
Phụ lục 
DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC THAY THẾ LĨNH VỰC XỬ LÝ ĐƠN THUỘC PHẠM VI  

QUẢN LÝ CỦA THANH TRA TỈNH, UBND CẤP HUYỆN, UBND CẤP XÃ TỈNH LẠNG SƠN 
 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 961 /QĐ-UBND ngày  07 /6/2022  

của Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn) 

A. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH (01 TTHC)  

Số 

TT 

Tên TTHC 

được thay thế 

Tên TTHC  

thay thế 

Thời hạn  

giải quyết 
Địa điểm thực hiện 

Cách thức  

thực hiện 

Tên VBQPPL 

quy định nội 

dung thay thế 

01 

Thủ tục xử lý 

đơn tại cấp tỉnh 

(2.001899.000.

00.00.H37) 

Thủ tục xử lý 

đơn tại cấp tỉnh 

(2.002499) 

Trong thời hạn 10 

ngày, kể từ ngày nhận 

được đơn khiếu nại, 

tố cáo, kiến nghị, 

phản ánh  

- Cơ quan tiếp nhận và trả kết quả:  

+ Đối với TTHC thuộc thẩm quyền của 

Chủ tịch UBND tỉnh: Ban tiếp công dân 

tỉnh, địa chỉ: đường Mai Pha 7, khu A - Tái 

định cư I, xã Mai Pha, thành phố Lạng 

Sơn, tỉnh Lạng Sơn. 

+ Đối với TTHC thuộc thẩm quyền của 

Chánh Thanh tra tỉnh; thủ trưởng các cơ 

quan thuộc UBND tỉnh: Trụ sở của các cơ 

quan. 

- Cơ quan thực hiện:  

+ Đối với TTHC thuộc thẩm quyền của 

Chủ tịch UBND tỉnh: Ban tiếp công dân 

tỉnh, địa chỉ: đường Mai Pha 7, khu A - Tái 

định cư I, xã Mai Pha, thành phố Lạng 

Sơn, tỉnh Lạng Sơn. 

+ Đối với TTHC thuộc thẩm quyền của 

Chánh Thanh tra tỉnh; thủ trưởng các cơ 

quan thuộc UBND tỉnh: Trụ sở của các cơ 

quan. 

- Gửi đơn trực tiếp 

đến cơ quan hoặc gửi 

đơn qua đường Bưu 

điện.  

- Không thực hiện tiếp 

nhận tại Bộ phận Một 

cửa. 

- Không thực hiện qua 

dịch vụ bưu chính 

công ích. 

Thông tư số 

05/2021/TT-TTCP 

ngày 01/10/2021 

của Tổng Thanh tra 

Chính phủ Quy 

định quy trình xử lý 

đơn khiếu nại, đơn 

tố cáo, đơn kiến 

nghị, phản ánh 



2 

 

 

B. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN (01 TTHC)  

 

Số 

TT 

Tên TTHC  

được thay thế 

Tên TTHC  

thay thế 
Thời hạn giải quyết Địa điểm thực hiện 

Cách thức  

thực hiện 

Tên VBQPPL 

quy định nội 

dung thay thế 

01 

Thủ tục xử lý đơn 

tại cấp huyện 

(2.8001879.000.0

0.00.H37) 

Thủ tục xử lý đơn 

tại cấp huyện 

(2.002500) 

Trong thời hạn 10 ngày, 

kể từ ngày nhận được 

đơn khiếu nại, tố cáo, 

kiến nghị, phản ánh  

 

- Cơ quan tiếp nhận và trả kết quả:  

+ Đối với TTHC thuộc thẩm quyền 

của Chủ tịch UBND cấp huyện: Trụ 

sở UBND cấp huyện, Ban tiếp công 

dân cấp huyện.  

+ Đối với TTHC thuộc thẩm quyền của 

Thanh tra cấp huyện; các cơ quan thuộc 

UBND cấp huyện: Trụ sở các cơ quan. 

- Cơ quan thực hiện:  

+ Đối với TTHC thuộc thẩm quyền 

của Chủ tịch UBND cấp huyện: Trụ 

sở UBND cấp huyện, Ban tiếp công 

dân cấp huyện. 

+ Đối với TTHC thuộc thẩm quyền của 

Thanh tra cấp huyện; các cơ quan thuộc 

UBND cấp huyện: Trụ sở các cơ quan. 

 

- Gửi đơn trực 

tiếp đến cơ quan 

hoặc gửi đơn qua 

đường Bưu điện.   

- Không thực hiện 

tiếp nhận tại Bộ 

phận Một cửa. 

- Không thực hiện 

qua dịch vụ bưu 

chính công ích. 

Thông tư số 

05/2021/TT-TTCP 

ngày 01/10/2021 

của Tổng Thanh tra 

Chính phủ Quy 

định quy trình xử lý 

đơn khiếu nại, đơn 

tố cáo, đơn kiến 

nghị, phản ánh 
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C. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP XÃ (01 TTHC)  
 

Số 

TT 

Tên TTHC  

được thay thế 

Tên TTHC  

thay thế 
Thời hạn giải quyết 

Địa điểm thực hiện 

 

Cách thức  

thực hiện 

Tên VBQPPL 

quy định nội 

dung thay thế 

01 

Thủ tục xử lý 

đơn tại cấp xã 

(2.001801.000.0

0.00.H37) 

Thủ tục xử 

lý đơn tại 

cấp xã 

(2.002501) 

Trong thời hạn 10 ngày, kể từ 

ngày nhận được đơn khiếu 

nại, tố cáo, kiến nghị, phản 

ánh  

Cơ quan tiếp nhận, thực hiện và 

trả kết quả: Trụ sở UBND cấp xã.  

 

 

- Gửi đơn trực tiếp 

đến cơ quan hoặc 

gửi đơn qua đường 

Bưu điện.   

- Không thực hiện 

tiếp nhận tại Bộ 

phận Một cửa. 

- Không thực hiện 

qua dịch vụ bưu 

chính công ích. 

Thông tư số 

05/2021/TT-TTCP 

ngày 01/10/2021 

của Tổng Thanh tra 

Chính phủ Quy 

định quy trình xử lý 

đơn khiếu nại, đơn 

tố cáo, đơn kiến 

nghị, phản ánh 

                                                                                                   _________________________________ 
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