
 

 

 

ĐẢNG BỘ TỈNH LẠNG SƠN 

HUYỆN UỶ VĂN LÃNG 

* 

Số 3120-QĐ/HU   

 ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Văn Lãng, ngày 13 tháng 6 năm 2019 

 QUYẾT ĐỊNH 

Về Quy chế Bí thư Huyện ủy tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân  

và xử lý những phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của dân  

----- 

Căn cứ Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; 

Căn cứ Luật tiếp Công dân năm 2013; Luật khiếu nại năm 2011; Luật Tố 

cáo năm 2018; 

Căn cứ Quy định số 11-QĐi/TW, ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị quy 

định về trách nhiệm của ngƣời đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại 

trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân; 

Căn cứ Công văn số 4034-CV/BNCTW, ngày 28/5/2019 của Ban Nội 

chính Trung ƣơng về việc thực hiện Quy định số 11-QĐi/TW, ngày 18/02/2019 

của Bộ Chính trị; 

Căn cứ Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXI, 

nhiệm kỳ 2015 - 2020;  

Xét đề nghị của Văn phòng Huyện ủy tại Tờ trình số 92-TTr/VPHU, ngày 

10/6/2019, 

BAN THƯỜNG VỤ HUYỆN ỦY 

QUYẾT ĐỊNH 

 

 Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy chế Bí thƣ Huyện ủy 

tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị, khiếu 

nại, tố cáo của dân”. 

Điều 2. Các Ban đảng, Văn phòng Huyện ủy; các chi, đảng bộ trực thuộc 

Huyện ủy; các phòng, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã 

hội huyện; các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành 

Quyết định này. 

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 
 

Nơi nhận: 

- Thƣờng trực Tỉnh ủy, (b/c) 

- Văn phòng Tỉnh ủy, 

- Ban Nội chính Tỉnh ủy, 

- Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, 

- Ban Dân vận Tỉnh ủy, 

- Thƣờng trực Huyện ủy, 

- Các đồng chí Huyện ủy viên, 

T/M BAN THƯỜNG VỤ 

BÍ THƢ 
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- Nhƣ Điều 2 (thực hiện), 

- Lƣu VT. 
 

Trần Thanh Hải 
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