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QUYẾT ĐỊNH 
Về việc kiện toàn Tổ tiếp công dân của Thanh tra tỉnh Lào Cai 

  
 

 

CHÁNH THANH TRA TỈNH LÀO CAI 

 

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

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

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

  Căn cứ Thông tư số 04/2021/TT-TTCP ngày 01 tháng 10 năm 2021 của 

Thanh tra chính phủ quy định quy trình tiếp công dân; 

  Căn cứ Quyết định số 08/2015/QĐ-UBND ngày 25/02/2015 của UBND 

tỉnh Lào Cai ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ 

cấu tổ chức của Thanh tra tỉnh Lào Cai; Quyết định số 149/2016/QĐ-UBND 

ngày 20/12/2016 về việc sửa đổi Khoản 2, Điều 3 bản Quy định vị trí, chức 

năng, nhiệm vụ, quyền hạn  và cơ cấu tổ chức của Thanh  tra tỉnh Lào Cai  ban 

hành kèm theo Quyết định số 08/2015/QĐ-UBND ngày 25/02/2015 của UBND 

tỉnh; 

  Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Thanh tra tỉnh, 

 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

   Điều 1. Kiện toàn Tổ tiếp công dân của Thanh tra tỉnh Lào Cai, gồm các 

ông bà sau đây: 

    1. Ông Trần Văn Phu - Thanh tra viên chính, Phó trưởng phòng Thanh 

tra giải quyết khiếu nại, tố cáo 1 - Tổ trưởng; 

    2. Ông Nguyễn Duy Thực - Thanh tra viên chính, Phòng Thanh tra giải 

quyết khiếu nại, tố cáo 1 - Tổ viên; 

    3. Ông Mai Đình Toan - Thanh tra viên, Phòng Thanh tra giải quyết 

khiếu nại, tố cáo 1 - Tổ viên. 

  Điều 2. Tổ tiếp công dân của Thanh tra tỉnh Lào Cai có nhiệm vụ tham 

mưu thực hiện công tác tiếp công dân thường xuyên của Thanh tra tỉnh; tiếp 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-64-2014-nd-cp-huong-dan-luat-tiep-cong-dan-237609.aspx
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công dân định kỳ, đột xuất của lãnh đạo Thanh tra tỉnh, Thường trực Tỉnh ủy, 

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh. 

  Tổ tiếp công dân hoạt động theo Quy chế Tiếp công dân của Thanh tra 

tỉnh. Nhiệm vụ của các tổ viên do Tổ trưởng phân công. 

  Điều 3. Tổ tiếp công dân được hưởng chế độ theo quy định tại Nghị 

quyết số 11/2017/NQ-HĐND ngày 17/7/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy 

định chế độ bồi dưỡng đối với người làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn 

khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh. 

  Điều 4. Chánh Văn phòng, Trưởng phòng nghiệp vụ thuộc Thanh tra 

tỉnh, Kế toán Thanh tra tỉnh, các ông bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi 

hành quyết định này. 

  Quyết định này thay thế Quyết định số 103/QĐ-TT ngày 22/6/2022 của 

Chánh Thanh tra tỉnh Lào Cai và có hiệu lực kể từ ngày ký./. 

 
Nơi nhận: 

- UBND tỉnh; 
- Lãnh đạo Thanh tra tỉnh; 
- Ban Tiếp công dân tỉnh; 

- Như Điều 4; 
- Lưu: VT, NV1. 
 
 

 

CHÁNH THANH TRA 

 
 

 
 

 
 

Nguyễn Thành Sinh 
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