
 

QUYẾT ĐỊNH 

Thành lập tổ công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, 

 phối hợp xử lý đơn khiếu nại, tố cáo và kiến nghị phản ánh vượt cấp 

 

 

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ  

 

Căn cứ Luật luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015 

Căn cứ Luật tiếp công dân  ngày 25/11/2013; Luật khiếu nại  ngày 11/11/2011; 

Luật tố cáo ngày 11/11/2011 

Căn cứ Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 26  tháng 6 năm 2014 của Chính 

phủ về  quy định chi tiết thi hành  của luật tiếp công dân; 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, 

tố cáo và kiến nghị phản ánh vượt cấp; 

Thực hiện quyết định số: 2479/QĐ- UBND ngày 01/6/2018 của UBND huyện 

Kỳ Anh về Thành lập tổ công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, phối hợp xử lý khiếu 

nại, tố cáo và kiến nghị phản ánh vượt cấp; 

Xét đề nghị của công chức Tư Pháp - hộ tịch, VP UBND xã Kỳ Hải. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1.  Thành lập tổ công tác thường trực tiếp công dân, xử lý đơn thư và chỉ 

đạo phối hợp  xử lý trường hợp khiếu nại, tố cáo, kiến nghị phản ánh vượt cấp trên địa 

bàn xã, gồm các ông, bà  có tên sau: 

1. Tổ trưởng: Ông:  Phạm Văn Tịnh  - chủ tịch UBND 

2. Các tổ phó. 

- Bà: Nguyễn Thị Hải    - Thanh tra nhân dân; CT. MTTQ xã 

- Bà: Trần Thị Thanh Ngân  - VP. HĐND - UBND  

- Ông: Nguyễn Thăng Long  - Trưởng công An 

- Ông: Lê Hữu Long   - Tư pháp 

3. Các Thành viên: 

- Ông: Võ Văn Nghĩa   - Chủ tịch hội nông dân 

- Ông: Nguyễn Đức Dung  - Chủ Tịch CCB 

- Bà: Nguyễn Thị Vân   - Chủ tịch phụ nữ 

ỦY BAN NHÂN DÂN 
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             Kỳ Hải, ngày  04  tháng 6 năm 2018 



- Bà: Phạm Thị Minh Thỏa  - Văn hóa chính sách 

- Ông: Nguyễn Xuân Đuệ  - Văn Hóa Thông tin 

- Ông: Trần Văn Quỳnh  - Địa chính xây dựng 

- Ông: Nguyễn văn Thanh  - Đại chính MT 

- Thôn trưởng của 5 thôn  

Điều 2. Nhiệm vụ của tổ công tác: 

 Chỉ đạo, phân công công chức Tư Pháp và các thành phần  trực tiếp công dân 

tại trụ sở tiếp công dân xã tiếp nhận xử lý đơn thư theo quy định; theo dõi tình hình 

các vụ việc khiếu nại tố cáo nhất là các vụ việc phức tạp đã có chỉ đạo của UBND 

huyện giải quyết dứt điểm ngay tại cơ sở, hạn chế đơn thư vượt cấp. 

 Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. 

Văn phòng HĐND và UBND xã, công chức Tư pháp; Trưởng các ban, ngành 

đoàn thể; cán bộ công chức; chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./. 

 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Phòng tư pháp huyện; 

- Hiệu trưởng các trường 

- Lưu: VT.                                                                

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN  

CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 

Phạm Văn Tịnh 
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