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UY BAN NHAN DAN
TINH QUANG TR!

CQNG HOA xA HQI CHU NGHIA VIT NAM
Dc Ip - Tir do - Hanh phác

S& 1900/QD-UBND

Quáng Trj, ngày 17 tháng 7 nám 2020

QUYET DINH
V vic kiin toàn thành viên Hi &Ing tir van
tip cong dan, giãi quyt khiu ni, t cáo tinh Quãng Trj.
CHU T!CH UY BAN NHAN DAN TNH QUANG TR!
Can ct Lut Td chic chInh quyn dja phuv'ng ngày 19/6/2015;
Can th Lut Khiêu ngi ngày 11/11/2011;
Can ci'Lu2t To cáo ngày 12/6/2018;
Can ciLut Tiêp cOng dan ngày 25/11/2013;
Xét dé nghj cza Chánh van phOng UBND tinh tçi T& trInh sO 365/T7'r- VP
ngây 10/7/2020.
QUYET DINH:
Diêu 1. Kin toàn thành viên Hi dông ti.r vn tip cong dan, giãi quyt
khiêu nai, to cáo tinh Quâng Trj (g9i tat là Hi dông tu van) gôrn các ông, bà có
ten sau:
1.Ong Nguyen TrI Kiên, Chánh thanh tra tinh, Chü tjch Hôi dông;
2. Ong Hoàng K, Giám doe Sâ Tu pháp, Phó Chü tjch Hi dông;
3. Ong Nguyen Cru, Phó Chánh van phông UBND tinh, Trung Ban Tiêp
cong dan tinh, Phó Chü tjch thrng trirc;
4. Ong VO Quôc Hoàng, Phó Giám dOe S Tài nguyen và Môi truô'ng, Phó
Chü tjch hi dOng;
5. Ong Nguyen Dãng Mrng, Tru&ng phông Ni chInh Van phông UBND
tinh, thành viên;
6. Ong Nguyn Luang ChInh, Phó Giám dc Trung tam Trç giip pháp 1',
Sâ Ti.r pháp, thành viên;
7. Ong Nguyen Ba Phuong, Thanh tra viên, Thanh tra S& Tài nguyen và
MOi trithng, thành viên;
8. Ong Trân Hiru Minh, Trumg phOng Giãi quyét KNTC, Thanh tra tinh,
thành viên;
9. Ong Nguyen Thanh Quang, Chuyên viên Ni chInh, Van phOng UBND
tinh, thành viên;
10. Ong Hoàng Cong Tun, Chuyên viên Tài nguyen, Van phông UBND
tinh, thành viên;
11. Ong Lê Minh Dung, Phó Tnrâng phông Tiêp cOng dan - Xü l dcin,
Ban Tiêp cOng dan tinh, thix ks';
12. Ba Nguyn Thj Phuang, Phó Truâng phông Hành chInh - Tong hp,
Ban Tiêp cOng dan tinh, thành viên;
13. Ba Lê Thj Minh, Chuyên viên phông Tiêp cong dan - Xir 12 dcrn, Ban
Tiêp cOng dan tinh, thành viên;

- Mi các ông, bà có ten sau tham gia lam thành viên Hi dông tix vn:
+ Ong VO Cong Hoan, ChU tjch Hi 1ut gia tinh;
+ Ba Büi Thj Ngoc Cam, Phó tnthng Ban Dan chü vâ Pháp 1ut,
UBMTTQVN tinh;
+ Ong Pham Van Phic, chuyên viên Ban pháp chê, Van phOng HDND
tinh.
- Khi xét thây can thiêt, ChU tjch hi dông có the rni mt so can bO, Cong
chirc có chuyên mon sâu ye cac lTnh vrc tham gia Hi dông.
- Các thành viên Hi dông tu van lam vic theo chê d kiêrn nhim.
Diu 2. Nhim vii cüa Hi dông ti.r van:
- Tham gia tiêp cong dan djnh kS' hang tháng tai Tr sâ Tiêp cOng dan tinh;
- Nghiên c1ru, phân tIch, dánh giá ni dung các vii vic khiêu nti, to cáo
thuc thâm quyên giái quyêt cüa Chü tjch UBND tinh; Co tInh chat phirc tap;
nhitng vi vic dã ban hành quyet djnh giái quyêt khiêu nti, két 1un xir 12 ni
dung tO cáo dã có hiu Iirc pháp 1ut nhung to chirc thçrc hin cOn gp khó khän,
vt.rOng mac khi cO kiên chi dao cüa ChO tjch UBND tinh hoc van ban xin
kiên cOa các Co quan ducc giao thi l vii vic;
- Các nhim v1i khác do ChO tjch UBND tinh giao.
Diu 3.Tô chüc, kinh phi hoat dng.
- Hi dông tu van sCr diing con dâu cüa Ban Tiêp cOng dan tinh trong qua
trInh hoat dng;
- ChO tjch Hi dOng có trách nhim chi do xây drng và ban hành quy chê
hoit dng cOa Hi dông tu van, chi dto 1p chiicing trhih, kêhotch cong tác,
phân cOng nhim vii, cOng vói các thành viên Hi dông tix van triên khai các
nhim vi dtxçyc giao;
- Kinh phi hoat dng cOa Hi dông tu van: Can cü các quy djnh hin hành
cOa nhâ nuOc và kê hoch cOng tac hang näm, Hi dông tuvân xây dirng dir
toán cii the trInh S Tài chinh thâm djnh trInh UBND tinh bô tn kinh phi thirc
hin (cap qua Thanh tra tinh).
Dieu 4. Quyêt djnh nay có hiu lrc kê tr ngãy k và thay the Quyêt djnh sO
17561QD-UBND ngáy 01/8/2018 cOa ChO tjch UBND tinh Quãng Trj.
Chánh Van phOng UBND tinh, Chánh thanh tra tinh, ThO truâng các co
quan chuyên mOn thuc UBND tinh; ChO tich UBND các huyn, thj xã, thành
phô và các Ong, bà có ten tai Diêu I chju trách nhim thi hành quyêt djnh này4,,
Noi nhJn:
- Nhis diêu 4;
- Thanh tra ChInh phix;
- Thithng trirc Tinh üy;
- Thing trijc HDND tinh;
- Chü tjch, các PCT UBND tinh;
- UBMTTQVN tinh;
- Van phông HDND tinh;
- Hi Lut gia tinh;
- UBND các huyn, thj xã, thành phi;
- Ban Tiép cong dan tinh;
-UruVT,NC.
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