
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 HUYỆN CAI LẬY Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

  Số: 5965/QĐ-UBND  Cai Lậy, ngày 24  tháng 11  năm 2015 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc ban hành Quy chế phối hợp tiếp công dân 

 tại Trụ sở tiếp công dân huyện Cai Lậy 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CAI LẬY 

Căn cứ  Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân được Quốc 

hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI thông qua ngày 26 tháng 

11 năm 2003; 

Căn cứ Luật Khiếu nại ngày 11 tháng 11 năm 2011; 

Căn cứ Luật Tố cáo ngày 11 tháng 11 năm 2011; 

Căn cứ Nghị định 75/2012/NĐ-CP ngày 03 tháng 10 năm 2012 của Chính 

phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Khiếu nại; 

Căn cứ Nghị định 76/NĐ-CP  ngày 03 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số điều của Luật Tố cáo; 

Căn cứ Nghị định 64/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính 

phủ, quy định chi tiết một số điều của Luật Tiếp công dân; 

Xét đề nghị của Chánh văn phòng HĐND-UBND huyện; 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy chế phối hợp tiếp công 

dân tại Trụ sở tiếp công dân huyện Cai Lậy”. 

Điều 2. Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện, Chánh thanh tra huyện; 

Thủ trưởng các cơ quan, ban ngành huyện, Chủ tịch UBND các xã, các tổ chức, 

cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. 

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./. 

 
Nơi nhận:    

-Như điều 2; 

-Thanh tra tỉnh; 

-Ban tiếp công dân tỉnh; 

-TT.HU; 

-TT HĐND huyện; 

-CT, các PCT UBND huyện; 

-VP Huyện ủy; 

- VP HĐND-UBND huyện: CVP,PVP,BTCD; 

- Lưu: VT.                               
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