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UỶ BAN NHÂN DÂN  
TỈNH LÀO CAI

Số: 08/2014/QĐ-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

         Lào Cai, ngày 08 tháng 4 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH
Về việc sửa đổi Điều 5 Quyết định số 64/2012/QĐ-UBND ngày 28/12/2012 

của UBND tỉnh Lào Cai về chế độ đối với cán bộ làm công tác tiếp công dân, 
xử lý đơn thư trên địa bàn tỉnh Lào Cai

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND ngày 

03/12/2004;   
Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16/12/2002;
Căn cứ Thông tư Liên tịch số 46/2012/TTLT-BTC-TTCP ngày 16/3/2012 của 

Liên Bộ Tài chính và Thanh tra Chính phủ quy định chế độ bồi dưỡng đối với cán 
bộ, công chức làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, 
phản ánh;

Căn cứ Nghị quyết số 20/2012/NQ-HĐND ngày 14/12/2012 của Hội đồng nhân 
dân tỉnh và Văn bản số 302/HĐND-TT ngày 22/6/2012 của Thường trực Hội đồng 
nhân dân tỉnh về việc thỏa thuận tờ trình của UBND tỉnh Lào Cai;

Theo đề nghị của Chánh Thanh tra tỉnh Lào Cai tại Tờ trình số 14/TTr-TT ngày 
28/3/2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi Điều 5 Quyết định số 64/2012/QĐ-UBND ngày 28/12/2012 của 
UBND tỉnh Lào Cai về chế độ đối với cán bộ làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn 
thư trên địa bàn tỉnh Lào Cai, như sau:

“Điều 5. Định mức:
1. Các đối tượng tại Khoản 1, Khoản 2, Điều 2 được hưởng định mức hỗ trợ 

không quá 02 ngày/người/tháng.
2. Số lượng cán bộ công chức tiếp công dân tại địa điểm quy định tại Khoản 1, 

Khoản 2, Điều 1 theo quyết định thành lập (trừ cấp xã).
3. Số lượng cán bộ, công chức thuộc Thanh tra tỉnh đươc giao nhiệm vụ tiếp 
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công dân do Chánh Thanh tra tỉnh quyết định nhưng không quá 04 người; thuộc 
Thanh tra huyện do Chủ tịch UBND huyện, thành phố quyết định tối đa 04 người 
nhưng không quá 1/2 biên chế của Thanh tra huyện, thành phố.

4. Số lượng cán bộ, công chức được giao nhiệm vụ tiếp công dân của cơ quan 
cấp sở, ngành, UBND cấp xã do Giám đốc các sở, ngành, Chủ tịch UBND các xã, 
phường, thị trấn quyết định nhưng không quá 02 người.

5. Số lượng cán bộ công chức được cấp có thẩm quyền giao nhiệm vụ chuyên 
trách xử lý đơn thư theo quy định tại Khoản 4 Điều 2 không quá 02 người đối với 
Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, Thanh tra tỉnh; số 
lượng cán bộ, công chức được hưởng chế độ áp dụng tại Văn phòng UBND tỉnh 
thực hiện theo số lượng cán bộ, công chức được Chánh Văn phòng UBND tỉnh giao 
nhiệm vụ chuyên trách xử lý đơn thư; không quá 01 người đối với các đơn vị còn lại.

6. Số ngày hỗ trợ không quá 20 ngày/người/tháng đối với cán bộ công chức thuộc 
Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh 
và Thanh tra tỉnh; không quá 10 ngày/người/tháng đối với các đơn vị còn lại.

Điều 2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Chánh Thanh tra tỉnh; Thủ trưởng các 
sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Chủ tịch UBND các xã, thị 
trấn và các cơ quan có liên quan căn cứ Quyết định thi hành.

Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký ban hành./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Doãn Văn Hưởng
 


