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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc ban hành Nội quy tiếp công dân của Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Yên 

 

TRƯỞNG BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ TỈNH PHÚ YÊN 

   

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, 

Ủy ban nhân dân số 31/2004/QH11 ngày 03/12/2004; 

Căn cứ Luật Tiếp công dân số 42/2013/QH13 ngày 25/11/2013; 

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

chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiếp công dân; 

Căn cứ Thông tư số 06/2014/TT-TTCP ngày 31/10/2014 của Thanh tra Chính 

phủ về quy trình tiếp công dân; 

Căn cứ Thông tư số 07/2014/TT-TTCP ngày 31/10/2014 của Thanh tra Chính 

phủ về quy định quy trình xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh; 

  Căn cứ Quyết định số 06/2015/QĐ-UBND ngày 02/02/2015 của UBND Tỉnh 

Phú Yên quy định về tổ chức tiếp công dân của các cơ quan Nhà nước trên địa bàn 

tỉnh Phú Yên. 

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Ban quản lý Khu kinh tế.  

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Nội quy tiếp công dân của Ban Quản lý 

Khu kinh tế Phú Yên. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Ban, Trưởng các phòng, ban, trung tâm thuộc Ban, 

cán bộ, công chức có liên quan và công dân đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh 

tại phòng tiếp công dân của Ban chịu trách nhiệm thi hành Nội quy ban hành theo 

Quyết định này./. 
 

Nơi nhận:                   
- Như điều 3;  
- UBND Tỉnh (b/c); 
- Thanh tra Tỉnh; 
- Website của BQL KKT;            
- Lưu: VT, VP.   

 TRƯỞNG BAN 

 

 

 

Nguyễn Xuân Hùng 
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