
TỔNG CỤC THỐNG KÊ 

CỤC THỐNG KÊ TỈNH LÀO CAI 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:        /QĐ-CTK Lào Cai, ngày 09 tháng 3 năm 2023 

 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc ban hành Quy chế tiếp công dân, Quy chế giải quyết tố cáo, 

Nội quy tiếp công dân của Cục Thống kê tỉnh Lào Cai 

 

 

CỤC TRƯỞNG CỤC THỐNG KÊ TỈNH LÀO CAI 

Căn cứ Luật Tiếp công dân ngày 25 tháng 11 năm 2013; 

Căn cứ Luật Tố cáo số 25/2018/  1  ngày 12 tháng   năm 2018; 

Căn cứ Nghị định số   /201 /NĐ-CP ngày 2  tháng   năm 201  của 

Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiếp công dân; 

Căn cứ Nghị định số 31/201 /NĐ-C  ngày 10 tháng   năm 201  của 

Chính phủ quy định chi tiết một số điều  à  i n pháp t  chức thi hành Luật Tố 

cáo  à các  ăn   n h  ng d n thi hành; 

Căn cứ Thông t  số 06/2014/TT-TTCP ngày 31/10/201  của Thanh tra 

Chính phủ  uy định quy trình tiếp công dân; 

Căn cứ Thông t  số 07/2014/TT-TTCP ngày 31/10/201  của Thanh tra Chính 

phủ  uy định quy trình xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, đơn kiến nghị, ph n ánh; 

Căn cứ Quyết định số 100 / Đ-TCTK ngày 20/5/2020 của T ng cục 

tr ởng T ng cục Thống kê,  uy định chức năng, nhi m vụ, quyền hạn  à cơ cấu 

t  chức của Cục Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc Trung  ơng; 

Theo đề nghị của Tr ởng phòng Phòng Thống kê T ng hợp. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này, gồm: Quy chế tiếp công dân; 

Quy chế giải quyết tố cáo; Nội quy tiếp công dân của Cục Thống kê tỉnh Lào Cai. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành và 

thay thế Quyết định số 86/QĐ-CTK ngày 01/11/2015 của Cục trưởng Cục 

Thống kê tỉnh Lào Cai về việc ban hành Quy chế tiếp công dân của Cục Thống 

kê tỉnh Lào Cai. 
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Điều 3. Trưởng các phòng thuộc cơ quan Cục, Chi cục trưởng Chi cục 

Thống kê các huyện, thị xã, thành phố, Chi cục Thống kê khu vực và các đơn vị, 

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

 

Nơi nhận: 

- Như Điều 3; 

- Vụ PCTT (TCTK); 

- Lãnh đạo Cục; 

- Cổng TTĐT của Cục; 

- Lưu: VT, TKTH. 

CỤC TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

Phùng Đắc Hưng 
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