
 

 Kính gửi: 

- Thủ trưởng các phòng, ban ngành thuộc huyện; 

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã. 

 

Thực hiện Công văn số 3828/UBND-TD ngày 09/10/2020 của Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân tỉnh về việc phối hợp tiếp công dân phục vụ kỳ họp thứ 10, Quốc 

hội Khóa XIV. Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu: 

 1. Thủ trưởng các phòng, ban, ngành và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã 

thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Ủy ban nhân dân huyện, Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân huyện về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo1; tập trung 

rà soát, giải quyết có hiệu quả những vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người phức 

tạp, kéo dài; không để xảy ra tình trạng công dân tập trung khiếu kiện đông 

người, vượt cấp, gây mất an ninh trật tự, nhất là trong thời gian diễn ra kỳ họp thứ 

10, Quốc hội Khóa XIV. 

2. Giao Cơ quan Ủy ban Kiểm tra - Thanh tra huyện thường xuyên liên hệ 

với Trụ sở Tiếp công dân tỉnh, Thanh tra tỉnh Kon Tum để nắm thông tin tình 

hình công dân của huyện đi khiếu kiện vượt cấp trong thời gian diễn ra kỳ họp 

thứ 10, Quốc hội Khóa XIV; kịp thời báo cáo, đề xuất Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

huyện chỉ đạo xử lý. 

Yêu cầu các đơn vị, địa phương nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Thường trực Huyện ủy (b/c); 

- Thường trực HĐND huyện (b/c); 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Ban tiếp công dân huyện; 

- Lưu: VT-TH. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Võ Anh Tuấn 

 

                                                 
1 Tại Văn bản số 179/UBND-TH ngày 20 tháng 02 năm 2020 về việc xử lý tình trạng khiếu kiện đông 

người ở các cơ quan Trung ương; Văn bản số 359/UBND-TH ngày 23 tháng 3 năm 2020 về việc tăng cường vai 

trò, trách nhiệm trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; Văn bản số 1021/UBND-TH ngày 04 

tháng 8 năm 2020 về việc tăng cường công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; Văn bản số 

1143/UBND-TH ngày 26 tháng 8 năm 2020 về việc tập trung giải quyết các vụ việc khiếu kiện phức tạp, đông 

người, kéo dài... 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN IA H’DRAI 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:            /UBND-TH 

Về việc phối hợp tiếp công 

dân phục vụ kỳ họp thứ 10, 

Quốc hội Khóa XIV  

Ia H’Drai, ngày       tháng 10 năm 2020 
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