
UBND TỈNH QUẢNG BÌNH 

VĂN PHÒNG 

Số:            /VPUBND-NC 
V/v tham mưu xây dựng báo cáo phục 

vụ công tác giám sát của Ban Pháp chế 

HĐND tỉnh 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

      Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

          Quảng Bình, ngày        tháng 7  năm 2019 

 

    Kính gửi:   

- Thanh tra tỉnh; 

- Các sở, ban, ngành thuộc tỉnh; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố. 
                                                       

Thực hiện Quyết định số 173/QĐ-HĐND ngày 05/7/2019 của Ban Pháp 

chế Hội đồng nhân tỉnh về thành lập Đoàn giám sát và ban hành Kế hoạch 

giám sát chuyên đề tình hình thực hiện quy định pháp luật về tiếp công dân, 

giải quyết khiếu nại, tố cáo; đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh 

Nguyễn Xuân Quang chỉ đạo: 

- Giao Thanh tra tỉnh chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương 

tham mưu UBND tỉnh dự thảo báo cáo tình hình thực hiện quy định pháp luật 

về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân từ năm 2016 đến 

tháng 6/2019 theo đề cương đính kèm Quyết định nêu trên, hoàn thành trước 

ngày 30/7/2019. 

- Các sở, ban, ngành thuộc tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố gửi 

báo cáo về UBND tỉnh (qua Thanh tra tỉnh, bản điện tử gửi về địa chỉ: 

giangnt.tt@quangbinh.gov.vn) trước ngày 26/7/2019 để tổng hợp. 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến của đồng chí Phó Chủ tịch 

Thường trực UBND tỉnh để Thanh tra tỉnh và các sở, ban, ngành, địa phương 

biết, thực hiện. 

(Đính kèm Quyết định số 173/QĐ-HĐND ngày 05/7/2019 của Ban Pháp 

chế Hội đồng nhân tỉnh)./. 

 
Nơi nhận:  
- Như trên; 

- CT, các PCT UBND tỉnh (b/c); 

- LĐ VPUBND tỉnh; 

- Lưu: VT, NC, TDNV. 

KT.CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 
Nguyễn Quang Ngọc 
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