
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN CAO LỘC 
 

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:            /UBND-VP 

V/v tăng cường phối hợp trong công 

tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư 

      Cao Lộc, ngày        tháng  7  năm 2021  

 

Kính gửi:  

- Thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị huyện; 

- Chủ tịch UBND các xã, thị trấn. 

 

Thực hiện Công văn số 307-CV/BNCTU ngày 16/7/2021 của Ban Nội chính 

Tỉnh ủy về tăng cường phối hợp trong công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư; 

Để tăng cường công tác phối hợp tham mưu cho cấp ủy, chính quyền lãnh 

đạo, chỉ đạo giải quyết kịp thời, có hiệu quả  những  phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, 

tố cáo của công dân trên địa bàn huyện, UBND huyện đề nghị thủ trưởng các cơ 

quan, đơn vị phối hợp thực hiện tốt một số nội dung sau: 

1. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, vận động, thuyết 

phục các tầng lớp Nhân dân chấp hành các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp 

luật của Nhà nước, nhất là Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo; quan tâm tổ chức đối thoại 

để người dân hiểu và chấp hành các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của 

Nhà nước. Kịp thời báo cáo cơ quan cấp trên các nội dung vượt thẩm quyền, không 

để xảy ra tình trạng khiếu nại vượt cấp, tập trung đông người ở địa bàn, đơn vị mình. 

2. Sau mỗi kỳ tiếp công dân, đối thoại với công dân của đồng chí Chủ tịch 

Ủy ban nhân dân xã, thị trấn, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị: Khi ban hành Thông 

báo kết quả tiếp công dân, văn bản chỉ đạo, giao nhiệm vụ thì đồng gửi cho UBND 

huyện để nắm, theo dõi. 

3. Đối với các đơn, thư UBND huyện chuyển đến để giải quyết: Các cơ 

quan, tổ chức, người có thẩm quyền giải quyết có trách nhiệm ban hành văn bản 

báo cáo, thông báo về kết quả tiếp nhận để giải quyết và chỉ đạo giải quyết. Khi có 

kết quả giải quyết đơn thư, báo cáo UBND huyện theo đúng thời gian. 

4. Đối với đơn, thư do các cơ quan, đơn vị, báo, đài chuyển đến: Khi có báo 

cáo kết quả giải quyết đơn, cơ quan, đơn vị, người có thẩm quyền đồng gửi UBND 

huyện để có phương án lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời. 

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị trao đổi với 

Ban Tiếp công dân huyện để phối hợp giải quyết (qua số điện thoại 0205.3861.257). 

UBND huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị nghiêm túc thực hiện./. 

 

Nơi nhận:                                                                                                                                                                                                                                                     
- Như trên; 

- Ban Nội chính TU (Báo cáo); 

- UBND tỉnh (Báo cáo); 

- TT Huyện ủy; 

- CT, PCT UBND huyện; 

- CPVP; 

- Lưu: VT. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Duy Anh 
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