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QUYẾT ĐỊNH 

V/v kiện toàn và phân công nhiệm vụ Tổ tiếp dân, xử lý đơn thư 
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 

Căn cứ Luật Khiếu nại ban hành ngày 11/11/2011; Nghị định số 

75/2012/NĐ-CP ngày 03/10/2012 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều 

của Luật Khiếu nại;  

Căn cứ Luật Tố cáo ban hành ngày 11/11/2011; Căn cứ Nghị định số 

76/2012/NĐ-CP ngày 03/10/2012 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều 

của Luật Tố cáo; 

Căn cứ Luật Tiếp công dân ngày 25/11/2013; Nghị định số 64/2014/NĐ-

CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Tiếp 

công dân; 

Căn cứ Chỉ thị số 21/CT-UBND ngày 11/11/2013 của UBND tỉnh Hà 

Tĩnh về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo ở cơ sở. 

Xét đề nghị của Văn phòng HĐND-UBND phường, 
 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Kiện toàn và phân công nhiệm vụ Tổ tiếp dân, xử lý đơn thư trên 

địa bàn phường Bắc Hà, gồm các ông (bà) có tên sau: 

1. Ông Lê Quốc Việt - Chủ tịch UBND: Tổ trưởng. 

Chịu trách nhiệm chỉ đạo chung về công tác tiếp công dân, giải quyết đơn 

thư và tiếp dân định kỳ của lãnh đạo UBND. 

 2. Bà Nguyễn Thị Hòa, Công chức Tư pháp - Hộ tịch: Tổ phó. 

 Tham mưu giải quyết đơn thư cho Chủ tịch UBND. 

 3. Ông Nguyễn Thanh Phong, Công chức Địa chính - XD: Thành viên. 

 Tham mưu xử lý đơn thư về lĩnh vực chuyên môn được giao. 

4. Ông Trần Hải, Công chức Văn phòng HĐND-UBND: Thành viên; 

 Tiếp dân thường xuyên; tiếp nhận, xử lý đơn thư của công dân trình Chủ 

tịch UBND phường giải quyết; tham mưu xử lý đơn thư trên các lĩnh vực cho 

Chủ tịch UBND; Lập biên bản, tổng hợp, báo cáo định kỳ, đột xuất về công tác 

tiếp công dân, giải quyết đơn thư cho cơ quan cấp trên. 

 5. Ông Nguyễn Duy Cừ, PCT UBMTTQ, Trưởng ban TTND: Thành viên. 



 Tham gia giải quyết đơn thư của công dân. 

Điều 2. Tổ tiếp công dân, xử lý đơn thư căn cứ chức năng nhiệm vụ theo 

quy định của pháp luật phối hợp với các ngành, đoàn thể, tổ dân phố tiếp nhận 

và kịp thời giải quyết các đơn thư của công dân gửi đến đúng trình tự và quy 

định của pháp luật. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành và thay thế Quyết 

định số 11/QĐ-UBND ngày 07/3/2016 của UBND phường Bắc Hà. Văn phòng 

HĐND-UBND phường; các ngành, đoàn thể có liên quan và các ông, bà có tên 

tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 
Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Phòng Thanh tra thànhphố; 

- TT Đảng uỷ, HĐND, UBMTTQ; 

- Lãnh đạo UBND; 

- Lưu: VT, VP. 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 
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