
 

 

     Kính gửi:  

- Thủ trưởng các cơ quan, ban ngành thuộc huyện; 

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã. 

 

Thực hiện Công văn số 4158/UBND-KTTH ngày 05/11/2020 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Kon Tum về việc chuẩn bị cho bầu cử đại biểu Quốc hội khóa  XV và đại 

biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện có ý kiến như sau: 

1. Thủ trưởng các cơ quan, ban ngành thuộc huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân các xã tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, 

Nhà nước về công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo cũng như ý kiến chỉ đạo 

của Ủy ban nhân dân huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện về tăng cường và nâng 

cao vai trò, trách nhiệm của Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương trong công 

tác tiếp công dân, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo của công dân liên quan đến công 

tác bầu cử (đối với thời gian trước, trong và sau bầu cử) trên địa bàn huyện.  

- Tăng cường công tác phối hợp với các cơ quan chức năng của huyện với tỉnh 

và địa phương, nêu cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, 

các ngành trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn 

huyện. Thực hiện nghiêm túc việc trực, tiếp công dân phục vụ bầu cử đại biểu Quốc 

hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại Trụ sở Tiếp công 

dân huyện và địa điểm tiếp công dân của cơ quan, đơn vị. 

 - Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra trách nhiệm thủ trưởng trong chấp 

hành pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; chỉ đạo xử lý nghiêm, 

đúng pháp luật những cơ quan, đơn vị, cá nhân có vi phạm trong việc thực hiện pháp 

luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và những người lợi dụng quyền 

khiếu nại, tố cáo để gây khó khăn, xâm phạm danh dự, uy tín, nhân phẩm, quyền và 

lợi ích hợp pháp của cơ quan, đơn vị, cá nhân. Thực hiện nghiêm túc và giải quyết 

dứt điểm các vụ việc khiếu nại, tố cáo đã có ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính 

phủ, ý kiến các Bộ, ngành chức năng của Trung ương và các quyết định giải quyết 

khiếu nại, kết luận giải quyết tố cáo đã có hiệu lực pháp luật.  

  

ỦY BAN NHÂN DÂN  

HUYỆN TU MƠ RÔNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

   Số:                   Tu Mơ Rông, ngày       tháng      năm  

Về việc tăng cường công tác 

tiếp công dân, giải quyết 

khiếu nại, tố cáo liên quan 

đến công tác bầu cử đại biểu 

Quốc hội, đại biểu HĐND 

các cấp. 
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2. Thanh tra huyện:  

Tiếp tục theo dõi tình hình khiếu nại, tố cáo của người dân trên địa bàn 

huyện; thường xuyên liên hệ, trao đổi với Ban Tiếp công dân tỉnh để nắm thông 

tin về tình hình công dân huyện đi khiếu nại, tố cáo tại thành phố Hà Nội; tại tỉnh 

Kon Tum để kịp thời báo cáo, đề xuất hướng giải quyết với Ủy ban nhân dân 

huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện. 

Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương nghiêm túc triển khai 

thực hiện./. 
 

 

Nơi nhận:  CHỦ TỊCH 
- Như trên; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- LĐ VP HĐND-UBND huyện; 

- Thanh tra huyện (t/d); 

- Lưu: VT, TH. 

  

 

 

 

 

Võ Trung Mạnh 
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