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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phân công cán bộ làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu 

nại, tố cáo, đề nghị, kiến nghị, phản ánh 

 

GIÁM ĐỐC SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI BẮC KẠN 

 

Căn cứ Luật Luật Khiếu nại ngày 11 tháng 11 năm 2011; 

Căn cứ Luật Tố cáo ngày 13 tháng 11 năm 2011; 

Căn cứ Luật Tiếp công dân ngày 25 tháng 11 năm 2013; 

Căn cứ Nghị định số 124/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Khiếu nại; 

Căn cứ Nghị định số 31/2019/NĐ-CP ngày 10/4/2019 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Tố cáo; 

Căn cứ Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều của Luật Tiếp công dân; 

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

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 08/2017/QĐ-UBND ngày 17 tháng 02 năm 2017 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc Quy định phân cấp quản lý tổ chức bộ 

máy, biên chế và cán bộ, công chức, viên chức nhà nước thuộc Ủy ban nhân dân 

tỉnh Bắc Kạn; 

Căn cứ Quy chế tiếp công dân ban hành kèm theo Quyết định số 405/QĐ-

SGTVT ngày 07/8/2015 của Sở Giao thông vận tải tỉnh Bắc Kạn; 

Theo đề nghị của Chánh Thanh tra Sở. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phân công các ông (bà) có tên dưới đây thực hiện nhiệm vụ tiếp 

công dân của Sở Giao thông vận tải tỉnh Bắc Kạn: 

1. Ông Dương Ngọc Thuyết - Giám đốc Sở 

2. Ông Đặng Quang Hùng - Phó Giám đốc Sở 

3. Ông Trịnh Đình Sính - Phó Giám đốc Sở 

4. Ông Nguyễn Kiều Huân - Chánh Thanh tra Sở 

5. Ông Hà Đức Dục - Phó Chánh Thanh tra Sở 

6. Ông Bùi Văn Hải - Phó Chánh Văn phòng Sở 



2 

7. Ông Nông Xuân Bính - Trưởng phòng QLVT-PT&NL 

8. Ông Ngô Thượng Hiền - Trưởng phòng QLKCHTGT 

9. Bà Dương Hoàng Ngân - Trưởng phòng QLCLCTGT 

10. Ông Nghiêm Văn Thép - Giám đốc Ban QL, bảo trì công trình đường bộ. 

Địa điểm tiếp công dân: Tại Văn phòng Sở, Văn phòng Thanh tra Sở. 

Điều 2. Các ông (bà) có tên tại Điều 1 có trách nhiệm: 

- Phân công cán bộ, công chức thực hiện tiếp nhận các thông tin đề nghị, 

kiến nghị, phản ánh, góp ý, khiếu nại, tố cáo của cơ quan, tổ chức, cá nhân về 

những vấn đề có liên quan đến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp 

luật của Nhà nước cũng như các hoạt động có liên quan đến lĩnh vực quản lý của 

ngành giao thông vận tải. 

- Mở sổ ghi chép, cập nhật đầy đủ các nội dung liên quan đến hoạt động 

tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, đề nghị, kiến nghị, phản ánh của tổ 

chức, cá nhân theo quy định. 

- Tổ chức tiếp công dân định kỳ, đột xuất, giải quyết khiếu nại, tố cáo, đề 

nghị, kiến nghị, phản ánh của tổ chức, cá nhân theo Quy chế tiếp công dân của 

Sở Giao thông vận tải và quy định của pháp luật. 

Điều 3. Cán bộ, công chức thực hiện nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn thư  

khiếu nại, tố cáo, đề nghị, kiến nghị, phản ánh được hưởng nguyên lương và chế 

độ phụ cấp, bồi dưỡng theo quy định tại Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 

26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Tiếp công dân 

và Thông tư số 320/2016/TT-BTC ngày 14/12/2016 của Bộ Tài chính 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. 

Điều 4. Các ông (bà): Chánh Văn phòng Sở, Chánh Thanh tra Sở, Trưởng 

các phòng, ban, đơn vị thuộc Sở; các tổ chức, cá nhân có liên quan và các ông 

(bà) có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. 

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 

317/QĐ-SGTVT ngày 15/8/2018 của Sở Giao thông vận tải về việc phân công 

cán bộ làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, đề nghị, kiến 

nghị, phản ánh./. 
 

Nơi nhận: 
Gửi bản điện tử: 
- Như Điều 4 (t/h); 
- UBND tỉnh (b/c); 
- Thanh tra tỉnh (b/c); 
- Ban Giám đốc Sở; 
- Các phòng, ban, đơn vị trực thuộc; 
- Cổng TTĐT Sở GTVT; 
- Lưu: VT, TTS (Ô Thắm). 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Dương Ngọc Thuyết 
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