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Ngày 05/01/2023, tại Trụ sở Tiếp công dân huyện, đồng chí Chủ tịch 

UBND huyện đã Chủ trì Phiên tiếp công dân định kỳ. Cùng tham dự có đại diện 

các phòng, ban, ngành, đoàn thể có liên quan. 

Tại phiên tiếp công dân định kỳ này, không có công dân đăng ký tham dự. 

Sau khi rà soát các vụ việc tồn đọng, đồng chí Chủ tịch UBND huyện yêu cầu: 

- Các địa phương, cơ quan, đơn vị tiếp tục nâng cao vai trò, trách nhiệm 

trong việc tiếp công dân, giải quyết đơn, thư của công dân; phải xem việc tiếp 

công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị của công dân 

là nhiệm vụ thường xuyên, gắn trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, người đứng 

đầu trong việc để công dân khiếu nại, khiếu kiện vượt cấp. Tăng cường đối thoại 

với Nhân dân, làm tốt công tác dân vận, hòa giải nhằm hạn chế các mâu thuẫn 

phát sinh và giải quyết các kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo của người dân 

ngay từ cơ sở. 

- UBND các xã, thị trấn có các vụ việc chưa được giải quyết
1
, yêu cầu 

khẩn trương xây dựng phương án, lộ trình cụ thể để giải quyết dứt điểm các vụ 

việc; định kỳ báo cáo kết quả giải quyết về UBND huyện, Ban Tiếp công dân 

theo quy định. 

Các phòng, ban, ngành có vụ việc đang quá hạn xử lý
2
, các vụ việc đã gia 

hạn
3
 tập trung xử lý giải quyết dứt điểm, có kết quả trả lời công dân. 

- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn theo chức năng nhiệm vụ và thẩm quyền 

được giao tổ chức tiếp dân theo quy định, khi có công dân đến khiếu nai, tố cáo, 

phản ánh, kiến nghị phải căn cứ quy định của pháp luật để hướng dẫn giải quyết, 

tránh hình thức, qua loa thiếu trách nhiệm, làm người dân bức xúc gây khiếu kiện 

vượt cấp làm bất ổn tình hình thì người đứng đầu phải chịu hoàn toàn trách nhiệm. 

                                                           
1
 Công dân thôn An Lạc, Phan Văn Thuân (xã Cổ Đạm); bà Nguyễn Thị Lan, bà Trịnh Thị Vinh (xã Xuân Yên); bà Trần Thị Trinh (Xuân 

Phổ); bà Trần Thị Kim Soa, bà Dương Thị Oanh (Xuân Lĩnh); Trần Đình Trường, Nguyễn Trọng Mỹ (TT Tiên Điền). 
2 Bà Phan Thị Luyên (TT Xuân An), công dân thôn Phúc An  (xã Xuân Phổ), chi bộ thôn Gia Phú (xã Xuân Viên); Ông Đình Quang Vinh (xã 

Cương Gián)); ông Phan Huy Dũng ( xã Cổ Đạm. 
3
 Ông Trần Văn Tuấn (TT Tiên Điền) 
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Trên đây là kết quả Phiên tiếp công dân định kỳ ngày 05/01/2023 của 

đồng chí Chủ tịch UBND huyện./. 
  

Nơi nhận:  
- Ban  Nội chính tỉnh Hà Tĩnh; 

- Ban Tiếp công dân tỉnh; 

- TT. Huyện ủy, TT. HĐND huyện; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Văn phòng, UBKT Huyện ủy; 

- Văn phòng HĐND-UBND; Thanh tra huyện; 

- Các phòng: TNMT, Tư pháp; 

- TAND, Viện KSND, CC THADS, Công an huyện; 

- Văn Phòng Đăng ký đất đai - CN Nghi Xuân; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Lưu: VT, TCD. 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 
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