
UBND TỈNH KHÁNH HÒA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

     THANH TRA TỈNH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

        Số:          /TTT-P4     Khánh Hòa, ngày       tháng  01  năm 2021 
 
V/v triển khai Chỉ thị số 03/CT-UBND 

ngày 22/01/2021 của UBND tỉnh. 

 

 

 

    Kính gửi:  

- Giám đốc các Sở, ban, ngành; 

- Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố. 

 

Ngày 22/01/2021, UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 03/CT-UBND về tổ 

chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các 

cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn tỉnh; Thanh tra tỉnh đề nghị Giám đốc các 

Sở, ban, ngành thuộc tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố khẩn 

trương thực hiện tốt một số nội dung sau: 

Tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị 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; Quy định số 11-QÐi/TW ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị về 

trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp 

với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân; Kế hoạch số 86-KH/TU 

ngày 31/7/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị 35-CT/TW 

ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 24/CT-UBND ngày 24/11/2014 

của Chủ tịch UBND tỉnh về tăng cường trách nhiệm và nâng cao chất lượng, 

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

Nâng cao trách nhiệm người đứng đầu trong công tác công tác tiếp công 

dân theo định kỳ, đột xuất đúng quy định của Luật Tiếp công dân, xử lý kịp thời 

đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân có hiệu quả, đảm bảo quyền 

khiếu nại, tố cáo của công dân đúng theo quy định của pháp luật; rà soát, bố trí 

đầy đủ các điều kiện phương tiện phục vụ công tác tiếp công dân; thực hiện tiếp 

nhận, phân loại, xử lý đơn đúng quy trình, thời hạn; đẩy mạnh tuyên truyền phổ 

biến, quán triệt chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước và các 

văn bản có liên quan đến bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội 

đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn tỉnh; kịp thời giải quyết 

khiếu nại, tố cáo ngay từ cơ sở; chủ động theo dõi, nắm tình hình khiếu nại, tố 

cáo ngay từ khi mới phát sinh, hạn chế đơn thư khiếu nại, tố cáo vượt cấp; 

không để trở thành “điểm nóng”. 
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Các cơ quan, đơn vị, địa phương phối hợp chặt chẽ, nắm chắc tình hình 

khiếu nại, tố cáo, kịp thời phát hiện những vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, 

phức tạp để có biện pháp xử lý dứt điểm; khi có vụ việc đông người, phức tạp 

phải chủ động báo cáo về Ban Tiếp công dân tỉnh, Thanh tra tỉnh để báo cáo, đề 

xuất Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo kịp thời, đề xuất phương án xử lý hiệu quả các 

vụ việc khiếu nại, tố cáo trước, trong và sau bầu cử. 

Thanh tra tỉnh đề nghị Giám đốc các Sở, ban, ngành thuộc tỉnh; Chủ tịch 

UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của UBND 

tỉnh./. 

 

Nơi nhận:  
- Như trên (VBĐT);  

- Thường trực Tỉnh ủy (b/cáo); 

- Thường trực HĐND tỉnh (b/cáo); 

- Đoàn ĐBQH tỉnh (b/cáo); 

- UBND tỉnh (b/cáo); 

- Chánh Thanh tra tỉnh (b/cáo); 

- Lưu: VT, P4.  

TLương - P4. 

            KT.CHÁNH THANH TRA 

        PHÓ CHÁNH THANH TRA 

 

 

 

 

 

 

                    Nguyễn Hữu Hòa 
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