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UỶ BAN NHÂN DÂN 
TỈNH PHÚ THỌ 

 
Số: 3545/Qð-UBND 

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

 
         Phú Thọ, ngày 31  tháng 12  năm 2014 

 
QUYẾT ðỊNH  

Về việc thành lập Ban Tiếp công dân tỉnh Phú Thọ 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ 
 

Căn cứ Luật tổ chức HðND và UBND ngày 26/11/2003; Luật Tiếp công dân 
ngày 25/11/2013; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 64/2014/Nð-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy ñịnh 
chi tiết thi hành một số ñiều của Luật Tiếp công dân; 

 Căn cứ Quyết ñịnh số 2765/2006/Qð-UBND ngày 03/10/2006 của UBND tỉnh 
Phú Thọ "Quy ñịnh phân cấp quản lý tổ chức bộ máy và cán bộ, công chức, viên chức 
Nhà nước tỉnh Phú Thọ";  

 Xét ñề nghị của Chánh Văn phòng UBND tỉnh và ñề nghị của Giám ñốc Sở 
Nội vụ, 

 

QUYẾT ðỊNH: 

 
ðiều 1. Thành lập Ban Tiếp công dân tỉnh Phú Thọ trên cơ sở Phòng Tiếp 

công dân trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh. 

Ban Tiếp công dân là tổ chức trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh giúp lãnh ñạo 
Tỉnh ủy, ðoàn ðBQH, HðND và UBND tỉnh tổ chức tiếp công dân theo quy ñịnh 
của pháp luật. 

Ban Tiếp công dân tỉnh có con dấu riêng ñể phục vụ hoạt ñộng tiếp công dân. 

Trụ sở Ban Tiếp công dân của tỉnh ñặt trên ñường Nguyễn Tất Thành, phường 
Tân Dân - thành phố Việt Trì. 

 ðiều 2. Nhiệm vụ, quyền hạn. 

Ban Tiếp công dân tỉnh thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy ñịnh tại ðiều 
7, Nghị ñịnh số 64/2014/Nð-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy ñịnh chi tiết thi 
hành một số ñiều của Luật Tiếp công dân 

 ðiều 3. Tổ chức bộ máy và biên chế. 

1.Tổ chức bộ máy : 

a. Lãnh ñạo Ban Tiếp công dân gồm Trưởng ban và không quá 02 Phó Trưởng 
ban. 
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- Trưởng Ban Tiếp công dân là người ñứng ñầu Ban Tiếp công dân do một Phó 
Chánh Văn phòng UBND tỉnh phụ trách. Trưởng Ban chịu trách nhiệm trước pháp 
luật và trước lãnh ñạo UBND tỉnh về mọi hoạt ñộng của Ban Tiếp công dân. 

- Phó Trưởng Ban Tiếp công dân là người giúp Trưởng Ban chỉ ñạo một số 
nhiệm vụ của Ban Tiếp công dân theo sự phân công của Trưởng Ban và chịu trách 
nhiệm trước Trưởng ban về nhiệm vụ ñược phân công. Khi Trưởng Ban vắng mặt, 
một Phó Trưởng Ban ñược ủy quyền ñiều hành hoạt ñộng của Ban Tiếp công dân. 

 * Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, các chức danh Trưởng ban và Phó Trưởng ban 
thực hiện theo quy ñịnh của pháp luật và quy ñịnh về phân cấp quản lý cán bộ của 
tỉnh.  

b. Các phòng chuyên môn: Ban Tiếp công dân tỉnh gồm 02 phòng. 

- Phòng Tổng hợp; 

  - Phòng Tiếp dân và xử lý ñơn thư.   

2. Biên chế: Biên chế của Ban Tiếp công dân tỉnh là biên chế công chức nằm 
trong tổng biên chế công chức của Văn phòng UBND tỉnh do UBND tỉnh quyết ñịnh 
phân bổ trên cơ sở Chính phủ giao hàng năm. 

Ban Tiếp công dân tỉnh ñược giao 03 biên chế hợp ñồng theo Nghị ñịnh 
68/2000/Nð-CP ngày 17/11/2000 của Chính phủ, ñể làm công tác phục vụ hoạt ñộng 
của Ban.  

ðiều 4. Quyết ñịnh này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng UBND 
tỉnh, Giám ñốc các Sở: Nội vụ, Kế hoạch và ðầu tư, Tài chính; Thủ trưởng các sở, 
ban, ngành có liên quan; Chủ tịch UBND các huyện, thành, thị và Ban Tiếp công dân 
tỉnh căn cứ Quyết ñịnh thực hiện./. 

 
  TM.ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 
 

 

 
 
 

Chu Ngọc Anh 

 
 

 

 
 

 


