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UBND TỈNH KON TUM CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 Số:         /QĐ-SKHĐT Kon Tum, ngày      tháng     năm 2019 

 

QUYẾT ĐỊNH 

 Phân công, giao nhiệm vụ cho công chức làm nhiệm vụ tiếp công dân; xử lý đơn 

khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon Tum 
 

GIÁM ĐỐC SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ 

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 thi hành một số điều của Luật Tiếp công dân; 

Căn cứ Thông tư số 320/2016/TT-BTC ngày 14 tháng 12 năm 2016 của Bộ Tài 

chính ban hành quy định chế độ bồi dưỡng đối với người làm nhiệm vụ tiếp công dân, 

xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; 

Căn cứ Quyết định số 11/2016/QĐ-UBND ngày 05/4/2016 của UBND tỉnh Kon 

Tum ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và hoạt 

động của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon Tum; 

Căn cứ Nghị quyết số 16/2017/NQ-HĐND ngày 21/7/2017 của Hội đồng nhân 

dân tỉnh Kon Tum  Quy định mức chi bồi dưỡng đối với người làm nhiệm vụ tiếp 

công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh tại các Trụ sở tiếp công dân 

hoặc địa điểm tiếp công dân trên địa bàn tỉnh Kon Tum; 

Xét đề nghị của Chánh Thanh tra Sở Kế hoạch và Đầu tư, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phân công, giao nhiệm vụ cho công chức làm công tác tiếp công dân; 

xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon 

Tum (có Phụ lục I kèm theo). 

Điều 2. Các công chức có tên trong danh sách được hưởng chế độ bồi dưỡng đối 

với người làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, 

phản ánh theo quy định của pháp luật. 

Điều 3. Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra Sở và các ông, bà có tên trong danh 

sách tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận:          
- Như Điều 3 (t/h);  

- Lưu: VT, TT, TVĐ(10). 

                   GIÁM ĐỐC                                                                                                                      

 

 

 

 

                Phan Văn Thế 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-64-2014-nd-cp-huong-dan-luat-tiep-cong-dan-237609.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/thong-tu-320-2016-tt-btc-che-do-boi-duong-nguoi-lam-nhiem-vu-tiep-cong-dan-xu-ly-don-khieu-nai-336556.aspx
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