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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc 
 

       TP. Lạng Sơn, ngày     tháng 6 năm 2022 

 

Kính gửi: - Các phòng, ban, cơ quan, đơn vị thuộc thành phố; 

- UBND các phường, xã. 

 

Trong thời gian qua, các phòng, ban, cơ quan, đơn vị, UBND phường, xã 

(cơ qaun, đơn vị)  trên địa bàn thành phố đã có nhiều cố gắng trong việc tiếp công 

dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện 

nhiệm vụ tiếp công dân ngày càng được quan tâm hơn. Nhận thức, trách nhiệm 

của người đứng đầu cơ quan, đơn vị và đội ngũ công chức tiếp công dân có nhiều 

chuyển biến tích cực. Nhiều vụ việc phức tạp, kéo dài đã được giải quyết kịp thời, 

hạn chế phát sinh khiếu kiện đông người, vượt cấp. Công tác tiếp công dân, giải 

quyết khiếu nại, tố cáo từng bước được chấn chỉnh theo đúng quy định của pháp 

luật. Tuy nhiên, ở một số cơ quan, đơn vị chưa thật sự chú trọng công tác tiếp 

công dân, giải quyết đơn thư; công tác dự báo, nắm tình hình, làm rõ nguyên nhân 

phát sinh khiếu nại, tố cáo chưa kịp thời nên dẫn đến tình trạng khiếu kiện kéo 

dài, đông người, vượt cấp, diễn biến phức tạp và có chiều hướng gia tăng. 

Để nâng cao trách nhiệm và hiệu quả trong công tác tiếp công dân, giải 

quyết đơn thư  trên địa bàn, đồng thời khắc phục những tồn tại, hạn chế; Chủ tịch 

Uỷ ban nhân dân thành phố yêu cầu: 

1. Tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 

26/5/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác 

tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; Luật Khiếu nại; Luật Tố cáo; Luật 

Tiếp công dân và các văn bản hướng dẫn thi hành. Đề cao trách nhiệm người 

đứng đầu, coi công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo là nhiệm vụ 

chính trị quan trọng, thường xuyên của các cơ quan, đơn vị. 

2. Chấn chỉnh, nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân; thực hiện nghiêm 

túc trách nhiệm của người đứng đầu trong việc tiếp công dân định kỳ và đột xuất 

gắn với giải quyết khiếu nại, tố cáo; Thông báo công khai lịch tiếp công dân và 

niêm yết tại Trụ sở cơ quan, đơn vị. 

3. Bố trí địa điểm tiếp công dân thuận lợi, đảm bảo cơ sở vật chất phục vụ 

việc tiếp công dân. Niêm yết công khai nội quy, Quy chế, lịch tiếp công dân theo 

đúng quy định. Bố trí công chức có đủ năng lực, trình độ, kinh nghiệm, phẩm 

chất, am hiểu thực tế, có khả năng vận động, thuyết phục quần chúng, đảm nhận 

công tác tiếp công dân thường xuyên. 
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4. Khi phát sinh khiếu kiện đông người, phức tạp, người đứng đầu phải trực 

tiếp chỉ đạo làm rõ nguyên nhân, nội dung, xem xét toàn diện vụ việc, tổ chức đối 

thoại công khai ngay tại nơi xảy ra khiếu kiện; tăng cường sự phối hợp giữa các 

cơ quan hành chính Nhà nước, các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội trong công 

tác tiếp công dân đồng thời có biện pháp giải quyết kịp thời, dứt điểm, đúng quy 

định của pháp luật ngay từ khi mới phát sinh tại cơ sở không để kéo dài, tái khiếu 

kiện gây mất an ninh trật tự. 

5. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra trách nhiệm tiếp công dân, tiếp 

nhận, giải quyết đơn thư đối với Thủ trưởng  cơ quan chuyên môn, Chủ tịch 

UBND các phường, xã, tập trung vào những nơi có nhiều vụ việc khiếu nại, tố 

cáo kéo dài, vượt cấp, đông người; kịp thời chấn chỉnh những tồn tại, yếu kém, 

xử lý công khai, nghiêm minh những cán bộ, công chức thiếu trách nhiệm trong 

công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. 

6. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về khiếu 

nại, tố cáo nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, tăng cường vận động, thuyết 

phục để người dân hiểu, chấp hành đúng chủ trương của Ðảng, chính sách, pháp 

luật của Nhà nước và các quyết định giải quyết của cơ quan nhà nước có thẩm 

quyền. 

7. UBND các phường, xã kiểm tra, rà soát, báo cáo lịch tiếp công dân định 

kỳ của đơn vị mình, họ tên người tiếp công dân, cán bộ, công chức được phân 

công công tác tiếp công dân gửi về UBND thành phố xong trước ngày 

10/6/2022 (qua Thanh tra thành phố) để tổng hợp, theo dõi, đôn đốc. 

  Giao Thanh tra thành phố chủ trì, phối hợp với Ban tiếp công dân thành 

phố theo dõi, kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, triển khai thực 

hiện các nội dung trên và định kỳ báo cáo UBND thành phố cùng báo cáo quý, 6 

tháng, 9 tháng và báo cáo năm; kiểm tra đột xuất việc thực hiện trách nhiệm tiếp 

công dân của Thủ trưởng cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các phường, xã. 

 Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ 

tịch UBND các phường, xã chỉ đạo và thực hiện nghiêm túc các nội dung trên. 

 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh (b/c); 

- Thanh tra tỉnh; 

- TT Thành ủy (b/c); 

- TT HĐND TP; 

- Các ban đảng, ngành, đoàn thể TP; 

- CT, PCT UBND TP; 

- Như trên; 

- Trang TTĐT TP; 

- Lưu: VT. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 
Nguyễn Văn Hạnh 
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