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PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ðÀ NẴNG

Số: 17/2017/Qð-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc
ðà Nẵng, ngày 24 tháng 5 năm 2017

QUYẾT ðỊNH
Ban hành Quy ñịnh về tiếp nhận, xử lý, giải quyết ñơn kiến nghị, phản ánh
của tổ chức, cá nhân trên ñịa bàn thành phố ðà Nẵng
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ðÀ NẴNG
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền ñịa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Tiếp công dân ngày 25 tháng 11 năm 2013;
Căn cứ Nghị ñịnh số 64/2014/Nð-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ
quy ñịnh chi tiết thi hành một số ñiều của Luật Tiếp công dân;
Căn cứ Thông tư số 06/2014/TT-TTCP ngày 31 tháng 10 năm 2014 của Tổng
Thanh tra Chính phủ quy ñịnh quy trình tiếp công dân;
Căn cứ Thông tư số 07/2014/TT-TTCP ngày 31 tháng 10 năm 2014 của Tổng
Thanh tra Chính phủ quy ñịnh quy trình xử lý ñơn khiếu nại, ñơn tố cáo, ñơn kiến
nghị, phản ánh;
Theo ñề nghị của Chánh Thanh tra thành phố và Chánh Văn phòng Ủy ban
nhân dân thành phố,
QUYẾT ðỊNH:
ðiều 1. Ban hành kèm theo Quyết ñịnh này Quy ñịnh về tiếp nhận, xử lý và giải
quyết ñơn kiến nghị, phản ánh của tổ chức, cá nhân trên ñịa bàn thành phố ðà Nẵng.
ðiều 2. Quyết ñịnh này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 09/6/2017
ðiều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân thành phố, Chánh Thanh tra thành
phố, thủ trưởng cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân thành phố, Chủ tịch Uỷ
ban nhân dân các quận, huyện, xã, phường, thủ trưởng các cơ quan, ñơn vị, các tổ
chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết ñịnh này./.
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