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ỦY BAN NHÂN DÂN  

 HUYỆN BẮC BÌNH                                                      
  

Số: 339 /TB-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

                   Bắc Bình, ngày  11 tháng 8 năm 2022 

                       

THÔNG BÁO 

Công khai thông tin tiếp nhận phản ánh, kiến nghị về  

giải quyết thủ tục hành chính của UBND huyện Bắc Bình 

  
 Ủy ban nhân dân huyện Bắc Bình thông báo đến các cơ quan, đơn vị, tổ 

chức, cá nhân thông tin tiếp nhận phản ánh, kiến nghị về việc giải quyết thủ tục 

hành chính trên địa bàn huyện như sau: 

I. Nội dung phản ánh, kiến nghị 

 UBND huyện Bắc Bình mong nhận được phản ánh, kiến nghị của các tổ 

chức, cá nhân về quy định giải quyết TTHC với các nội dung sau: 

 - Những vướng mắc cụ thể trong việc thực hiện thủ tục hành chính như: 

hành vi chậm trễ, gây phiền hà, sách nhiễu; không thực hiện hoặc thực hiện 

không đúng quy định; từ chối thực hiện, kéo dài thời gian thực hiện; tự ý yêu 

cầu bổ sung, đặt thêm hồ sơ, giấy tờ ngoài quy định của pháp luật; không niêm 

yết công khai, minh bạch thủ tục hành chính hoặc niêm yết công khai không đầy 

đủ các thủ tục hành chính tại nơi giải quyết thủ tục hành chính; niêm yết công 

khai thủ tục hành chính đã hết hiệu lực thi hành, các hành vi vi phạm khác…. 

của cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức tham gia giải quyết thủ tục 

hành chính. 

 - Quy định hành chính không phù hợp với thực tế; không đồng bộ, thiếu 

thống nhất; không hợp pháp hoặc trái với các điều ước quốc tế mà Việt Nam đã 

ký kết hoặc gia nhập; những vấn đề khác kiên quan đến quy định hành chính. 

 - Có sáng kiến, đề xuất sửa đổi, bổ sung, ban hành mới các quy định hành 

chính liên quan đến hoạt động kinh doanh, đời sống nhân dân. 

 II. Hình thức tiếp nhận phản ánh, kiến nghị  

1. Địa chỉ trụ sở UBND huyện Bắc Bình: Số 94, đường Nguyễn Tất 

Thành, thị trấn Chợ Lầu, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận. 

- Hộp thư điện tử: bacbinh.binhthuan.gov.vn 

- Điện thoại: 0252.3860.302 

2. Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả huyện Bắc Bình: Số 96, đường 

Nguyễn Tất Thành, thị trấn Chợ Lầu, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận. 

- Điện thoại: 0252.3861.151 

3. Thủ trưởng đơn vị: Ông Nguyễn Thúc Phước Hải 

- Hộp thư điện tử: haintp@bacbinh.binhthuan.gov.vn 
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- Điện thoại: 0918.150.031 

4. Công chức trực tiếp tiếp nhận phản ánh, kiến nghị về thủ tục hành 

chính: Ông Phan Đức Thắng 

- Hộp thư điện tử: thangpd@bacbinh.binhthuan.gov.vn 

- Điện thoại: 0919.441.550 

5. Công chức đầu mối kiểm soát thủ tục hành chính: Bà Huỳnh Thanh 

Thảo Tiên 

- Hộp thư điện tử: tienhtt@bacbinh.binhthuan.gov.vn 

- Điện thoại: 034.907.2955 

6. Hệ thống tiếp nhận, phản ánh kiến nghị của Chính phủ: 

Địa chỉ:https://dichvucong.gov.vn/p/phananhkiennghi/pakn-gui-pakn.html 

Thông báo trên thay thế các Thông báo trước đây của Ủy ban nhân dân 

huyện Bắc Bình về việc tiếp nhận thông tin phản ánh, kiến nghị về giải quyết thủ 

tục hành chính trên địa bàn huyện Bắc Bình. 

Ủy ban nhân dân huyện Bắc Bình thông báo đến các cơ quan, đơn vị, tổ 

chức, cá nhân được biết./. 

 
Nơi nhận: 
- CT, PCT UBND huyện; 

- Các CQ, BN, ĐT huyện; 

- UBND các xã,thị trấn; 

- Trang Thông tin điện tử huyện; 

- Một cửa huyện; 

- CVP, PCVP, CV; 

- Lưu: VT, KSTTHC, QTM. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Mai Văn Vụ 
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