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    Kính gửi:  

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

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 
 

 

Thực hiện Văn bản số 3436/UBND-TD ngày 13 tháng 10 năm 2022 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc tổ chức tiếp công dân phục vụ Kỳ họp 

thứ 4, Quốc hội khóa XV, Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu: 

1. Thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, 

thị trấn: 

- Nắm chắc tình hình khiếu nại, tố cáo, tiến hành rà soát các vụ việc khiếu 

nại, tố cáo trên địa bàn; tổ chức tốt công tác tiếp công dân, đối thoại để giải 

quyết kịp thời các vụ việc khiếu nại, tố cáo, nhất là các vụ việc đông người, 

phức tạp; giải quyết theo thẩm quyền, đúng quy định pháp luật ngay khi phát 

sinh sự việc, không để phát sinh “điểm nóng”; tăng cường công tác vận động, 

thuyết phục, tuyên truyền, hướng dẫn người khiếu nại, tố cáo thực hiện quyền 

khiếu nại, tố cáo theo đúng quy định pháp luật. 

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn phối hợp chặt chẽ, kịp thời với 

Thanh tra huyện để có biện pháp hữu hiệu đưa công dân trở về địa phương (nếu 

có), không để công dân khiếu kiện đông người tại các cơ quan của tỉnh (nhất là 

trước, trong thời gian diễn ra Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV). Kịp thời báo 

cáo Ủy ban nhân dân huyện về tình hình phát sinh những vụ việc có dấu hiệu 

phức tạp để biết, chỉ đạo. 

2. Thanh tra huyện: 

- Chủ động phối hợp với Ban Tiếp công dân tỉnh và các địa phương có 

công dân đi khiếu kiện tại các cơ quan tỉnh để tiếp, giải thích, vận động công 

dân trở về địa phương (nếu có). 

- Kịp thời cung cấp thông tin những trường hợp công dân khiếu nại, tố 

cáo đông người, phức tạp, vượt cấp lên các cơ quan tỉnh (khi có yêu cầu). 

3. Công an huyện: Chủ động phối hợp với Thanh tra huyện để nắm bắt 

tình hình, kết quả các vụ việc khiếu kiện đông người, phức tạp, kéo dài và có 

phương án xử lý kịp thời, nghiêm minh đối với những đối tượng lợi dụng quyền 

khiếu nại, tố cáo của công dân để gây mất an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa 

bàn huyện. 

ỦY BAN NHÂN DÂN  

HUYỆN KON RẪY 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:         /UBND-TD Kon Rẫy, ngày       tháng       năm  

Về việc tổ chức tiếp công 

dân phục vụ Kỳ họp thứ 4, 

Quốc hội khóa XV 
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Yêu cầu các cơ quan, đơn vị và địa phương nghiêm túc triển khai thực 

hiện./. 

 

 

 

Nơi nhận: TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 
- Như trên (th/h); 

- Thanh tra tỉnh (b/c); 

- Ban Tiếp công dân tỉnh (b/c); 

- TT Huyện ủy (b/c); 

- TT HĐND huyện (b/c); 

- Đ/c CT, các PCT UBND huyện; 

- Lưu: VT, TD. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 
 

 

 
 

 

  Nguyễn Văn Thủy 
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