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* Trường hợp hồ sơ ñầy ñủ, hợp lệ thì viết Phiếu nhận hồ sơ hẹn trong vòng 10 ngày
kể từ ngày nhận hồ sơ, người khiếu nại sẽ nhận ñược văn bản của Sở Ngoại vụ về việc thụ lý
hồ sơ.
* Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì viết Phiếu hướng dẫn làm lại hồ sơ.
* Trường hợp hồ sơ không thuộc thẩm quyền giải quyết thì hướng dẫn người tố cáo
ñến ñúng cơ quan có thẩm quyền giải quyết.
+ ðối với ðơn tố cáo nhận qua ñường Bưu ñiện:
* Trường hợp hồ sơ ñã ñầy ñủ, hợp lệ thì tiếp nhận giải quyết.
* Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ hoặc không ñúng thẩm quyền giải quyết
thì có Phiếu hướng dẫn làm lại hồ sơ hoặc chuyển ñến cơ quan có thẩm quyền giải quyết.
- Bước 3: Nhận kết quả qua ñường Bưu ñiện theo ñịa chỉ ghi trong hồ sơ
- Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: (ngày lễ nghỉ)
+ Từ thứ hai ñến thứ sáu: Sáng từ 7 giờ 00 phút ñến 10 giờ 30 phút,
Chiều từ 13 giờ 00 phút ñến 16 giờ 30 phút.
b) Cách thức thực hiện:
- Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước;
- Thông qua hệ thống Bưu chính.
c) Thành phần, số lượng hồ sơ:
- Thành phần hồ sơ
+ ðơn tố cáo (theo mẫu quy ñịnh) hoặc văn bản ghi lời tố cáo;
+ Các tài liệu, chứng cứ có liên quan ñến nội dung tố cáo, bản sao photo.
- Số lượng hồ sơ: 01 bộ
d) Thời hạn giải quyết: Không quá 60 ngày, kể từ ngày thụ lý giải quyết; ñối với vụ việc
phức tạp thì thời hạn có thể kéo dài hơn, nhưng không quá 90 ngày kể từ ngày thụ lý ñể giải quyết.
ñ) ðối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân
e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Ngoại vụ
g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản thụ lý ñơn, thông báo kết quả
giải quyết tố cáo
h) Lệ phí: Không
i) Tên mẫu ñơn, mẫu tờ khai: ðính kèm
- ðơn tố cáo (mẫu số 46).

