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CÔNG BÁO

Số 08 + 09 - 05 - 4 - 2011

ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN PHÚ GIÁO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 02/2011/Qð-UBND

Phú Giáo, ngày 09 tháng 3 năm 2011

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc

QUYẾT ðỊNH
Về việc quy ñịnh công tác tiếp công dân,
nhận xử lý ñơn và giải quyết ñơn trên ñịa bàn huyện Phú Giáo
ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN
Căn cứ Luật Tổ chức Hội ñồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ñược Quốc hội
khóa XI thông qua ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật ðất ñai năm 2003;
Căn cứ Luật Khiếu nại, tố cáo, ñã ñược sửa ñổi, bổ sung năm 2004 và năm
2005;
Căn cứ Quyết ñịnh số 27/2010/Qð-UBND ngày 02/8/2010 của UBND tỉnh
Bình Dương quy ñịnh trình tự, thủ tục tiếp công dân và giải quyết ñơn;
Xét ñề nghị của Chánh Thanh tra huyện Phú Giáo,
QUYẾT ðỊNH
ðiều 1. Nay ban hành kèm theo Quyết ñịnh này Bản quy ñịnh công tác tiếp
công dân, nhận xử lý ñơn và giải quyết ñơn trên ñịa bàn huyện Phú Giáo.
ðiều 2. Giao Chánh Thanh tra huyện và Trưởng phòng Tư pháp tổ chức triển
khai thực hiện Quyết ñịnh này và báo cáo kết quả thực hiện về Ủy ban nhân dân
huyện.
ðiều 3. Chánh Văn phòng Hội ñồng nhân dân - Ủy ban nhân dân huyện,
Chánh Thanh tra huyện, Trưởng phòng Tư pháp, Thủ trưởng các ban, ngành, Chủ
tịch Ủy ban nhân các xã, thị trấn chịu trách nhiệm thi hành Quyết ñịnh này.
Quyết ñịnh này có hiệu lực sau 07 ngày, kể từ ngày ký và thay thế Quyết ñịnh
số 1221/2008/Qð-UBND ngày 12/11/2008 của Chủ tịch Ủy ban nhân huyện Phú
Giáo./.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
ðã ký: Võ Văn Bá

