
 

THÔNG BÁO 

Về việc công khai địa chỉ, hộp thư điện tử, số điện thoại để tiếp nhận, xử lý 

phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính 

 
 

1. Ủy ban nhân dân xã Vi Hương tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của cá 

nhân, tổ chức về quy định hành chính theo các nội dung sau đây: 

- Hành vi chậm trễ, gây phiền hà hoặc không thực hiện, thực hiện không đúng 

quy định của cán bộ, công chức trong giải quyết thủ tục hành chính của các cơ 

quan, đơn vị trên địa bàn xã Vi Hương. 

- Những cơ chế, chính sách, thủ tục hành chính không phù hợp với thực tế, 

không đồng bộ, không thống nhất, không hợp pháp, trái với các điều ước quốc tế 

mà Việt Nam đã ký kết hoặc gia nhập. 

- Đề xuất những giải pháp, sáng kiến ban hành mới quy định về cơ chế, chính 

sách, thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh và đời sống 

của người dân. 

2. Phản ánh, kiến nghị được gửi hoặc liên hệ theo địa chỉ sau: 

- Hộp thư điện tử: ubndvihuong.bt@backan.gov.vn. 

- Số điện thoại: 02093850130 

 + Đơn vị tiếp nhận: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xã. 

 + Địa chỉ: Thôn Nà Ít, xã Vi Hương, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn. 

- Tiếp nhận thông tin bằng văn bản, hồ sơ, tài liệu theo ngôn ngữ tiếng Việt, 

trình bày rõ nội dung phản ánh, kiến nghị. 

- Ghi rõ, đầy đủ thông tin về tên, địa chỉ liên hệ, số điện thoại, địa chỉ thư điện 

tử của tổ chức, cá nhân có phản ánh, kiến nghị. 

- Không tiếp nhận phản ánh, kiến nghị liên quan đến khiếu nại, tố cáo, giải 

quyết khiếu nại, tố cáo và hướng dẫn, giải đáp pháp luật. 

UBND xã Vi Hương thông báo đến các đơn vị, tổ chức, cá nhân biết để tiện 

liên hệ trong việc phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính thuộc thẩm quyền 

giải quyết của UBND xã. 
 

 

Nơi nhận: 
* Gửi bản điện tử: 

- UBND huyện; 

- TT Đảng ủy, HĐND (b/c); 

- Ủy ban MTTQ và các đoàn thể xã; 

- Cán bộ, công chức thuộc UBND xã; 

- Trạm y tế; các trường học trên địa bàn; 

- Trang Thông tin điện tử, đài truyền thanh xã; 

* Gửi bản giấy: 

- Trưởng thôn các thôn; 

- Lưu VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Vi Văn Huân 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ VI HƯƠNG 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

            
Số:       /TB-UBND Vi Hương, ngày       tháng 3 năm 2022 
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