UỶ BAN NHÂN DÂN
HUYỆN THANH THỦY
Số: 1693 /QĐ-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Thanh Thủy, ngày 13 tháng 4 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH
Về việc thành lập Tổ công tác tiếp công dân phục vụ bầu cử Đại biểu Quốc
hội khoá XV, Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN THANH THỦY

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa
đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính
quyền địa phương ngày 22/11/2019;
Căn cứ Luật Tiếp công dân năm 2013;
Căn cứ Kế hoạch số 550/KH-UBND ngày 02/4/2021 của UBND huyện về
việc phối hợp tổ chức tiếp công dân phục vụ đảm bảo an ninh, trật tự phục vụ
bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV, Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm
kỳ 2021-2026;
Theo đề nghị của Chánh Thanh tra huyện.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Thành lập Tổ công tác tiếp công dân phục vụ bầu cử Đại biểu
Quốc hội khoá XV, Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026,
gồm các ông (bà) có tên sau:
1. Tổ trưởng: Ông Nguyễn Cảnh Tùng- Chánh Thanh tra huyện.
2. Tổ phó:
- Ông Nguyễn Hùng Cường - Phó Chánh Văn phòng HĐND&UBND
huyện- Trưởng Ban tiếp công dân huyện;
- Ông Trần Thanh Bình - Phó Trưởng Công an huyện.
3. Các thành viên:
- Bà Nguyễn Thị Hoa - Phó Chánh Thanh tra huyện;
- Ông Phan Văn Tài - Phó Trưởng PhòngTài nguyên & Môi trường;
- Ông Đào Hoàng Anh - Phó Trưởng Phòng TN&MT- Giám đốc Văn
phòng đăng ký quyền sử dụng đất;
- Ông Đỗ Quốc Trọng - Trưởng Phòng Lao động - TB & Xã hội;
- Ông Vũ Xuân Nam - Phó Trưởng Phòng Nội vụ huyện;
- Ông Nguyễn Quốc Hưng- Đội trưởng đội XDPT- BVANTQ, Công an
huyện;
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4. Các thành phần mời tham gia Tổ công tác:
- Ông Trần Văn Minh - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy;
- Bà Nguyễn Thị Hồng Nhung - Phó Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy;
- Bà Dương Thị Hiếu- Phó Chánh Văn phòng Huyện ủy;
- Ông Nguyễn Hoàng Ngọc - Phó Trưởng Ban Pháp chế HĐND huyện;
Điều 2. Tổ công tác tiếp công dân có nhiệm vụ:
- Tổ chức tiếp công dân tại Trụ sở Tiếp công dân huyện trước và trong
thời gian diễn ra bầu cử Đại biểu Quốc hội khoá XV, Đại biểu Hội đồng nhân
dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026;
- Kiểm tra, đôn đốc các phòng, cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn thực hiện
nghiêm chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy tại văn bản số 869-CV/TU ngày
17/10/2017 về tăng cường công tác tiếp công dân, giải quyết đơn khiếu nại, tố
cáo;
- Xây dựng phương án xử lý khi công dân tập trung đông người tại các cơ
quan huyện, khi công dân kéo về các cơ quan tỉnh và Trung ương;
- Lập dự toán kinh phí cho công tác đảm bảo an ninh trật tự trong thời
gian diễn ra bầu cử Đại biểu Quốc hội khoá XV, Đại biểu Hội đồng nhân dân
các cấp nhiệm kỳ 2021-2026;
- Thực hiện tốt chế độ thông tin, tổng hợp, báo cáo tình hình công dân đến
khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh với Chủ tịch UBND huyện hoặc theo yêu
cầu của cấp trên;
Nhiệm vụ cụ thể của các thành viên do Tổ trưởng phân công.
Tổ công tác tiếp công dân tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chánh Văn
HĐND&UBND huyện, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan và các cá nhân
có tên tại Điều 1 căn cứ Quyết định thực hiện./.
Nơi nhận:
- Thanh tra tỉnh (để b/c);
- Ban TCD tỉnh;
- TTHU, TT HĐND huyện;
- CT và các PCT UBND huyện;
- Ban Dân vận HU, UBKTHU;
- UBMTTQ và các Đoàn thể huyện;
- Văn phòng Huyện ủy;
- Các phòng, ban, ngành;
- UBND các xã, thị trấn;
- CVP, các PVP;
- Lưu: VT, TTr.
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Ký bởi: Ủy ban nhân dân huyện Thanh Thủy
Email: Ubthanhthuy@phutho.gov.vn
Cơ quan: Tỉnh Phú Thọ
Ngày ký: 13-04-2021 10:29:44 +07:00

Dương Quốc Lâm
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ạo của Phó Thủ tướng Chính phủ tại Văn bản số 704 ngày 18/5/2015 và của Ban
Dân nguyện QH tại Văn bản số 155 ngày 19/5/2015 liên quan đến công tác tiếp
công dân, giải quyết khiếu nại tốra tỉnh đề xuất thành lập tổ tiếp công dân của
tỉnh và hướng dẫn cấp huyện thành lập tổ tiếp công dân cấp huyện theo quy
định.

