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ỦY BAN NHÂN DÂN  

XÃ ĐẮK NGO 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số: 03 /KH-UBND Đắk Ngo, ngày 16 tháng 01 năm 2020 
 

 

KẾ HOẠCH 
 

V/v tổ chức tiếp công dân, tiếp nhận và giải quyết đơn năm 2020 

 
 

Để tổ chức tốt công tác tiếp công dân, giải quyết đơn của công dân trên địa 

bàn xã, Ủy ban nhân dân xã Đắk Ngo xây dựng kế hoạch với nội dung cụ thể 

như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Để kịp thời tiếp nhận các thông tin kiến nghị, phản ánh những vấn đề liên 

quan đến chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. 

Tiếp nhận khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền để xem xét, giải quyết; hướng dẫn 

cho công dân thực hiện theo trình tự các quy định về giải quyết khiếu nại, tố cáo. 

2. Nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân và giải quyết đơn thư theo đúng 

quy định, hạn chế các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp trong thời 

gian diễn ra Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của 

Đảng. Đảm bảo phối hợp tốt với các đơn vị trong công tác tiếp công dân. 

3. Chủ động nắm bắt tình hình khiếu nại, tố cáo để có phương án xử lý kịp 

thời những vụ việc thuộc thẩm quyền. 

II. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Đối với cán bộ, công chức xã 

Tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc các văn bản:  

- 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 và giải quyết khiếu nại, tố cáo. 

- Nghị quyết số 39/2012/QH13, ngày 23/11/2012 của Quốc hội về tiếp tục 

nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật trong việc tiếp công 

dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với các quyết địnhh hành chính về đất đai. 

- Quy định số 11-Qđi/TW, ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị về trách nhiệm 

người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp công dân, đối thoại trực tiếp với người 

dân và xử lý những kiến nghị, phản ánh của nhân dân. 

- Chỉ thị số 14/CT-TTg, ngày 18/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ về chấn 

chỉnh và nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. 

- Chỉ thị số 26/CT-TTg, ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng 

cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp. 
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- Chỉ thị số 28/CT-TTg, ngày 30/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ về tăng 

cường an ninh, trật tự trong tình hình mới. 

- Quyết định số 473/QĐ-UBND, ngày 09/4/2019 của UBND tỉnh Đắk Nông 

về việc thành lập tổ công tác kiểm tra, rà soát các vụ việc khiếu nại, tố cáo đang 

tồn đọng trên địa bàn tỉnh. 

Thực hiện đúng các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà 

nước về công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư. 

Chủ động giải quyết đơn thư của đơn vị, cá nhân theo chức năng nhiệm vụ 

được giao. 

Tăng cường hơn nữa trách nhiệm của cán bộ, công chức; tổ chức có hiệu quả 

công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư của công dân từ cơ sở. 

Phối hợp chặt chẽ với các đơn vị trong công tác tiếp công dân, giải quyết 

đơn thư trên địa bàn xã. 

2. Đối với Công an xã 

Phân công lực lượng đảm bảo an ninh trật tự tại trụ sở, trong quá trình giải 

quyết đơn thư của các đơn vị. 

Kịp thời xử lý đối với những đối tượng lợi dụng khiếu nại, tố cáo để gây mất 

an ninh trật tự trên địa bàn xã. 

3. Đối với Tư pháp – Hộ tịch xã 

Tổ chức tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về tiếp công 

dân, giải quyết đơn thư và các văn bản pháp luật có liên quan đến nhân dân trên 

địa bàn xã. 

Tham mưu thực hiện tốt công tác hòa giải cơ sở, nâng cao hiệu quả hòa giải 

tại cơ sở, hạn chế tình trạng gửi đơn vượt cấp, không đúng theo quy định của 

pháp luật. 

4. Đối với công chức được phân công tiếp nhận đơn 

Tổ chức tốt công tác tiếp công dân, định kỳ báo cáo công tác tiếp công dân, 

giải quyết đơn thư theo quy định. 

Tham mưu kịp thời, đúng pháp luật công tác tiếp dân, tiếp nhận đơn trên địa 

bàn xã. 

Thường xuyên rà soát, tổng hợp những đơn thư còn tồn đọng để tham mưu 

xử lý theo đúng theo quy định của pháp luật. 

5. Đề nghị UBMTTQVN xã và các tổ chức chính trị - xã hội xã 

Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện đúng các 

quy định của pháp luật về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo, 

tránh bị các thế lực xấu lợi dụng, xúi giục khiếu nại, tố cáo sai quy định. 
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Phối hợp tốt với các đơn vị thuộc UBND xã trong quá trình giải quyết đơn 

thư. 

Trên đây là kế hoạch tổ chức thực hiện công tác tiếp công dân, tiếp nhận và 

giải quyết đơn của UBND xã Đắk Ngo, nhận được kế hoạch này đề nghị các đơn 

vị phối hợp tổ chức thực hiện /. 

 

 

Nơi nhận: 
- UBND huyện Tuy Đức 

- Đảng ủy xã;                       (báo cáo) 

- HĐND xã; 

- Như mục II; (thực hiện) 

- Lưu: VT. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Huy Công 


		2020-01-16T15:52:54+0700
	Việt Nam
	Ủy ban nhân dân xã Đắk Ngo<xdn.tuyduc@daknong.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		2020-01-16T15:53:03+0700
	Việt Nam
	Ủy ban nhân dân xã Đắk Ngo<xdn.tuyduc@daknong.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




