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BÁO CÁO 

Tình hình công tác tiếp công dân và xử lý đơn thƣ tháng 9 năm 2021 

 

Thực hiện Văn bản số 5284/UBND-TCD ngày 07/8/2020 của UBND tỉnh 

về việc báo cáo công tác tiếp dân và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, 

phản ánh từ ngày 10/8/2021 đến ngày 10/9/2021; UBND huyện báo cáo kết quả 

như sau: 

I. Công tác tiếp công dân 

1. Tiếp Công dân định kỳ và đột xuất: 

Thực hiện Luật Tiếp công dân năm 2013, Quy định 11-QĐi/TW, ngày 

18/02/2019 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong 

việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của 

dân, Thường trực Huyện ủy, HĐND, UBND huyện tổ chức tiếp dân định kỳ 

theo đúng quy định; UBND huyện tiếp dân đột xuất theo khoản 3, Điều 18 Luật 

Tiếp công dân. Trong tháng đã tiếp: 

- Cấp huyện: Không tổ chức tiếp công dân định kỳ do tình hình diễn biến 

phức tạp dịch bệnh Covid-19; tiếp công dân đột xuất 03 cuộc với 03 công dân, 

phản ánh 03 vụ việc.  

- Cấp xã: Không tổ chức tiếp công dân định kỳ do tình hình diễn biến 

phức tạp dịch bệnh Covid-19; tiếp công dân đột xuất 03 cuộc, với 03 công dân, 

phản ánh 03 vụ việc. 

2. Tiếp công dân thường xuyên: 

UBND huyện bố trí 01 chuyên viên tiếp dân thường xuyên tại Trụ sở tiếp 

công dân huyện, ở các xã, thị trấn bố trí 01 chuyên viên Văn phòng (kiêm phụ 

trách tiếp dân và xử lý đơn thư). Trong tháng đã tiếp: 

- Cấp huyện: Tiếp 08 công dân, phản ánh 08 vụ việc. 

- Cấp xã: Tiếp 25 công dân, phản ánh 21 vụ việc. 

(Có phụ biểu chi tiết kèm theo) 

II. Công tác tiếp nhận và xử lý đơn thƣ 

- Trong tháng tiếp nhận 20 đơn; đơn đủ điều kiện xử lý: 21 (Tiếp nhận 

trong kỳ 07 đơn, kỳ trước chuyển sang 15 đơn), phản ánh 21 vụ việc (khiếu nại: 

03; tố cáo: 01; kiến nghị, phản ánh: 17) 

- Kết quả giải quyết: 05/21, còn tồn đọng: 16 vụ việc (trong đó thuộc thẩm 

quyền cấp huyện 04 đơn (KN: 03; TC: 0; KNPA: 01); thuộc thẩm quyền các 



ngành 01 (KN: Không; TC: Không; KNPA: 01); thuộc thẩm quyền cấp xã 11 

(KN: 01; TC: Không; KNPA: 10). 

III. Các vụ việc do UBND tỉnh chuyển đến 

Từ 10/8/2021 đến 10/9/2021, UBND huyện tiếp nhận 01 vụ việc do 

UBND tỉnh chuyển, 02 vụ việc từ kỳ trước chuyển sang; kết quả: 01 vụ việc đã 

giải quyết, 02 vụ việc đang trong quá trình giải quyết. 

(Có phụ biểu chi tiết kèm theo). 

 UBND huyện báo cáo UBND tỉnh, Ban Tiếp công dân tỉnh biết, tiếp tục 

quan tâm, chỉ đạo./. 
 

Nơi nhận:                                                                                           
- UBND tỉnh; 

- Ban Tiếp công dân tỉnh; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;  

- Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy; 

- Các phòng, đơn vị: Tư pháp, TNMT,  

Thanh tra huyện; 

- Chánh VP HĐND và UBND huyện;  

- Ban Tiếp công dân huyện; 

- Lưu: VT,TT. 
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