
Đơn vị tính: Số phản ánh, kiến nghị 

Chia ra

A (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

Lĩnh vực Giáo dục - 

Phú Tân
1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0

Kỳ trước 

chuyển 

qua

Ngành, lĩnh vực có PAKN

Số PAKN về quy định hành chính 

được tiếp nhận (bao gồm kỳ trước 

chuyển qua)

Số PAKN về 

nội dung quy 

định hành 

chính

KẾT QUẢ TIẾP NHẬN, XỬ LÝ PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ 

(PAKN) VỀ QUY ĐỊNH HÀNH CHÍNH

Kỳ báo cáo: Quý I năm 2020

(Từ ngày 15 tháng 12 năm 2019 đến ngày 15 tháng 3 năm 2020) 

Tổng 

số

Chia theo nội dung 

PAKN

Chia theo thời điểm 

tiếp nhận

Tổng số
Số PAKN 

về hành vi 

hành 

chính

Đã xử lý Đang xử lý

Số PAKN về 

hành vi 

hành chính

Số PAKN 

về nội dung 

quy định 

hành chính

Số PAKN 

về hành vi 

hành 

chính

Số PAKN về 

nội dung 

quy định 

hành chính

Tiếp nhận 

mới trong 

kỳ

Kết quả xử lý PAKN về quy định hành chính

Đăng tải 

công khai 

kết quả 

xử lý

ỦY BÂN NHÂN DÂN

TỈNH AN GIANG

Số: 160/BC-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

An Giang, ngày 01 tháng 4 năm 2020
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Lĩnh vực BHXH, 

BHYT - BHXHVN-AG
14 0 14 14 0 14 14 0 0 0 0 0

Tổng 15 1 14 15 1 14 15 0 0 0 0 0

Nơi nhận:

- Văn phòng Chính phủ;

 - Chủ tịch, Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
 - Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh An Giang;

 - UBND cấp huyện; UBND cấp xã; 

 -  Lưu VT, TH. 

CHỦ TỊCH

 - TT. Tỉnh ủy; TT. HĐND tỉnh;

Nguyễn Thanh Bình

 - Các Sở, Ban ngành tỉnh;
 - Lãnh đạo VP. UBND tỉnh;

 - Cổng thông tin điện tử
    tỉnh An Giang (đăng tải B/C);
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