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QUYẾT ĐỊNH  

Thành lập Tổ tiếp công dân, Tổ đảm bảo an ninh trật tự 

 trong thời gian diễn ra kỳ họp thứ 4, HĐND xã khóa XX 

   
 

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ 
 

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

Căn cứ Luật Khiếu nại năm 2011; Luật Tố cáo năm 2018; Luật Tiếp công 

dân năm 2013; 

Căn cứ Nghị định số 124/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định 

chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Khiếu nại và Nghị định số 

31/2019/NĐ-CP ngày 10/4/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và 

biện pháp tổ chức thi hành Luật Tố cáo; 
Căn cứ Nghị định 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; Thông tư 06/2014/TT-CP 

ngày 31/10/2014 của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình tiếp công dân; 

Xét đề nghị của Công chức Tư pháp - Hộ tịch, Văn phòng HĐND-UBND xã 

sau khi thống nhất với các ban ngành liên quan. 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

 

Điều 1. Thành lập Tổ tiếp công dân giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, 

phản ánh của công dân; Tổ đảm bảo an ninh trật tự trong thời gian diễn ra kỳ họp 

thứ 4, HĐND xã khóa XX, gồm các ông, bà có tên sau đây: 

I. Tổ tiếp công dân 

1. Ông: Nguyễn Đình Chiến - Phó Chủ tịch UBND xã  - Tổ trưởng; 

2. Ông: Nguyễn Xuân Tào - CC Tư Pháp - Hộ tịch - Tổ phó; 

3. Bà: Nguyễn Thị Quý - CC Địa chính - xây dựng - Thành viên; 

4. Ông: Trần Hải Đăng -  CC Văn hóa - Chính sách  - Thành viên; 

6. Ông: Trần Ngọc Hùng - Phó trưởng Công An xã - Thành viên; 

II. Tổ đảm bảo an ninh trật tự 

1. Ông: Trần Ngọc Hùng, Phó trưởng CA xã            - Tổ trưởng; 

2. Ông: Phan Công Tuấn,  Công an viên xã            - Thành viên; 

3. Ông: Trần Văn Luân, Công an viên thôn Hà Phong                 - Thành viên; 

4. Ông: Phạm Văn Long, Công an viên thôn Thượng Phong       - Thành viên; 
 

Điều 2. Nhiệm vụ của Tổ tiếp công dân và Tổ đảm bảo an ninh trật tự 



Tổ tiếp công dân: Tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý, tham mưu xử lý kịp thời 

các ý kiến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân trong thời gian diễn 

ra kỳ họp thứ 4, HĐND xã khóa XX. 

Tổ đảm bảo an ninh trật tự: Đảm bảo an ninh trật tự, các tình huống liên quan 

đến an ninh trật tự trong thời gian diễn ra kỳ họp thứ 4, HĐND xã khóa XX. 

Thời gian và địa điểm: 

Thời gian: Từ 07 giờ 00 phút ngày 05/8/2022 đến kết thúc kỳ họp thứ 4, 

HĐND xã khóa XX. 

Địa điểm: Tổ Tiếp công dân làm việc tại Hội trường số 2 UBND xã, Tổ Đảm 

bảo an ninh trật tự có kế hoạch phương án cụ thể riêng. 

Tổ tiếp công dân và tổ đảm bảo an ninh trật tự tự giải tán sau khi hoàn thành 

nhiệm vụ. 

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

Văn phòng HĐND-UBND xã, Trưởng Công an xã, các tổ chức, cá nhân có 

liên quan và các ông, bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định 

này./. 

Nơi nhận: 
- TTr Huyện uỷ, TTr HĐND xã;   

- Chủ tịch, các PCT UBND xã;    

- UB MTTQ và các tổ chức đoàn thể cấp xã; 

- Các thôn, đơn vị trên địa bàn; 

- Các CBCC có liên quan; 

- Lưu: VT.  

- Gửi VB điện tử./. 

  TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

        

Võ Tiến Sửu 
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