
 

ỦY BAN NHÂN DÂN          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
   TỈNH AN GIANG               Độc lập  -  Tự do  -  Hạnh phúc 

    Số: 3315/QĐ-UBND                             An Giang, ngày  02  tháng  11   năm 2017 

QUYẾT ĐỊNH 
Về việc điều chỉnh Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn  

và cơ cấu tổ chức của Ban Tiếp công dân tỉnh An Giang 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

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 một số điều của Luật Tiếp công dân; 

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Điều chỉnh khoản 3, Điều 2 nhiệm vụ, quyền hạn Quy định ban hành 
kèm theo Quyết định số 1460/QĐ-UBND ngày 27 tháng 5 năm 2016 của Ủy ban 
nhân dân tỉnh An Giang về việc Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền 
hạn, cơ cấu tổ chức và mối quan hệ công tác của Ban Tiếp công dân tỉnh An 
Giang, cụ thể như sau: 

Tiếp nhận, phân loại, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh do 
công dân gửi trực tiếp tại Trụ sở tiếp công dân tỉnh hoặc qua đường bưu điện 
hoặc do các cơ quan, tổ chức, người có thẩm quyền chuyển đến Ủy ban nhân dân 
tỉnh.  

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

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng Ban Tiếp công dân 
tỉnh, Chánh Thanh tra tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Thủ trưởng các sở, ban, ngành 
có liên quan và Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố chịu trách 
nhiệm thi hành quyết định này./. 

Nơi nhận:                                                                      TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 
- Như Điều 3;                      CHỦ TỊCH 
- Thanh tra Chính phủ; 
- Ban Tiếp công dân Trung ương; 
- Chủ tịch; các PCT UBND tinh; 
- Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy;         (Đã ký)  
- Ban Nội chính Tỉnh ủy; 
- Văn phòng Tỉnh ủy; 
- VP Đoàn ĐBQH; 
- VP HĐND tỉnh; 
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;                Vương Bình Thạnh 
- Lưu: HCTC, P.NC, BTCD. 
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