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ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN CẨM XUYÊN 
 

Số: 1161/QĐ-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

Cẩm Xuyên, ngày 11 tháng  3 năm 2021 

                                 
                   

quyÕt ®Þnh 

Về việc thành lập tổ công tác tham mưu cho UBND huyện về tiếp dân, xử lý 

đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong thời gian diễn ra bầu cử đại biểu 

Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN 
   

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

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

Căn cứ Luật Tố cáo ngày 12/6/2018; Nghị định số 31/2019/NĐ-CP ngày 

10/4/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành 

Luật Tố cáo; 

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

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh, của Ban Thường vụ Huyện ủy 

về việc đảm bảo an ninh trật tự phục vụ tốt cho bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 

XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; 

Xét tình hình thực tế về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn 

huyện và đề nghị của Chánh Thanh tra huyện, 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Thành lập Tổ công tác tham mưu cho UBND huyện về tiếp dân, 

xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong thời gian diễn ra bầu cử đại biểu 

Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, 

gồm các ông bà có tên sau: 

1. Ông Phạm Văn Thắng - Phó Chủ tịch UBND huyện: Tổ trưởng; 

2. Ông Đặng Hữu Nhã - Chánh Thanh tra huyện: Tổ phó;  

3. Ông Biện Văn Thanh - Trưởng phòng Tài nguyên & Môi trường: Tổ 

phó;  

4. Ông Lê Văn Danh - Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn: Tổ viên;  

5. Ông Hoàng Văn Lý - Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch: Tổ viên; 

6. Ông Hoàng Văn Chương - Trưởng phòng Nội vụ: Tổ viên; 
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7. Ông Trần Ngọc Quang - Trưởng phòng Kinh tế & Hạ tầng: Tổ viên;  

8. Ông Nguyễn Hồng Sơn - Trưởng phòng Tư pháp: Tổ viên; 

9. Ông Nguyễn Như Dũng - Phó trưởng phòng LĐTBXH: Tổ viên;  

10. Ông Trương Thanh Toản - Phó chánh Thanh tra huyện: Tổ viên; 

11. Bà Lê Thị Ngọc - Phó chánh Văn phòng HĐND - UBND huyện: Tổ 

viên; 

12. Ông Trần Xuân Phong – Phó Trưởng Công an huyện: Tổ viên. 

Kính mời ông Nguyễn Thanh Long Chủ tịch UBMTTQ huyện và ông 

Nguyễn Văn Trung Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy tham gia tổ công 

tác. 

Điều 2. Tổ công tác có nhiệm vụ:  

1. Tổ chức tiếp dân thường xuyên, đột xuất, tham mưu UBND huyện xử 

lý đơn thư và xử lý các tình huống phát sinh trên địa bàn huyện trong thời gian 

bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 

2021 - 2026. 

Giao Công an huyện chuẩn bị lực lượng và phương tiện cần thiết để phối 

hợp Tổ công tác để xử lý tình huống khi xảy ra vụ việc. 

 2. Xác minh, kết luận nội dung khiếu nại, tố cáo kiến nghị biện pháp xử 

lý thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND và Chủ tịch UBND huyện khi được 

giao theo đúng quy định của pháp luật.  

3. Hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra UBND các xã, thị trấn, các phòng, ban, 

đơn vị có đơn thư thuộc thẩm quyền phải giải quyết, đảm bảo thời gian, trình tự, 

thủ tục theo quy đinh.  

4. Thường xuyên, kiểm tra, rà soát việc giải quyết các vụ việc phức tạp, 

đông người (Nếu có); việc chỉ đạo thực hiện các Kết luận Thanh tra, Kết luận xử 

lý Tố cáo, các Quyết định giải quyết Khiếu nại đã có hiệu lực pháp luật nhưng 

chậm thực hiện triệt để, đề xuất biện pháp xử lý về trách nhiệm.  

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

Chánh văn phòng HĐND - UBND huyện, các thành viên Tổ công tác tại 

Điều 1, Trưởng các phòng, ban, cơ quan, đơn vị; Chủ tịch UBND các xã, thị 

trấn, các đơn vị, cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./. 
Nơi nhận:                                                           
- Như điều 3;  

- Thanh tra tỉnh;  

- TT: Huyện ủy, HĐND huyện; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Ủy Ban kiểm tra Huyện ủy; 

- UBMTTQ huyện; 

- Công an huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Cổng TTĐT huyện; 

- Lưu: VT. 

   
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  

CHỦ TỊCH 

   

 

 

Hà Văn Bình  
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