
UỶ BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN TAM DƯƠNG 

Số: 1561/QĐ-UBND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Tam Dương, ngày 20 tháng 7 năm 2021 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Thành lập Tổ công tác thường trực tiếp công dân  

trong thời gian diễn ra kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XV  . 

  

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN 

 

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

Căn cứ Luật Khiếu nại ngày 11/11/2011; 

 Căn cứ Luật Tố cáo ngày 12/6/2018; 

 Căn cứ Luật Tiếp công dân ngày 25/11/2013; 

 Căn cứ Văn bản số 5826/UBND-TD1 ngày 19/7/2021 của Chủ tịch UBND 

tỉnh Vĩnh Phúc v/v tiếp công dân phục vụ kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XV; 

 Xét đề nghị của Chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện. 

QUYẾT ĐỊNH: 

 Điều 1. Thành lập Tổ công tác thường trực tiếp công dân trong thời gian diễn 

ra kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội Khóa XV (gọi tắt là Tổ công tác) gồm các ông (bà) 

có tên sau: 

 1. Tổ trưởng:  

Ông Nguyễn Minh Thể         - Phó Chủ tịch UBND huyện 

2. Tổ phó: 

Ông Nguyễn Ngọc Ninh        - PCVP -Trưởng Ban tiếp công dân huyện; 

Ông Lỗ Tiến Sỹ          - Phó Chánh Thanh tra huyện; 

Ông Nguyễn Đức Trường       - Đội trưởng Đội an ninh Công an huyện; 

3. Các thành viên: 

- Ông Nguyễn Văn Thanh      - Trưởng phòng TN&MT huyện; 

- Ông Phan Thanh Điền       - Giám đốc Ban QLDA ĐTXD huyện; 

- Ông Phí Sỹ Hùng        - Phó Trưởng phòng phụ trách phòng Tư pháp; 

- Ông Lê Anh Dũng              - Trưởng phòng KT&HT huyện; 

- Ông Phan Văn Thành      - Thanh tra viên Thanh tra huyện; 

- Bà Phạm Thị Hà       - Chuyên viên Ban QLDA ĐTXD huyện; 

- Bà Nguyễn Thị Mai     - Chuyên viên VP.HĐND&UBND huyện; 



Điều 2. Tổ công tác có nhiệm vụ xây dựng kế hoạch để thường trực tiếp công 

dân tại Trụ sở Tiếp công dân huyện (từ ngày 20/7/2021 đến hết ngày 05/8/2021); 

chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan và Chủ tịch UBND các xã, thị trấn xử 

lý các tình huống công dân khiếu kiện vượt cấp tại Trụ sở Tỉnh ủy, HĐND&UBND 

tỉnh và các cơ quan Trung ương ở Hà Nội trong thời gian diễn ra kỳ họp thứ Nhất, 

Quốc hội khóa XV. 

Điều 3. Giao Ban Tiếp công dân huyện dự trù kinh phí để đảm bảo hoạt động 

của Tổ công tác; bố trí phương tiện phục vụ Tổ công tác thực hiện nhiệm vụ và đón 

công dân trở về địa phương để được xem xét giải quyết theo quy định của pháp luật. 

Nguồn kinh phí phục vụ Tổ công tác từ nguồn kinh phí UBND huyện cấp cho Ban 

tiếp công dân huyện năm 2021.  

Tổ công tác làm việc theo chế độ kiêm nhiệm và tự giải thể khi kết thúc kỳ 

họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XV. 

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

Chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện, Thủ trưởng các phòng, ban, cơ 

quan, đơn vị liên quan, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn và các ông, bà có tên tại 

Điều 1 căn cứ Quyết định thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 

- Thường trực Huyện uỷ; 

- Thường trực HĐND huyện; 

- Chủ tịch &PCT.UBND huyện; 

- Văn phòng Huyện ủy; 

- CPVP HĐND&UBND huyện; 

- Công an huyện; 

- Ban Tiếp công dân huyện; 

- Như Điều 3; 

- Lưu: VT. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

Phùng Mạnh Thắng 

 

 


		2021-07-20T15:41:24+0700


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2021-07-20T17:32:25+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Ủy ban Nhân dân huyện Tam Dương<ubndtamduong@vinhphuc.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2021-07-20T17:32:26+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Ủy ban Nhân dân huyện Tam Dương<ubndtamduong@vinhphuc.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2021-07-20T17:32:27+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Ủy ban Nhân dân huyện Tam Dương<ubndtamduong@vinhphuc.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




