TIP NHN PHN ÁNH, KIN NGH V QUY NH HÀNH CHÍNH
Ban Qun lý Khu công ngh cao và các khu công nghip à Nng mong nhn c phn ánh, kin ngh ca cá
nhân, t chc v quy nh hành chính theo các ni dung sau ây:
- Nhng vng mc c th trong thc hin quy nh hành chính do hành vi chm tr, gây phin hà hoc không thc
hin, thc hin không úng quy nh hành chính ca c quan, cán b, công chc nhà nc nh: t chi thc hin, kéo
dài thi gian thc hin th tc hành chính; t ý yêu cu, b sung, t thêm h s, giy t ngoài quy nh ca pháp lut;
sách nhiu, gây phin hà, ùn y trách nhim; không niêm yt công khai, minh bch th tc hành chính hoc
niêm yt công khai không y các th tc hành chính ti ni gii quyt th tc hành chính; th tc hành chính c
niêm yt công khai ã ht hiu lc thi hành hoc trái vi ni dung th tc hành chính c ng ti trên c s d liu quc
gia v th tc hành chính...
- Quy nh hành chính không phù hp vi thc t; không ng b, thiu thng nht; không hp pháp hoc trái vi
các iu c quc t mà Vit Nam ã ký kt hoc gia nhp; nhng vn khác liên quan n quy nh hành chính.
- xut phng án x lý nhng phn ánh nêu trên hoc có sáng kin ban hành mi quy nh hành chính liên
quan n hot ng kinh doanh, i sng nhân dân.
Phn ánh, kin ngh c tip nhn theo mt trong các cách thc sau:
- Gi qua H thng tip nhn, tr li phn ánh, kin ngh ca ngi dân ti a ch: https://nguoidan.chinhphu.vn hoc
H thng tip nhn, tr li phn ánh, kin ngh ca ngi dân ti a ch: https://doanhnghiep.chinhphu.vn
- Gi n c quan: Ban Qun lý Khu công ngh cao và các khu công nghip à Nng, tng 30, Trung tâm
hành chính, 24 Trn Phú, à Nng
- S in thoi chuyên dùng: 0236.3830017 – 0236.3830015
- a ch th in t:dhpiza@danang.gov.vn
Lu ý:
- Phn ánh, kin ngh phi s dng ngôn ng ting Vit; ghi rõ ni dung phn ánh, kin ngh;
- Ghi rõ tên, a ch, s in thoi (hoc a ch th tín) ca cá nhân, t chc có phn ánh, kin ngh;
- Không tip nhn phn ánh, kin ngh liên quan n khiu ni, t cáo và gii quyt khiu ni, t cáo.

