
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH SƠN LA 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

                                                                                                             
Số:             /QĐ-UBND    Sơn La, ngày         tháng       năm 2023       

QUYẾT ĐỊNH 

Sửa đổi một số điều của Quy chế phối hợp tiếp công dân tại Trụ sở Tiếp công 

dân tỉnh Sơn La ban hành kèm theo Quyết định số 695/QĐ-UBND  

ngày 06/4/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA 

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

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và 

Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

 Căn cứ Luật Khiếu nại ngày 11/11/2011; 

 Căn cứ Luật Tố cáo ngày 12/6/2018; 

 Căn cứ Luật Tiếp công dân ngày 25/11/2013 

 Căn cứ Nghị định số 75/2012/NĐ-CP ngày 03/10/2012 của Chính phủ 

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

 Căn cứ Nghị định số 31/2019/NĐ-CP ngày 10/4/2019 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều của 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; 

      Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tại Tờ trình số       

03/TTr-VPUB ngày 16 tháng 01 năm 2023. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Sửa đổi một số điều của Quy chế phối hợp tiếp công dân tại Trụ 

sở Tiếp công dân tỉnh Sơn La ban hành kèm theo Quyết định số 695/QĐ-UBND 

ngày 06/4/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La. 

1. Sửa đổi Điều 7 như sau: 

" Điều 7. Chế độ giao ban 

Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh phối hợp với Văn phòng Tỉnh ủy, Văn 

phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh, Ban Nội chính Tỉnh 

ủy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Ban Tiếp công dân tỉnh và các cơ quan có liên 

quan thực hiện việc giao ban hàng tháng, quý, 6 tháng,…khi có yêu cầu, giấy mời." 
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2. Sửa đổi khoản 9 Điều 8 như sau: 

"9. Tham gia giao ban định kỳ hàng tháng hoặc đột xuất về công tác tiếp 

công dân với lãnh đạo các Văn phòng: Tỉnh ủy, Đoàn Đại biểu quốc hội và Hội 

đồng nhân dân tỉnh; Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy; Ban Nội chính Tỉnh ủy và các cơ 

quan liên quan." 

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

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Chánh Văn phòng Tỉnh 

ủy; Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh; 

Trưởng Ban Tiếp công dân tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch 

Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu 

trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Ban Nội chính Tỉnh uỷ; 

- UBKT Tỉnh uỷ; 

- Các cơ quan Báo, Đài PTTH tỉnh; 

- Các Trường ĐH, CĐ trên địa bàn tỉnh; 

- Trung tâm thông tin tỉnh; 

- Lưu: VT, BTCD, Hằng. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Hoàng Quốc Khánh 
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