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Bắc Yên, ngày         tháng 11 năm 2021 

  
 

Kính gửi:  
- Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện;  

- UBND các xã, thị trấn. 

  

Thực hiện Công văn số 3771/UBND-NC ngày 04/11/2021 của Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố 

cáo, công tác cải cách hành chính và đạo đức công vụ; Công văn số 1175/MTTQ-

BTT ngày 01/11/2021 của Ban Thường trực UBMTTQ tỉnh về việc kiến nghị sau 

giám sát việc thực hiện pháp luật về tiếp công  dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; 

 Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện có ý kiến chỉ đạo một số nội dung  thực hiện 

trên địa bàn huyện như sau: 

1. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn 

- Thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về tiếp công dân, giải quyết 

khiếu nại, tố cáo, công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật, công tác hòa giải ở cơ 

sở, thực hiện dân chủ ở cơ sở theo quy định. Việc tiếp công dân định kỳ bảo đảm số 

ngày, giải quyết khiếu nại, tố cáo đảm bảo đúng quy trình, thời hạn theo quy định, 

không để các vụ việc kéo dài, phức tạp, phát sinh điểm nóng gây phức tạp về an 

ninh, trật tự, nhất là về lĩnh vực đất đai, thu hồi đất, bồi thường giải phòng mặt bằng, 

quản lý giao đất, giao rừng, xây dựng.... 

- Thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Trung ương, tỉnh về phòng, chống 

dịch Covid-19, đảm bảo vừa thực hiện tốt, có hiệu quả công tác tiếp dân, giải quyết 

khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh, vừa làm tốt công tác phòng, chống dịch 

Covid-19 theo quy định. 

2. Văn phòng HĐND và UBND huyện 

 Tham mưu kiện toàn Trưởng Ban tiếp công dân và cán bộ tiếp công dân 

thường xuyên của huyện đảm bảo là người có phẩm chất đạo đức tốt, có năng lực 

chuyên môn, nắm vững chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, có kinh 

nghiệm, khả năng vận động, thuyết phục quần chúng, có trách nhiệm với nhiệm vụ 

được giao đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật. 
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3. Phòng Nội vụ huyện 

- Tham mưu Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo đẩy mạnh công tác cải cách hành 

chính, trong đó chú trọng hơn nữa nhiệm vụ cải cách thủ tục hành chính; tăng cường 

kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ, văn hóa công sở, ý thức trách nhiệm, 

tinh thần phục vụ của đội ngũ cán bộ công chức; tham mưu các giải pháp nâng cao 

các chỉ số liên quan đến cải cách hành chính ;sơ kết, tổng kết trong thực hiện nhiệm 

vụ cải cách hành chính theo quy định. 

- Tăng cường kiểm tra đột xuất việc thi hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, 

đạo đức công vụ, văn hóa công sở; kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, đề xuất xử lý 

những tổ chức, cá nhân vi phạm kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ, văn 

hóa công sở. 

4. Thanh tra huyện 

- Tham mưu Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo công tác tiếp công dân, 

giải quyết khiếu nại, tố cáo. Tham mưu xây dựng kế hoạch thanh tra hằng năm, chú 

trọng công tác kiểm tra về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Định 

kỳ tổng hợp, tham mưu trình Chủ tịch  Ủy ban nhân dân huyện xử lý nghiêm người 

đứng đầu các cơ quan, đơn vị, Ủy ban nhân dân các xã, Thị trấn không thực hiện 

hoặc thực hiện không nghiêm các quy định của pháp luật về tiếp công dân, giải quyết 

khiếu nại, tố cáo theo quy định. 

- Chủ trì, phối hợp với Ban Tiếp  công dân huyện, Ủy ban nhân dân các xã, thị 

trấn và các cơ quan liên quan tham mưu UBND huyện nắm chắc tình hình khiếu nại, 

tố cáo trên địa bàn huyện; chủ động tham mưu Ủy ban nhân dân huyện tiếp tục phổ 

biến, quán triệt, thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Trung ương, tỉnh về 

công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị phản ánh; tiếp tục thực 

hiện nghiêm túc Chỉ thị số 07/CT -UBND ngày 25/01/2021 của Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân tỉnh về tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác tiếp  công dân, giải quyết 

khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn. 

5. Ban Tiếp công dân huyện 

- Phối hợp với các phòng, ngành, đơn vị cấp huyện và Ủy ban nhân dân các 

xã, thị trấn nắm chắc tình hình khiếu nại, tố cáo ở các địa phương, đơn vị; kịp t hời 

phát hiện những điểm, những nơi có thể xảy ra khiếu nại, tố cáo đông người, phức 

tạp để kiến nghị cấp có thẩm quyền tiếp công dân và có biện pháp xử lý dứt điểm, 

không để phát sinh “điểm nóng” về khiếu kiện. 

- Phân công cán bộ trực tiếp dân thường xuyên tại Trụ sở tiếp công dân 

huyện. Thực hiện việc tiếp công dân định kỳ và tiếp nhận đơn khiếu nại, tố cáo, kiến 

nghị, phản ánh tại Trụ sở Tiếp công dân huyện theo đúng quy định; đặc biệt, đối với 

các vụ việc đông người, phức tạp, bức xúc cần chủ động đ ề xuất phương án xử lý kịp 

thời, hiệu quả; chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tiếp dân định kỳ và 
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đột xuất, tổng hợp báo cáo tình hình tiếp công dân tại Trụ sở Ti ếp công dân huyện 

theo quy định. 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn căn cứ chức năng, nhiệm vụ, tham mưu và 

tổ chức thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Thanh tra tỉnh (BC); 
- Thường trực huyện ủy (BC); 
- UBMTTQ Việt Nam huyện (PH); 
- Như kính gửi; 
- Lưu: VT. 
 

 

CHỦ TỊCH 
 

 
 

 
 
 

Lê Văn Kỳ 
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