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QUYẾT ĐỊNH 
Về việc thành lập Tổ tiếp nhận những phản ánh, kiến nghị của tổ chức,  

cá nhân có liên quan đến thực hiện chính sách hỗ trợ theo Nghị định  
số 41/2020/NĐ-CP và Nghị quyết số 42/NQ-CP của Chính phủ 

 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG TÂN QUY ĐÔNG 
  

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 
 Căn cứ Thông báo số 59/TB-VPUBND ngày 15 tháng 4 năm 2020 của Văn 
phòng UBND tỉnh Đồng Tháp về ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn 
Văn Dương tại Hội nghị trực tuyến của UBND Tỉnh với các địa phương về triển 
khai thực hiện Nghị định số 41/2020/NĐ-CP của Chính phủ về gia hạn thời gian 
nộp thuế và tiền thuê đất, Nghị quyết số 42/NQ-CP của Chính phủ về các biện 
pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19; 
 Theo đề nghị của công chức Văn phòng – Thống kê phường, 

QUYẾT ĐỊNH: 
 Điều 1. Thành lập Tổ tiếp nhận những phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá 
nhân có liên quan đến thực hiện chính sách hỗ trợ theo Nghị định số 41/2020/NĐ-
CP và Nghị quyết số 42/NQ-CP của Chính phủ trên địa bàn phường Tân Quy 
Đông, gồm các thành viên có tên như sau: 

1. Bà Phạm Thị Ngọc Thanh, PBT.ĐU/PCT.UBND phường, Tổ trưởng; 
2. Bà Tăng Nguyễn Phượng Loan, công chức Văn hóa – Xã hội, phụ trách 

Lao động – Thương binh và Xã hội phường, Thành viên; 
3. Bà Nguyễn Thị Bé Hai, cán bộ Ủy nhiệm thu phường, Thành viên; 
4. Ông Trần Hữu Thiện, Bí thư CB/Trưởng khóm Tân Mỹ, Thành viên; 
5. Ông Nguyễn Hồng Sơn, Bí thư CB/Trưởng khóm Sa Nhiên, Thành viên; 
6. Bà Ngô Thị Tươi, Bí thư CB/Trưởng khóm Tân Hiệp, Thành viên; 
7. Ông Nguyễn Ngọc Cường, Bí thư CB/Trưởng khóm Tân Huề, Thành viên; 
8. Mời bà Tống Thị Thanh Thủy, Chủ tịch UBMTTQ phường, Thành viên. 

 Điều 2. Nhiệm vụ của Tổ là tiếp nhận những phản ánh, kiến nghị của tổ 
chức, cá nhân trên địa bàn phường Tân Quy Đông trong quá trình triển khai thực 
hiện Nghị định số 41/2020/NĐ-CP của Chính phủ về gia hạn thời gian nộp thuế 
và tiền thuê đất, Nghị quyết số 42/NQ-CP của Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ 
người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19; tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm 
quyền xem xét giải quyết, tránh trường hợp bỏ sót đối tượng được hỗ trợ. 



 Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Tổ tiếp nhận phản ánh, 
kiến nghị tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ. 
 Điều 4. Công chức Văn phòng – Thống kê phường cùng các thành viên có 
tên ở Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 
 
Nơi nhận: TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 
- Như Điều 4; 
- ĐU, HĐND phường; 
- UBMTTQ và các đoàn thể phường; 
- Các bộ Truyền thanh (t/b); 
- BND các khóm; 
- Lưu: VT, (t). 

CHỦ TỊCH 
 
 
 
 
 

Nguyễn Thị Minh Hiếu 
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