
 

 

UBND HUYỆN KON RẪY 

THANH TRA HUYỆN 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 134/TTr Kon Rẫy, ngày 31 tháng 10 năm 2022 

V/v báo cáo kết quả tiếp 

công dân, giải quyết đơn thư 

khiếu nại, tố cáo năm 2022 

 

 

      Kính gửi: 

 

 

- Các phòng, ban, cơ quan, đơn vị; 

- UBND các xã, thị trấn. 
           

 

Thực hiện Thông báo số 36/TB-HĐND ngày 28/10/2022 của Thường trực 

HĐND huyện Kon Rẫy về nội dung, thời gian, địa điểm tổ chức kỳ họp thứ 5 

HĐND huyện khóa XV; 

Để có số liệu tổng hợp, tham mưu UBND huyện Báo cáo về việc giải 

quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 

2023 trên địa bàn huyện trình HĐND huyện tại kỳ họp thứ 5, HĐND huyện 

khóa XV. Thanh tra huyện đề nghị các phòng ban, cơ quan, đơn vị; UBND các 

xã, thị trấn báo cáo kết quả tiếp công dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, 

kiến nghị, phản ánh tại đơn vị (số liệu từ ngày 01/01/2022 đến ngày 31/10/2022 

và có biểu mẫu kèm theo(1)). Số liệu gửi về Thanh tra huyện trước ngày 

03/11/2022 để Thanh tra huyện tổng hợp tham mưu UBND huyện báo cáo 

Thường trực HĐND huyện theo quy định. 

    Đề nghị Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương phối hợp, triển khai 

thực hiện./. 

 

 
 

 

                                           
(1) Đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương báo cáo cụ thể lượt tiếp công dân và đơn thư phát sinh tại đơn vị là 

vào ngày tiếp công dân thường xuyên, tiếp công dân định kỳ hay tiếp công dân đột xuất (ghi vào cột ngày, tháng, 

năm theo biểu mẫu gửi kèm). 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Ủy ban nhân dân huyện (b/c); 

  - Lưu: TTr. 

CHÁNH THANH TRA 
 

 

 

 

 

Cao Xuân Tân 
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