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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc ban hành Quy chế tiếp công dân định kỳ của  

Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện  

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN PHONG ĐIỀN 

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 

11 năm 2003;  

Căn cứ Luật  hi u n i ngày 11 tháng 11 năm 2011; 

Căn cứ Luật Tố cáo ngày 11 tháng 11 năm 2011; 

Căn cứ Luật Ti p c ng dân ngày 25 tháng 11 năm 2013; 

Căn cứ  gh  đ nh số 75/2012/ Đ-C  ngày 03 tháng 10 năm 2012 c a Ch nh 

ph  quy đ nh chi ti t thi hành một số đi u c a Luật  hi u n i; 

Căn cứ  gh  đ nh số 76/2012/ Đ-C  ngày 03 tháng 10 năm 2012 c a Ch nh 

ph  quy đ nh chi ti t thi hành một số đi u c a Luật Tố cáo; 

Căn cứ  gh  đ nh số 64/2014/ Đ-C  ngày 26 tháng 6 năm 2014 c a Ch nh 

ph  quy đ nh chi ti t thi hành một số đi u c a Luật Ti p c ng dân; 

Căn cứ Th ng t  số 06/2014/ Đ-C  ngày 31 tháng 10 năm 2014 c a Thanh 

tra Ch nh ph  quy đ nh v  Quy tr nh Ti p c ng dân; 

  t đ  ngh  c a Chánh Văn ph ng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân 

huyện, 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1.  an hành kèm theo Quy t đ nh này “Quy ch  ti p c ng dân đ nh kỳ 

c a Ch  t ch Ủy ban nhân dân huyện”. 

Điều 2. Quy t đ nh này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Điều 3. Chánh Văn ph ng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện, 

Th  trr ởng các Phòng, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các xã, th  trấn và các tổ 

chức, cá nhân có liên quan ch u trách nhiệm thi hành Quy t đ nh này./. 

Nơi nhận:                                                                                             CHỦ TỊCH 
- TT. Huyện  y - HĐ D - U  D huyện;                                             
- UBMTTQVN và các đoàn thể huyện; 

- Văn ph ng Huyện  y, các  an  D Đảng; 

- Các phòng, ban, ngành huyện; 

- Đài Truy n thanh huyện; 

- Ch  t ch U  D các xã, th  trấn; 

- L u: VT.                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                Nguyễn Văn Sử 
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