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BÁO CÁO  

Công tác tiếp dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo,  

kiến nghị, phản ánh từ 10/7/2020 đến 10/8/2020  

 

 

I. Công tác tiếp dân 

- Thực hiện tiếp dân thường xuyên tại Trụ sở Tiếp công dân huyện tiếp 07 phiên 

(hơn 08 lượt người). 

- Thực hiện tiếp dân định kỳ lãnh đạo: 02 phiên (nhưng không có công dân đến) 

II. Công tác giải quyết đơn thư 

Tổng số đơn:  08 đơn (trong đó có 01 tố cáo, 07 đơn kiến nghị phản ánh). Trong đó: 

Đã giải quyết: 07 đơn (đúng hạn 02 đơn, trước hạn 05 đơn) 

Đang giải quyết quá hạn: 01 đơn (Lê Xuân Thuận tố cáo đ/c Lê Tiến Thắng – Chủ 

tịch UBND xã Hòa Lạc lợi dụng chức vụ lấn chiếm đất đai và chặt cây nhà Văn hóa, 

buông lỏng quản lý đất đai đề dân đào ao tràn lan và bảo kê xây dựng nghĩa trang. Chưa 

giải quyết được do liên quan đến nhân sự đại hội) 

III. Kiến nghị đề xuất. 

Để công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại tố cáo trong thời gian tới đạt hiệu quả 

cao hơn chúng tôi mạnh dạn kiến nghị một số nội dung sau: 

- Tăng cường sự quan tâm của cấp ủy, lãnh đạo cơ quan đối với công tác tiếp dân. 

- Triển khai ứng dụng phần mềm tiếp công dân và giải quyết đơn thư trong toàn tỉnh; 

Trên đây là kết quả công tác tiếp dân 7 tháng năm 2020 của UBND huyện Đức Thọ./. 
 

Nơi nhận: 
-  UBND tỉnh 

- Ban Tiếp công dân tỉnh; 

- TT Huyện ủy; HĐND huyện; 

- Chủ tịch, các PCT  UBND huyện; 

- Chánh, phó văn phòng CU-CQ; 

- Lưu: BTCD. 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Trần Cao Lương 
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