - Tỉnh Điện Biên

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

/VPUB-KSTT

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Điện Biên, ngày13 tháng 6 năm 2022

V/v công khai, không công khai
TTHC trong lĩnh vực tiếp công dân,
xử lý đơn thư tại Quyết định số
995/QĐ-UBND ngày 06/06/2022
của Chủ tịch UBND tỉnh

Kính gửi:
- Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- UBND các xã, phường, thị trấn.
Ngày 06 tháng 6 năm 2022, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Quyết định
số 995/QĐ-UBND về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được thay thế
trong lĩnh vực tiếp công dân, xử lý đơn thư thuộc phạm vi chức năng quản lý
nhà nước của Thanh tra tỉnh Điện Biên. Đến nay, việc nhập, đăng tải công khai,
không công khai dữ liệu thủ tục hành chính tại Quyết định công bố nêu trên vào
Cơ sở dữ liệu thủ tục hành chính đã hoàn thành. Cụ thể:
1. Thủ tục hành chính công khai
STT

I

Số hồ sơ TTHC

Tên TTHC công khai

Lĩnh vực tiếp công dân

1

1.010943.000.00.00.H18

Tiếp công dân cấp tỉnh

2

1.010944.000.00.00.H18

Tiếp công dân tại cấp huyện

3

1.010945.000.00.00.H18

Tiếp công dân tại cấp xã

II

Lĩnh vực xử lý đơn thư

1

2.002499.000.00.00.H18

Thủ tục xử lý đơn tại cấp tỉnh

2

2.002500.000.00.00.H18

Thủ tục xử lý đơn tại cấp huyện

3

2.002501.000.00.00.H18

Thủ tục xử lý đơn tại cấp xã

2. Thủ tục hành chính không công khai
STT

I

Số hồ sơ TTHC

Tên TTHC không công khai

Lĩnh vực tiếp công dân

1

2.002175.000.00.00.H18

Tiếp công dân tại cấp tỉnh

2

2.002174.000.00.00.H18

Tiếp công dân tại cấp huyện

3

2.001909.000.00.00.H18

Tiếp công dân tại cấp xã

2

II

Lĩnh vực xử lý đơn thư

1

2.001899.000.00.00.H18

Thủ tục xử lý đơn tại cấp tỉnh

2

2.001879.000.00.00.H18

Thủ tục xử lý đơn tại cấp huyện

3

2.001801.000.00.00.H18

Thủ tục xử lý đơn tại cấp xã.

Văn phòng UBND tỉnh đề nghị:
- Sở Thông tin và Truyền thông kết nối, tích hợp, công khai, không công
khai dữ liệu các thủ tục hành chính nêu trên tại Hệ thống thông tin giải quyết thủ
tục hành chính của tỉnh để tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân, tổ chức tra cứu,
thực hiện.
- Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh; UBND các huyện, thị xã,
thành phố; UBND các xã, phường, thị trấn khai thác thông tin, niêm yết công
khai các thủ tục hành chính tại mục 1 thuộc thẩm quyền giải quyết theo hướng
dẫn tại Phụ lục I, Phụ lục II kèm theo Công văn số 574/VPUB-KSTT ngày
15/10/2021 của Văn phòng UBND tỉnh về việc niêm yết, công khai thủ tục hành
chính, công khai nội dung hướng dẫn phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức;
bỏ niêm yết các thủ tục hành chính không công khai tại mục 2 trên Cổng/ Trang
thông tin điện tử và Bảng niêm yết tại trụ sở của cơ quan, đơn vị.
Nhận được Văn bản này, đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương quan
tâm thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, KSTT.

CHÁNH VĂN PHÒNG

Lê Thanh Bình

