
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN KON RẪY 

Số:             /UBND-NC 

V/v triển khai thực hiện Quyết 

định số 879/QĐ-UBND ngày 

30/12/2022 của UBND tỉnh 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

      Kon Rẫy, ngày       tháng      năm 

Kính gửi: 

- Các phòng, ban ngành, đơn vị thuộc huyện; 

- UBND các xã, thị trấn. 

 

Căn cứ Quyết định số 879/QĐ-UBND ngày 30/12/2022 của UBND tỉnh Kon 

Tum về Phê duyệt Đề án nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tiếp công dân trên 

địa bàn tỉnh Kon Tum đến năm 2025, UBND huyện có ý kiến như sau: 

1. Các phòng, ban ngành, đơn vị thuộc huyện và UBND các xã, thị trấn: 

- Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, nhất là pháp luật về 

tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo và nội dung của Đề án (có Đề án kèm theo) nhằm 

nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan nhà nước, cán bộ, 

công chức trong công tác tiếp công dân và ý thức chấp hành pháp luật công dân 

trong thực hiện quyền, nghĩa vụ khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh. 

- Triển khai thực hiện nghiêm túc các quy định về tiếp công dân, giải quyết 

khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật và nội dung của Đề án. 

- Trong quá trình triển khai thực hiện Đề án, nếu có khó khăn, vướng mắc các 

cơ quan, đơn vị, địa phương kịp thời có văn bản gửi về UBND huyện (qua Thanh 

tra huyện tổng hợp, tham mưu). 

2. Thanh tra huyện tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc và hướng dẫn các 

cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện Đề án nâng cao chất lượng, hiệu 

quả công tác tiếp công dân trên địa bàn tỉnh Kon Tum đến năm 2025 đảm bảo đúng 

quy định; phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan kịp thời xử lý các khó khăn, 

vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ được giao, 

trường hợp vượt khả năng xử lý, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.  

UBND huyện báo để các cơ quan, đơn vị, địa phương biết, thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 

- Như trên (t/h); 

- UBND tỉnh (b/c); 

- Thường trực Huyện ủy (b/c); 

- Thường trực HĐND huyện (b/c); 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Lưu: VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

  Võ Văn Lương 
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