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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc sửa đổi Quyết định số 2522/QĐ-SNN ngày 10/8/2015 của Giám đốc Sở 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về ban hành Quy chế tiếp công dân  

của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

 

 

GIÁM ĐỐC SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 

 

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

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 06/2014/TT-TTCP ngày 31/10/2014 của Thanh tra 

Chính phủ quy định quy trình tiếp công dân; 

 Căn cứ Quyết định số 4673/QĐ-UBND ngày 24/12/2015 của UBND tỉnh 

Bình Định ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức 

của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 

Căn cứ Quyết định số 2522/QĐ-SNN ngày 10/8/2015 của Giám đốc Sở Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Quy chế tiếp công dân của Sở Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn; 

Xét đề nghị của Chánh Thanh tra Sở, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này nội dung sửa đổi Quyết định số 

2522/QĐ-SNN ngày 10/8/2015 của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

về việc ban hành Quy chế tiếp công dân của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

Khoản 1, Điều 4 được sửa đổi như sau: 

“1. Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức tiếp công dân 

định kỳ vào ngày 15 hằng tháng; nếu trùng với ngày nghỉ, ngày lễ, ngày tết theo 

quy định thì được tổ chức vào ngày làm việc liền kề tiếp theo. Trường hợp Giám 

đốc Sở đi công tác ngoài cơ quan, hoặc bận công tác đột xuất sẽ ủy quyền một Phó 

Giám đốc Sở thực hiện tiếp công dân”. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và sửa đổi Khoản 

1, Điều 4 Quyết định số 2522/QĐ-SNN ngày 10/8/2015 của Giám đốc Sở Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Quy chế tiếp công dân của Sở Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn. 
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       Điều 3. Chánh Văn phòng Sở, Chánh Thanh tra Sở, Trưởng các phòng 

chuyên môn và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc Sở; các tổ chức, cá nhân 

có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Lưu: VT; TTra. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Phan Trọng Hổ 
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