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ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 

 

Vũ Quang, ngày 05 tháng 02 năm 2021 

THÔNG BÁO 
Tiếp dân định kỳ tháng 02 năm 2021 

 của đồng chí Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND và Chủ tịch UBND huyện 

----- 

 

Thực hiện Quy định 11-QĐi/TW; Luật Tiếp công dân và các Quy định khác 

của Trung ương, của Tỉnh, của Ban Thường vụ Huyện ủy về trách nhiệm của 

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

dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân, đồng chí Bí thư Huyện ủy, đồng 

chí Chủ tịch HĐND và đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện tổ chức phiên 

tiếp dân định kỳ tháng 02 năm 2021. 

1. Thành phần tham dự tiếp công dân 

- Đồng chí Bí thư Huyện ủy. 

- Thường trực HĐND huyện. 

- Đồng chí Chủ tịch UBND huyện. 

- Đồng chí Chủ tịch UBMT Tổ quốc Việt Nam huyện; Chủ nhiệm UBKT 

Huyện ủy; Phó Chánh văn phòng Huyện ủy; Thường trực Ban tiếp công dân 

huyện. 

- Lãnh đạo các phòng, ban, ngành có liên quan đến nội dung đăng ký của 

công dân. 

2. Thời gian: Một ngày, bắt đầu từ 7h30’ ngày 22 tháng 02 năm 2021 

- Buổi sáng: Từ 7h30’ đến 11h30’ 

- Buổi chiều: Từ 13h30’ đến 17h00’ 

3. Địa điểm: Hội trường tầng 02 - Nhà làm việc UBND huyện. 

4. Nội dung, đối tượng tiếp: 

4.1. Nội dung: 

- Nghe báo cáo tình hình, tiến độ thực hiện các nội dung chỉ đạo tại các 

phiên tiếp công dân trước: Giao Ban tiếp công dân và các phòng, ngành liên quan 

báo cáo việc thực hiện các nội dung đã được giao. 

- Tiếp công dân định kỳ theo quy định. 

4.2. Đối tượng tiếp: 

* Đồng chí Bí thư Huyện ủy 



Tiếp các công dân có những phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo liên quan 

đến những biểu hiện suy thoái về đạo đức lối sống và những biểu hiện “tự chuyển 

hóa” của cán bộ, đảng viên; các vụ việc mới; các vụ việc phức tạp, kéo dài đã được 

Ủy ban Nhân dân huyện tiếp, thụ lý, giải quyết theo thẩm quyền nhưng chưa đồng 

tình. Không tiếp những công dân đã được đồng chí Bí thư Huyện ủy tiếp trong các 

phiên tiếp trước với nội dung cũ (những công dân đã được tiếp nhưng tiếp tục có 

đơn tố cáo tham nhũng, tiêu cực, vi phạm pháp luật của cán bộ thì vẫn tổ chức tiếp 

dân).  

* Lãnh đạo UBND huyện 

Tiếp các công dân có những phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo liên quan 

đến các lĩnh vực quản lý nhà nước; các trường hợp đã được phòng, ban, ngành, Ủy 

ban nhân dân cấp xã, thị trấn có văn bản giải quyết, trả lời theo thẩm quyền nhưng 

công dân chưa đồng ý. Không tiếp các trường hợp đã được Chủ tịch UBND huyện 

tiếp các kỳ tiếp công dân trước, các trường hợp đang thuộc thẩm quyền của các 

phòng, ban, ngành, UBND cấp xã; các trường hợp UBND huyện đã có văn bản 

giải quyết, trả lời đúng quy định của pháp luật; các trường hợp khác theo quy định. 

Thường trực Huyện ủy thông báo đến các tổ chức Đảng, đảng viên và 

Nhân dân (thuộc đối tượng đồng chí Bí thư Huyện ủy, lãnh đạo Ủy ban nhân 

dân huyện tiếp) có những vấn đề liên quan cần tiếp xúc, phản ánh, kiến nghị, 

trực tiếp đến Văn phòng Ban Tiếp dân huyện (tầng 1 nhà làm việc UBND 

huyện, số 02- đường Trần Phú, Thị trấn Vũ Quang) đăng ký nội dung trước 

ngày 18/02/2021 (nếu đăng ký sau ngày này sẽ được chuyển sang phiên tiếp 

công dân định kỳ của tháng tiếp theo) và có mặt đúng thời gian, địa điểm nêu 

trên để dự cuộc tiếp dân. 

Nơi nhận: 
- Thường trực Tỉnh ủy (để báo cáo), 

- Ban nội chính Tỉnh ủy (để báo cáo), 

- Thường trực HU, HĐND huyện, 

- Đồng chí Chủ tịch UBND huyện, 

- Các Ban đảng, Ủy ban kiểm tra, VP Huyện ủy, 

- Ban Tiếp công dân huyện, 

- Cổng thông tin điện tử huyện (để đăng tải), 

- Các xã, thị trấn (để thông báo cho nhân dân), 

- Lưu: VP Huyện ủy. 

 

T/L BAN THƯỜNG VỤ 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

(Đã ký) 
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