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QUYẾT ĐỊNH
Về việc ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý thông tin qua
Đường dây nóng tại Sở Tư pháp
GIÁM ĐỐC SỞ TƯ PHÁP TỈNH KON TUM
Căn cứ Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018;
Căn cứ Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ quy
định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng;
Căn cứ Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về
việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà
cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc;
Căn cứ Quyết định số 24/2015/QĐ-UBND ngày 27/5/2015 của Ủy ban nhân
dân tỉnh Kon Tum về việc ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn
và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Kon Tum;
Căn cứ Văn bản số 1571/UBND-NCXDPL ngày 24/6/2019 của Ủy ban nhân
dân tin̉ h về tăng cường các biện pháp phòng ngừa tiêu cực , tham nhũng trong hoa ̣t
đô ̣ng công vu ̣ trên điạ bàn tin
̉ h;
Xét đề nghị của Chánh Thanh tra Sở và Chánh Văn phòng Sở ,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế tiếp nhận, xử lý thông
tin qua Đường dây nóng tại Sở Tư pháp.
Điều 2. Văn phòng Sở có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực
hiện Quy chế và định kỳ báo cáo Giám đốc Sở về kết quả thực hiện.
Điều 3. Chánh Văn phòng Sở, Chánh Thanh tra Sở ; Thủ trưởng các Phòng ,
Trung tâm trực thuô ̣c Sở chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.
Nơi nhận:
- UBND tỉnh (b/c);
- Thanh tra tỉnh (b/c);
- Lãnh đạo Sở (đ/b);
- Như Điều 3;
- Lưu TTr, VT/STP.
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