UỶ BAN NHÂN DÂN
XÃ PHỔ CHÂU
Số:

67/QĐ-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHIÃ VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Phổ Châu, ngày 10 tháng 02 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phân công công chức làm công tác trực tiếp tiếp công dân,
tiếp nhận, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị thường xuyên
trong năm 2022, tại UBND xã Phổ Châu
CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ PHỔ CHÂU

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật
Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Luật Tiếp công dân ngày 25/11/2013;
Căn cứ Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định
chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiếp công dân;
Căn cứ Thông tư số 06/2014/TT-TTCP ngày 31/10/2014 của Thanh tra Chính
phủ quy định quy trình tiếp công dân.
Căn cứ Chỉ thị số 03/CT-UBND ngày 06/01/2017 của Chủ tịch UBND huyện
Đức Phổ về tăng cường thực hiện nhiệm vụ của người đứng đầu trong công tác tiếp
công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo trên địa bàn huyện Đức Phổ;
Căn cứ Quyết định số 1948/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 của Chủ tịch UBND
xã Phổ Châu về phân công nhiệm vụ Công chức chuyên môn và người hoạt động
không chuyên trách thuộc UBND xã Phổ Châu;
Theo đề nghị của công chức Văn phòng- Thống kê.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phân công ông Huỳnh Bá Kim, công chức Tư pháp - Hộ tịch UBND
xã Phổ Châu kiêm nhiệm làm nhiệm vụ tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý đơn khiếu
nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân thường xuyên trong năm 2022,
tại UBND xã Phổ Châu.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Điều 3. Công chức Văn phòng - Thống kê UBND xã, ông Huỳnh Bá Kim căn
cứ Quyết định thi hành./.
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- UBND Thị xã Đức Phổ;
- Thanh Tra thị xã Đức Phổ;
- Ban tiếp công dân thị xã Đức Phổ;
- TT. Đảng uỷ Xã;
- TT. HĐND Xã;
- CT, PCT UB Xã;
- Các ban ngành, đoàn thể ở xã;
- Các thôn trong xã;
- Lưu: VT.
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