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ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ CẦN THƠ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 35/2009/Qð-UBND

Cần Thơ, ngày 09 tháng 6 năm 2009

QUYẾT ðỊNH
Ban hành quy chế phối hợp giải quyết
các vụ việc tập trung ñông người khiếu nại, tố cáo, làm mất an ninh trật tự
tại trụ sở cơ quan ðảng, Nhà nước thành phố Cần Thơ
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ
Căn cứ Luật tổ chức Hội ñồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11
năm 2003;
Căn cứ Luật Khiếu nại, tố cáo ngày 02 tháng 12 năm 1998, Luật sửa ñổi, bổ sung
một số ñiều của Luật Khiếu nại, tố cáo ngày 15 tháng 6 năm 2004 và ngày 29 tháng 11
năm 2005;
Căn cứ Nghị ñịnh số 136/2006/Nð-CP ngày 14 tháng 11 năm 2006 của Chính phủ
quy ñịnh chi tiết và hướng dẫn thi hành một số ñiều của Luật Khiếu nại, tố cáo và
các Luật sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Luật Khiếu nại, tố cáo;
Căn cứ Nghị ñịnh số 38/2005/Nð-CP ngày 18 tháng 03 năm 2005 của Chính phủ
quy ñịnh một số biện pháp ñảm bảo trật tự công cộng;
Căn cứ Chỉ thị số 36/2004/CT-TTg ngày 27 tháng 10 năm 2004 của Thủ tướng
Chính phủ về việc chấn chỉnh và tăng cường trách nhiệm của Thủ trưởng các cơ quan
hành chính nhà nước trong công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo;
Căn cứ Nghị ñịnh số 150/2005/Nð-CP ngày 12 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ
Quy ñịnh xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh và trật tự an toàn xã hội;
Căn cứ Thông tư số 09/2005/TT-BCA ngày 05 tháng 9 năm 2005 của Bộ Công an
hướng dẫn thi hành một số ñiều của Nghị ñịnh số 38/2005/Nð-CP ngày 18 tháng 3 năm 2005
của Chính phủ về việc quy ñịnh một số biện pháp bảo ñảm trật tự công cộng;

