
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XẢ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HUYỆN PHÚ GIÁO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 3 /UBND-TTr Bình Dương, ngày tý/Ị tháng năm 2020
V/v tăng cường công tác 

tiếp công dân, tập trung giải 
quvết các vụ việc khiếu nại, 
tố cáo phức tạp, kéo dài

Kính gửi:
- Trưởng các phòng ban thuộc UBND huyện;
- Chủ tịch UBND các xã, thị trấn.

Thực hiện ỷ  kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa 
Bình tại Văn bản sổ 1656/VPVP-V.I ngày 04/3/2020 của Văn phòng Chính phủ 
về kết quả thực hiện của Tô công tác theo Quyết định so 1849/QĐ-TTg ngày 
27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch sổ 363/KH-TTCP ngày 
20/3/2019 của Thanh tra Chính phủ; Công văn số 1185/UBND-BTCD ngày 
17/3/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương về việc tập trung giải quyết các 
vụ việc khiêu nại, tô cáo phức tạp, kéo dài; Chủ tịch UBND huyện có ỷ  kiến về 
vẩn đề này như sau:

1. Thực hiện nghiêm túc trách nhiệm tiếp công dân theo Luật Tiếp công 
dân, Quy định số 11-QD/TW ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị và các văn bản 
chỉ đạo của Chủ tịch ƯBND tỉnh, huyện về công tác tiếp công dân, giải quyết 
khiếu nại, tố cáo; tăng cường đối thoại, tiếp công dân tại nơi xảy ra vụ việc; chủ 
động, tập trung rà soát, giải quyết dứt điểm các vụ khiếu nại, tố cáo đông người, 
phức tạp kéo dài (nhất là các vụ việc mới phát sinh), công khai kết quả giải 
quyết để tạo sự đồng thuận cao trong hệ thống chính trị và nhân dân.

2. Tập trung giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài theo 
Kế hoạch số 363/KH-TTCP ngày 20/3/2019 của Thanh tra Chính phủ, thường 
xuyên có báo cáo cập nhật tình hình, kết quả thực hiện; đồng thời, chủ động đề 
xuất biện pháp để giải quyết dứt điểm từng vụ việc.

3. Tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc, báo cáo kết quả thực hiện các 
quyêt định giải quyết khiếu nại, kết luận giải quyết tố cáo đã có hiệu lực pháp 
luật.

Yêu cầu Chủ tịch UBND các xã, thị trấn và Trưởng các cơ quan, ban 
ngành có liên quan triên khai thực hiện'nghiêm túc các nội dung trên./,
Nơi nhận: ~ __CHỦ TICH
- Như trên;
- TT.HƯ; HĐND huyện;
- CT, các PCT ƯBND huyện;
- Lưu: VT.4
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