
 SỞ NÔNG NGHIỆP &PTNT 

TỈNH       NG 

                 

 ỘNG  ÒA XÃ  Ộ    Ủ NG ĨA V ỆT NA  

   Độc lập  -  Tự do  -   ạnh phúc 
 

Số:  49 /KL-HCTH Lâm Đồng, ngày  10  tháng 02 năm 2020 

V/v góp ý dự thảo quy trình nội 

bộ giải quyết thủ tục hành chính. 

 

 

Kính gửi: Sở Nông nghiệp & PTNT  âm  ồng 
 

Thực hiện văn bản số 105/SNN-TTra ngày 04/02/2020 của Sở Nông 

nghiệp & PTNT V/v góp ý dự thảo quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành 

chính. Sau khi nghiên cứu các quy trình, đối chiếu với các văn bản quy phạm 

pháp luật, Chi cục Kiểm lâm cơ bản thống nhất với dự thảo các quy trình, góp ý 

đối với các quy trình thực hiện TTHC tại cấp tỉnh số 3, số 4, số 5 như sau: 

- Quy trình số 3 – Thủ tục giải quyết khiếu nại lần đầu:  ề nghị ghi rõ 

thời gian thực hiện TTHC theo quy định tại  iều 28  uật Khiếu nại: 30 ngày 

làm việc, 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 để giải quyết. 

 - Quy trình số 4 – Thủ tục giải quyết khiếu nại lần 2:  ề nghị ghi rõ thời 

gian thực hiện TTHC theo quy định tại  iều 37  uật Khiếu nại: 45 ngày, kể từ 

ngày thụ lý; đối với vụ việc phức tạp thì thời hạn giải quyết khiếu nại có thể kéo 

dài hơn nhưng không quá 60 ngày, kể từ ngày thụ lý. 

 - Quy trình số 5 – Thủ tục giải quyết tố cáo:  ề nghị ghi rõ thời gian thực 

hiện TTHC theo quy định tại  iều 30 của  uật Tố cáo: 30 ngày. 

- Các quy trình TTHC còn lại, Chi cục Kiểm lâm thống nhất theo dự thảo. 

Trên đây là góp ý dự thảo quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính./. 

 

Nơi nhận:                                                                                        T   NG  
- Như trên;         

-  ưu VT, HCTH.       

 

 

 

 

 

  Nguyễn  hang Thiên  
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