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THÔNG BÁO 
Kết quả tiếp công dân định kỳ tháng 6/2022 của Bí thư Huyện ủy 

----- 

 

Thực hiện Quy chế tiếp công dân của Ban Thường vụ Huyện ủy, ngày 

15/6/2022, tại Trụ sở Tiếp công dân UBND huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn; đồng 

chí Lê Trí Thức, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đã chủ trì 

tiếp công dân; cùng tham dự tiếp công dân có: 

1. Đồng chí Nghiêm Thị Bạch Tuyết, Ủy viên Ban thường vụ Huyện ủy, 

Chủ nhiệm UBKT; 

2. Đồng chí Triệu Quốc Tra, Phó Chánh Thanh tra huyện; 

3. Đồng chí Đỗ Thị Hiền, Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện; 

4. Đồng chí Vũ Thu Hà, Chuyên viên Tiếp công dân huyện; 

5. Đồng chí Hoàng Thị Đảy, Phó Chánh Văn phòng Huyện ủy – Thư ký. 

I. KẾT QUẢ CHUNG 

Trong ngày đã tiếp 01 lượt/01 công dân đến kiến nghị, đề đạt nguyện vọng. 

II. KẾT QUẢ TIẾP CỤ THỂ 

1. Bà Lê Thị Oanh, thường trú tại số nhà 397 phố Trần Đăng Ninh, thị trấn 

Vân Đình, huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội  

Nội dung: Mong muốn đề nghị Huyện ủy đôn đốc nhắc nhở Chủ tịch UBND 

huyện Cao Lộc thực thi công vụ theo Đơn kiến nghị của bà Lê Thị Oanh đề ngày 

20/5/2022. 

Sau khi nghe công dân trình bày, Chủ tọa kết luận như sau: 

Về mong muốn của Bà, Huyện ủy Cao Lộc thông tin để Bà biết: Việc lãnh 

đạo chỉ đạo khắc phục những khuyết điểm hạn chế trong tổ chức thực hiện nhiệm 

vụ của các tổ chức, cá nhân là việc làm thường xuyên của cấp ủy đảng, trong 6 

tháng đầu năm 2022 Thường trực, Ban Thường vụ Huyện ủy đã ban hành nhiều 

văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, thông báo, kết luận để chỉ đạo khắc phục những hạn chế 

trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ, trách nhiệm cá nhân của người đứng đầu trong 

thực thi công vụ, việc phối hợp của các cơ quan đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ, 

trong đó Huyện ủy đã ban hành Công văn số 891-CV/HU, ngày 14/3/2022 về việc 

tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, 

tố cáo; Kế hoạch số 82- KH/HU, ngày 18/02/2022 về việc tiếp dân, đối thoại trực 
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tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân, giải quyết các vụ việc 

khiếu kiện trên địa bàn… 

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, nếu phát hiện cơ quan, tổ chức, cá nhân 

có vi phạm sẽ xem xét, xử lý theo đúng quy định. Còn khi các cơ quan đã giải 

quyết vụ việc đúng theo quy định của pháp luật thì đề nghị công dân nghiêm chỉnh 

chấp hành. 

Huyện ủy Cao Lộc trân trọng cảm ơn những kiến nghị, phản ánh của Bà và 

tiếp tục chỉ đạo UBND huyện xem xét giải quyết theo đúng quy định của pháp luật. 

Huyện ủy Cao Lộc thông báo kết quả tiếp công dân định kỳ để các phòng, 

đơn vị liên quan biết. 

(Thông báo này được niêm yết công khai tại trụ sở tiếp công dân và công bố 

trên trang thông tin điện tử của huyện). 

 

Nơi nhận: 
- Như thành phần, 

- Ban Nội chính Tỉnh ủy, 

- Văn phòng Tỉnh ủy, 

- Thường trực Huyện ủy, 

- UBND huyện, 

- Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy, 

- Ban TCD huyện, 

- Trang TTĐT huyện, 

- CPVP Huyện ủy, 

- Công dân, 

- Lưu Văn phòng Huyện ủy. 

 

 

 

 

 
 

 

 

T/L BAN THƯỜNG VỤ 

 PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Hoàng Thị Đảy 
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