
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  Độc lập –Tự do –Hạnh phúc 

Số:               /UBND-VP Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày        tháng       năm 2022 
V/v: triển khai Nghị định số 

55/2022/NĐ-CP  ngày 23/08/2022 

của Chính phủ  

 

                                     

                                     Kính gửi:     

 

 

  

- Thanh tra tỉnh; 

- Ban Tiếp công dân tỉnh; 

- Các sở, ngành thuộc tỉnh; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố. 

 

Ngày 23 tháng 8 năm 2022, Chính phủ ban hành Nghị định số 55/2022/NĐ-

CP quy định Cơ sở dữ liệu quốc gia về công tác tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết 

khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh.  

Về vấn đề này, Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau: 

1. Giao Thanh tra tỉnh chủ trì phối hợp với các cơ quan có liên quan căn cứ 

các nội dung quy định của Chính phủ tại Nghị định số 55/2022/NĐ-CP nêu trên 

tham mưu UBND tỉnh triển khai thực hiện. 

2. Các cơ quan, đơn vị, địa phương theo chức năng, nhiệm vụ được giao chủ 

động nghiên cứu, tổ chức triển khai thực hiện trong phạm vi quản lý ngành, lĩnh 

vực, địa phương mình theo quy định. 

Đính kèm: Nghị định số 55/2022/NĐ-CP ngày 23/08/2022 của Chính phủ./. 

 
Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Chủ tịch UBND tỉnh (b/c); 

- Lưu: VT, NC.  NC3 

KT. CHỦ TỊCH 

 PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Công Vinh 
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