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Kỳ Thư, ngày17 tháng3 năm 2023 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Phân công cán bộ, công chứclàm đầu mối phụ trách cung cấp thông 

tin tại UBND xãKỳ Thư năm 2023 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃKỲ THƯ 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 

quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Luật Tiếp cận thông tin ngày 06 tháng 4 năm 2016; 

Căn cứ Nghị định số 13/2018/NĐ- CP ngày 23/01/2018 của Chính phủ quy 

định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Tiếp cận thông tin; 

XétđềnghịcủaCông chức Văn phòng- Thống kê xã. 

  QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phân công Bà Lê Thị Hương - Công chức Văn phòng - Thống kê xã 

làm đầu mối phụ trách cung cấp thông tin tại UBND xãKỳ Thư.  

Điều 2. Cán bộ, công chức làm đầu mối phụ trách cung cấp thông tin tại 

UBND xã Kỳ Thư có trách nhiệm: 

- Trực tiếp giải thích, hướng dẫn, thông báo cho công dân thực hiện quyền tiếp 

cận thông tin theo quy định của pháp luật; hướng dẫn người yêu cầu xác định rõ 

hồ sơ, tên văn bản có chứa thông tin. 

- Đề xuất các trường hợp từ chối cung cấp thông tin. 

- Đề xuất với chủ tịch UBND xã về các vấn đề phát sinh trong quá trình giải 

quyết yêu cầu cung cấp thông tin cho công dân. 

- Lập Sổ theo dõi cung cấp thông tin theo yêu cầu. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.  

Văn phòng HĐND – UBND, Các ông (bà) có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm 

thi hành quyết định này./. 

Nơinhận: 
- UBND huyện; 

- TT Đảng ủy- HĐND- UBND- UBMTTQ xã; 

- NhưĐiều 2; 

- Lưu: VP, TP. 
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