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V/v hướng dẫn mẫu thư xin lỗi
trong tiếp nhận giải quyết hồ sơ
hành chính tại Trung tâm Hành
chính công tỉnh

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
u

, gày 22 t á g 01 ăm 2018

Kính gửi:
- Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh;
- Ban Quản lý các Khu công nghiệp;
- Trung tâm hành chính công tỉnh.
Thực hiện Công văn số 117/UBND-NC ngày 09/01/2018 của Chủ tịch
UBND tỉnh về chỉ đạo một số nội dung liên quan đến hoạt động của Trung tâm
hành chính công tỉnh, Sở Nội vụ hướng dẫn mẫu thư xin lỗi khi giải quyết thủ
tục hành chính tiếp nhận tại Trung tâm trễ hẹn và hẹn ngày trả kết quả cụ thể
như sau:
1. Đối với hồ sơ thủ tục hành chính tiếp nhận tại Trung tâm Hành chính
công tỉnh, đã đến ngày hẹn trả nhưng chưa có kết quả giải quyết thì trong thời
hạn chậm nhất 01 (một) ngày trước ngày hẹn trả kết quả cơ quan, đơn vị nhận
hồ sơ1 phải có Thư xin lỗi tổ chức, cá nhân theo Mẫu 01 đính kèm công văn này.
2. Đối với hồ sơ TTHC đã tiếp nhận tại Trung tâm hành chính công tỉnh
nhưng sau đó đề nghị tổ chức, cá nhân bổ sung hồ sơ thì công chức, viên chức
được phân công tiếp nhận hồ sơ phải tham mưu cho lãnh đạo cơ quan, đơn vị có
Thư xin lỗi tổ chức, cá nhân theo Mẫu 02 đính kèm công văn này.
3. Đối với hồ sơ TTHC đã trả kết quả cho tổ chức, cá nhân nhưng để xảy
ra sai sót cần điều chỉnh, bổ sung thì cơ quan, đơn vị giải quyết hồ sơ phải có
Thư xin lỗi tổ chức, cá nhân và hẹn lại ngày hoàn chỉnh kết quả để trả lần sau
theo Mẫu 03 đính kèm công văn này.
Lưu ý:
- Thư xin lỗi gửi về Trung tâm hành chính công tỉnh để thông báo ngay
đến tổ chức, cá nhân; đồng thời Trung tâm Hành chính công cập nhật thông tin
việc thực hiện xin lỗi trong sổ theo dõi hồ sơ tiếp nhận.
- Việc hẹn lại ngày trả kết quả lần sau và hướng dẫn hoàn chỉnh, bổ sung
hồ sơ được thực hiện không quá một lần.
1

Cơ qua , đơ vị
ồ sơ: Là cơ qua , đơ vị do ru g tâm Hà c í cô g trực tiếp c uyể ồ
sơ để giải quyết oặc c ủ tr p ối ợp các cơ qua , đơ vị t am mưu giải quyết t eo c ức ă g, iệm vụ được
giao.
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Sở Nội vụ hướng dẫn mẫu Thư xin lỗi trong tiếp nhận, giải quyết hồ sơ
thủ tục hành chính tại Trung tâm Hành chính công tỉnh. Trong quá trình thực
hiện, nếu có điều chính, bổ sung thêm các thông tin tại biểu mẫu trên cho phù
hợp tình hình thực tế, thì các cơ quan, đơn vị trao đổi với Văn phòng UBND
tỉnh (cơ quan được giao nhiệm vụ về kiểm soát thủ tục hành chính và theo dõi
thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên địa bàn tỉnh) và Sở Nội vụ để
phối hợp, giải quyết./.
KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng UBND tỉnh;
- Lưu: VT, CCHC (Viên_20).
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