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Phụ lục 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG  

THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA THANH TRA TỈNH LAI CHÂU 

(Kèm theo Quyết định số               /QĐ-UBND ngày       tháng 8 năm 2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu) 

 

STT Tên TTHC 
Thời gian 

giải quyết 

Địa điểm, thời gian, cách thức tiếp nhận 

và trả kết quả TTHC 
Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

A DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH 

I Lĩnh vực giải quyết khiếu nại 

1 

Thủ tục giải 

quyết khiếu nại 

lần đầu tại cấp 

tỉnh 

- Thời hạn giải quyết khiếu 

nại lần đầu không quá 30 

ngày, kể từ ngày thụ lý; 

đối với vụ việc phức tạp 

thì thời hạn giải quyết có 

thể kéo dài hơn nhưng 

không quá 45 ngày, kể từ 

ngày thụ lý; 

- Ở vùng sâu, vùng xa đi 

lại khó khăn, thì thời hạn 

giải quyết khiếu nại không 

quá 45 ngày, kể từ ngày 

thụ lý; đối với vụ việc 

phức tạp thì thời hạn giải 

quyết có thể kéo dài hơn 

nhưng không quá 60 ngày, 

kể từ ngày thụ lý. 

 

1. Địa điểm thực hiện: Trực tiếp tại Thanh 

tra tỉnh; các cơ quan chuyên môn thuộc 

UBND tỉnh; Thanh tra sở; các phòng, ban 

chuyên môn thuộc Sở và cấp tương đương. 

2. Thời gian nhận hồ sơ và trả kết quả: 

Vào các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày 

lễ, ngày tết, ngày nghỉ theo quy định): 

+ Buổi sáng: Từ 07h30'  đến 11h30'. 

+ Buổi chiều: Từ 13h30'  đến 17h00'. 

3. Cách thức nộp hồ sơ và nhận kết quả: 

- Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp: 

Thanh tra tỉnh; các cơ quan chuyên môn 

thuộc UBND tỉnh; Thanh tra sở; các phòng, 

ban chuyên môn thuộc Sở và cấp tương 

đương; 

- Nộp hồ sơ và nhận kết quả qua dịch vụ 

bưu chính. 

 

Không quy định 

 

- Luật Khiếu nại 

năm 2011; 

- Nghị định số 

124/2020/NĐ-CP 

ngày 19/10/2020 

của Chính phủ 

quy định chi tiết 

một số điều và 

biện pháp thi 

hành Luật Khiếu 

nại 2011. 
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2 

Thủ tục giải 

quyết khiếu nại 

lần 2 tại cấp 

tỉnh 

Thời hạn giải quyết 

khiếu nại lần hai không 

quá 45 ngày, kể từ ngày 

thụ lý; đối với vụ việc 

phức tạp thì thời hạn giải 

quyết có thể kéo dài hơn 

nhưng không quá 60 ngày, 

kể từ ngày thụ lý. 

Ở vùng sâu, vùng xa đi lại 

khó khăn, thì thời hạn giải 

quyết khiếu nại không quá 

60 ngày, kể từ ngày thụ lý; 

đối với vụ việc phức tạp 

thì thời hạn giải quyết có 

thể kéo dài hơn nhưng 

không quá 70 ngày, kể từ 

ngày thụ lý. 

1. Địa điểm thực hiện: Trực tiếp tại Thanh 

tra tỉnh; các cơ quan chuyên môn thuộc 

UBND tỉnh; Thanh tra sở; các phòng, ban 

chuyên môn thuộc Sở và cấp tương đương. 

2. Thời gian nhận hồ sơ và trả kết quả: 

Vào các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày 

lễ, ngày tết, ngày nghỉ theo quy định): 

+ Buổi sáng: Từ 07h30'  đến 11h30'. 

+ Buổi chiều: Từ 13h30'  đến 17h00'. 

3. Cách thức nộp hồ sơ và nhận kết quả: 

- Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp: 

Thanh tra tỉnh; các cơ quan chuyên môn 

thuộc UBND tỉnh; Thanh tra sở; các phòng, 

ban chuyên môn thuộc Sở và cấp tương 

đương; 

- Nộp hồ sơ và nhận kết quả qua dịch vụ 

bưu chính. 

Không quy định 

- Luật Khiếu nại 

năm 2011; 

- Nghị định số 

124/2020/NĐ-CP 

ngày 19/10/2020 

của Chính phủ 

quy định chi tiết 

một số điều và 

biện pháp thi 

hành Luật Khiếu 

nại 2011. 

B DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN 

I Lĩnh vực giải quyết khiếu nại  

1 

Thủ tục giải 

quyết khiếu nại 

lần đầu tại cấp 

huyện 

- Thời hạn giải quyết khiếu 

nại lần đầu không quá 30 

ngày, kể từ ngày thụ lý; 

đối với vụ việc phức tạp 

thì thời hạn giải quyết có 

thể kéo dài hơn nhưng 

không quá 45 ngày, kể từ 

ngày thụ lý; 

1. Địa điểm thực hiện: Trực tiếp tại Thanh 

tra huyện; các phòng, ban chuyên môn 

thuộc UBND huyện. 

2. Thời gian nhận hồ sơ và trả kết quả: 

Vào các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày 

lễ, ngày tết, ngày nghỉ theo quy định): 

+ Buổi sáng: Từ 07h30'  đến 11h30'. 

+ Buổi chiều: Từ 13h30'  đến 17h00'. 

3. Cách thức nộp hồ sơ và nhận kết quả: 

Không quy định 

- Luật Khiếu nại 

năm 2011; 

- Nghị định số 

124/2020/NĐ-CP 

ngày 19/10/2020 

của Chính phủ 

quy định chi tiết 

một số điều và 
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- Ở vùng sâu, vùng xa đi 

lại khó khăn, thì thời hạn 

giải quyết khiếu nại không 

quá 45 ngày, kể từ ngày 

thụ lý; đối với vụ việc 

phức tạp thì thời hạn giải 

quyết có thể kéo dài hơn 

nhưng không quá 60 ngày, 

kể từ ngày thụ lý. 

- Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp: 

Thanh tra huyện; các phòng, ban chuyên 

môn thuộc UBND huyện; 

- Nộp hồ sơ và nhận kết quả qua dịch vụ 

bưu chính. 

biện pháp thi 

hành Luật Khiếu 

nại 2011. 

2 

Thủ tục giải 

quyết khiếu nại 

lần 2 tại cấp 

huyện 

- Thời hạn giải quyết khiếu 

nại lần hai không quá 45 

ngày, kể từ ngày thụ lý; 

đối với vụ việc phức tạp 

thì thời hạn giải quyết có 

thể kéo dài hơn nhưng 

không quá 60 ngày, kể từ 

ngày thụ lý;  

- Ở vùng sâu, vùng xa đi 

lại khó khăn, thì thời hạn 

giải quyết khiếu nại không 

quá 60 ngày, kể từ ngày 

thụ lý; đối với vụ việc 

phức tạp thì thời hạn giải 

quyết có thể kéo dài hơn 

nhưng không quá 70 ngày, 

kể từ ngày thụ lý. 

1. Địa điểm thực hiện: Trực tiếp tại Thanh 

tra huyện. 

2. Thời gian nhận hồ sơ và trả kết quả: 

Vào các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày 

lễ, ngày tết, ngày nghỉ theo quy định): 

+ Buổi sáng: Từ 07h30'  đến 11h30'. 

+ Buổi chiều: Từ 13h30'  đến 17h00'. 

3. Cách thức nộp hồ sơ và nhận kết quả: 

- Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp: tại 

Thanh tra huyện; 

- Nộp hồ sơ và nhận kết quả qua dịch vụ 

bưu chính. 

Không quy định 

- Luật Khiếu nại 

năm 2011; 

- Nghị định số 

124/2020/NĐ-CP 

ngày 19/10/2020 

của Chính phủ 

quy định chi tiết 

một số điều và 

biện pháp thi 

hành Luật Khiếu 

nại 2011. 
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C DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP XÃ 

I Lĩnh vực giải quyết khiếu nại  

1 

Thủ tục giải 

quyết khiếu nại 

lần đầu tại cấp 

xã 

- Thời hạn giải quyết khiếu 

nại lần đầu không quá 30 

ngày, kể từ ngày thụ lý; 

đối với vụ việc phức tạp 

thì thời hạn giải quyết có 

thể kéo dài hơn nhưng 

không quá 45 ngày, kể từ 

ngày thụ lý; 

- Ở vùng sâu, vùng xa đi 

lại khó khăn, thì thời hạn 

giải quyết khiếu nại không 

quá 45 ngày, kể từ ngày 

thụ lý; đối với vụ việc 

phức tạp thì thời hạn giải 

quyết có thể kéo dài hơn 

nhưng không quá 60 ngày, 

kể từ ngày thụ lý. 

1. Địa điểm thực hiện: Trực tiếp tại UBND 

cấp xã. 

2. Thời gian nhận hồ sơ và trả kết quả: 

Vào các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày 

lễ, ngày tết, ngày nghỉ theo quy định): 

+ Buổi sáng: Từ 07h30'  đến 11h30'. 

+ Buổi chiều: Từ 13h30'  đến 17h00'. 

3. Cách thức nộp hồ sơ và nhận kết quả: 

- Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp: tại 

UBND cấp xã; 

- Nộp hồ sơ và nhận kết quả qua dịch vụ 

bưu chính. 

Không quy định 

- Luật Khiếu nại 

năm 2011; 

- Nghị định số 

124/2020/NĐ-CP 

ngày 19/10/2020 

của Chính phủ 

quy định chi tiết 

một số điều và 

biện pháp thi 

hành Luật Khiếu 

nại 2011. 
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