
UBND TỈNH NINH THUẬN 

VĂN PHÒNG 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:          /VPUB-TCDNC  Ninh Thuận,  ngày        tháng 11 năm 2020 
 

V/v báo cáo công tác 

 tiếp công dân năm 2020. 

 

 

Kính gửi: Thanh tra tỉnh 
 

Tiếp nhận Công văn số 574/TTT-VP ngày 20/10/2020 của Thanh tra tỉnh về 

việc báo cáo công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và 

phòng, chống tham nhũng năm 2020; Công văn số 533/TTT-NV4 ngày 07/10/2020 

của Thanh tra tỉnh báo cáo nội dung phục vụ kỳ họp HĐND tỉnh cuối năm 2020;  

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo công tác tiếp công dân, xử lý đơn 

(từ ngày 16/12/2019 ước đến ngày 15/12/2020), cụ thể như sau: 

I. Kết quả công tác tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo: 

1. Kết quả tiếp công dân (từ ngày 16/12/2019 ước đến ngày 15/12/2020): 

a) Tiếp thường xuyên tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh: 137 lượt, 212 người; Số 

vụ việc: 112 (trong đó: cũ: 35, mới phát sinh: 77); so với năm 2019: số lượt giảm 

87, số người giảm 136, số vụ việc giảm 57. 

* Số đoàn đông người đến Trụ sở TCD tỉnh: 23 hộ dân bán hàng tại khu vực 

bờ biển phường Mỹ Bình và phường Mỹ Hải, nội dung: đề nghị xem xét, giải quyết 

tạo điều kiện bố trí một khu vực tập trung tại bờ biển phường Mỹ Bình và phường 

Mỹ Hải để các hộ được buôn bán ổn định vào khoảng 16h30’ hàng ngày) đã 

chuyển đến UBND thành phố Phan Rang-Tháp Chàm. 

* Đoàn đông người kéo đến Trụ sở UBND tỉnh: 02  

- Đoàn 13 người dân tại Sơn Hải liên quan dự án Khu du lịch Mũi Dinh 

Ecopark đến UBND tỉnh vào ngày 10/8/2020, sau đó vận động xuống Trụ sở tiếp 

công dân tỉnh. 

- Đoàn 11 người dân tại Sơn Hải liên quan dự án Khu du lịch Mũi Dinh 

Ecopark đến UBND tỉnh vào ngày 11/8/2020. 

b) Tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh: tháng 01, tháng 

02, tháng 3, tháng 4, tháng 5, tháng 6, tháng 7, tháng 8, tháng 9, tháng 10 và tháng 

11/2020 (không có công dân đến); dự kiến tiếp công dân đầu tháng 12/2020. 

c) Tiếp công dân đột xuất của Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh: 

- 01 trường hợp (vụ bà Trương Thị Hương Phi) tiếp vào ngày 10/3/2020; 
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- 04 trường hợp (vụ ông Nguyễn Ngọc Dũng, vụ ông Nguyễn Hồng Đức, vụ 

ông Lê Kim Hồng, vụ ông Nguyễn Thanh Minh) tiếp vào ngày 16/4/2020. 

- 01 trường hợp (vụ ông Đoàn Văn Sửu) tiếp vào ngày 13/5/2020 theo chỉ 

đạo của Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh. 

d) Nội dung tiếp công dân (số vụ việc): 

- Khiếu nại: 37 (lĩnh vực hành chính: 35; lĩnh vực tư pháp: 01); trong đó liên 

quan đến đất đai: 30. 

- Tố cáo: 0. 

- Kiến nghị, phản ánh: 75 (lĩnh vực đất đai: 52).  

đ) Kết quả tiếp công dân (số vụ việc): 

- Chưa được giải quyết: 16 (đã tiếp, chỉ đạo các Sở, ngành, địa phương hoặc 

chuyển đơn nhưng chưa giải quyết xong). 

- Đã được giải quyết: 96 (đã tiếp hướng dẫn gửi đơn đến cơ quan có thẩm 

quyền giải quyết; chỉ đạo các Sở, ngành, địa phương giải quyết xong). 

Trong đó:  

+ Đã chuyển đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết: 21 (trong đó vụ ông 

Nguyễn Đức Thảo có 03 đơn).  

+ UBND tỉnh đang chỉ đạo giải quyết: 02 (Huỳnh Thị Thùy Vân, Đặng Tấn 

An). 

+ Từ chối tiếp (bằng văn bản): 0. 

+ Hướng dẫn, trả lời: 89. 

+ Đang xử lý: 0. 

2. Tiếp nhận, phân loại xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản 

ánh (từ ngày 16/12/2019 ước đến ngày 15/12/2020): 

a) Tiếp nhận đơn:  

- Số đơn nhận trong kỳ do công dân, tổ chức gửi đến UBND tỉnh: 983 đơn 

khiếu nại, tố cáo, phản ánh và kiến nghị của công dân, tổ chức gửi đến Ủy ban nhân 

dân tỉnh (trong đó có 55 đơn do cơ quan Trung ương, báo đài và các cơ quan khối 

Đảng, Mặt trận, đoàn thể, Hội đồng nhân dân, Đoàn Đại biểu quốc hội tỉnh chuyển 

đến); so với năm 2019 giảm 46 đơn. 

- Đơn của kỳ trước chưa được xử lý chuyển sang: 10 đơn. 

Tổng cộng: 993 đơn (không tính đơn tiếp nhận tại Trụ sở TCD tỉnh). 
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b) Đơn gửi đến Trụ sở Tiếp công dân tỉnh: 46 đơn (đã được phân loại vụ việc 

tại phần kết quả tiếp công dân). 

c) Phân loại đơn: 

- Theo loại đơn: Khiếu nại: 401; Tố cáo: 119; Kiến nghị, phản ánh: 463. 

- Theo nội dung: Lĩnh vực hành chính: 814; tư pháp: 107; chính trị, văn hóa, 

xã hội: 55; lĩnh vực Đảng: 06; tố cáo tham nhũng: 01 (lĩnh vực đất đai: 542). 

- Theo thẩm quyền: 

+ Đơn thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh: 74 đơn. 

+ Đơn không thuộc thẩm quyền giải quyết: 896. 

+ Đơn do Văn phòng Chính phủ chuyển đến: 13 (giao Thanh tra tỉnh chủ trì 

rà soát). 

d) Kết quả xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo nhận được: 

- Số đơn chuyển đến cơ quan có thẩm quyền: 399 (Qua theo dõi kết quả: 314 

đơn đã có kết quả giải quyết; 85 đơn chưa có kết quả). 

- Số đơn trả lại và hướng dẫn công dân đến cơ quan có thẩm quyền: 144 

(gồm trả lời đơn và thông tin kết quả giải quyết đến cơ quan chuyển đơn).  

- Số lượng văn bản đôn đốc việc giải quyết: 24. 

- Số đơn thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh: 74 đơn. Trong đó: 20 

đơn khiếu nại đủ điều kiện thụ lý (18 vụ việc); 50 đơn giao kiểm tra, rà soát gồm: 

30 đơn khiếu nại (28 vụ việc), 16 đơn tố cáo (11 vụ việc), 04 đơn kiến nghị; 01 đơn 

dự kiến thông tin đang chờ ý kiến Tỉnh ủy (vụ bà Lê Thị Kim Hương); 01 đơn xin 

rút khiếu nại; 03 đơn đang xử lý (Nguyễn Lê Thanh Liêm: 02 đơn). 

- Đơn do Văn phòng Chính phủ chuyển đến: 13 (giao Thanh tra tỉnh chủ trì 

rà soát và Ủy ban nhân dân tỉnh đã có Công văn số 3155/UBND-TCDNC ngày 

04/9/2020 báo cáo kết quả xử lý cho Văn phòng Chính phủ). 

- Số đơn lưu: 338 (thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan khác và thuộc 

trường hợp xếp lưu đơn theo quy định). 

- Số đơn chuyển qua kỳ sau: 15. 

3. Kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền Chủ tịch 

UBND tỉnh (do các Sở ngành tham mưu giải quyết): 

a) Giải quyết đơn khiếu nại thuộc thẩm quyền: 

- Tổng số: 53 đơn khiếu nại (48 vụ việc); 18 vụ việc đủ điều kiện thụ lý; 30 

vụ việc giao tham mưu kiểm tra, rà soát; số vụ việc đã giải quyết (bao gồm các kỳ 

trước): 32 được giải quyết bằng quyết định hành chính (01 vụ giải quyết tranh chấp 
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đất đai, 10 vụ đình chỉ giải quyết khiếu nại); 19 vụ việc giải quyết bằng văn bản; 01 

vụ việc không giải quyết khiếu nại do rút đơn khiếu nại (vụ gia đình bà Trần Thị 

Cái); số vụ việc giải quyết lần 1: 0; số vụ việc giải quyết lần 2: 32. 

- Kết quả giải quyết:  

+ 05 vụ việc khiếu nại đúng (ông Nguyễn Văn Lương: Công văn số 

231/UBND-TCDNC ngày 03/02/2020; ông Lê Văn Thành: Công văn số 

230/UBND-TCDNC ngày 03/02/2020; ông Nguyễn Văn Lộc: Công văn số 

229/UBND-TCDNC ngày 03/02/2020; bà Nguyễn Thị Thanh Hằng tại Quyết định 

số 1054/QĐ-UBND ngày 06/7/2020; ông Bùi Quang Cảnh tại Quyết định số 

1794/QĐ-UBND ngày 14/10/2020). 

+ 17 vụ việc khiếu nại sai (ông Phạm Đăng Mão: Quyết định số 391/QĐ-

UBND ngày 25/3/2020; bà Trần Thị Dốn: Quyết định số 800/QĐ-UBND ngày 

01/6/2020; ông Phạm Văn Viên tại Quyết định số 895/QĐ-UBND ngày 12/6/2020; 

bà Nguyễn Anh Thư tại Quyết định số 1036/QĐ-UBND ngày 01/7/2020; bà Phạm 

Thị Thoa tại Quyết định số 1038/QĐ-UBND ngày 01/7/2020; ông Lê Bá Hùng, 

Hoàng Luân Vũ, Nguyễn Thị Thùy Trang tại Quyết định số 1037/QĐ-UBND ngày 

01/7/2020; ông Chế Kim Hùng tại Quyết định số 1093/QĐ-UBND ngày 08/7/2020; 

ông Lưu Giang Nam tại Quyết định số 1092/QĐ-UBND ngày 08/7/2020; ông 

Nguyễn Ngọc Phương tại Quyết định số 1200/QĐ-UBND ngày 22/7/2020; ông 

Nguyễn Ngọc Hưng tại Quyết định số 1999/QĐ-UBND ngày 22/7/2020; bà 

Nguyễn Thị Tuyết Ngọc tại Quyết định số 1418/QĐ-UBND ngày 21/8/2020; bà 

Phạm Thị Huệ tại Quyết định số 1416/QĐ-UBND ngày 21/8/2020; ông Dương 

Quang Hồng tại Quyết định số 1414/QĐ-UBND ngày 21/8/2020; ông Huỳnh 

Thanh Huy tại Quyết định số 1417/QĐ-UBND ngày 21/8/2020; ông Huỳnh Thanh 

Long tại Quyết định số 1415/QĐ-UBND ngày 21/8/2020; ông Phạm Hoàn tại 

Quyết định số 1710/QĐ-UBND ngày 02/10/2020; ông Huỳnh Văn Tuấn tại Quyết 

định số 1799/QĐ-UBND ngày 14/10/2020). 

+ 02 vụ việc vừa đúng vừa sai (ông Trương Minh Cường: Quyết định số 

197/QĐ-UBND ngày 19/02/2020; ông Trần Chánh Thi: Quyết định số 687/QĐ-

UBND ngày 14/5/2020). 

+ 01 vụ giải quyết tranh chấp đất đai: (bà Phạm Thị Mười với ông Phạm 

Phúc Thoại tại Quyết định số 1165/QĐ-UBND ngày 16/7/2020). 

+ 01 vụ việc không được thụ lý giải quyết (ông Phan Ngọc Tấn: Công văn số 

210/UBND-TCDNC ngày 30/01/2020). 

+ 02 vụ điều chỉnh, bổ sung (bà Nguyễn Thị Lệ Hoa: Quyết định số 196/QĐ-

UBND ngày 19/02/2020; ông Đỗ Văn Đảm: Quyết định số 195/QĐ-UBND ngày 

19/02/2020). 
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+ 06 vụ đình chỉ giải quyết khiếu nại, vì người khiếu nại rút đơn (bà Hứa Thị 

Nguyệt: Quyết định số 177/QĐ-UBND ngày 13/02/2020; bà Nguyễn Thị Đời: 

Quyết định số 312/QĐ-UBND ngày 12/3/2020; ông Mai Thành: Quyết định số 

310/QĐ-UBND ngày 12/3/2020; ông Nguyễn Văn Hồng: Quyết định số 311/QĐ-

UBND ngày 12/3/2020; bà Lê Thị Chót: Quyết định số 646/QĐ-UBND ngày 

05/5/2020; ông Lưu Quốc Trí: Quyết định số 688/QĐ-UBND ngày 14/5/2020). 

+ 04 vụ đình chỉ giải quyết khiếu nại vì đồng ý theo hướng xử lý của UBND 

tỉnh và gửi đơn xin rút khiếu nại (ông Dương Đình Thân, ông Dương Đình Tấn, 

ông Dương Đình Thế và bà Dương Thị Tân: Quyết định số 181/QĐ-UBND ngày 

14/02/2020). 

+ 10 vụ việc (ông Phạm Xuân Đông: Công văn số 1697/UBND-TCDNC 

ngày 12/5/2020; 05 hộ dân thôn Tri Thủy: Công văn số 1647/UBND-TCDNC ngày 

07/5/2020; bà Trần Thị Hồng Thủy tại Công văn số 3306/UBND-TCDNC ngày 

15/9/2020; bà Đỗ Thị Khéo tại Công văn số 3554/UBND-TCDNC ngày 

02/10/2020; ông Trần Văn Phú tại Công văn số 3695/UBND-TCDNC ngày 

14/10/2020; bà Trần Thị Minh Tuyết tại Công văn số 2519/UBND-TCDNC ngày 

16/7/2020; bà Trần Thị Luôn tại Công văn số 2586/UBND-TCDNC ngày 

22/7/2020; ông Phạm Nghĩa tại Công văn số 3168/UBND-TCDNC ngày 

04/9/2020; ông Nguyễn Văn Nhuận tại Công văn số 3911/UBND-TCDNC ngày 

29/10/2020 giao Thanh tra tỉnh thông tin kết quả; ông Trịnh Văn Thông tại Công 

văn số 3645/UBND-TCDNC ngày 12/10/2020 giao Chủ tịch UBND huyện Ninh 

Phước thụ lý giải quyết khiếu nại). 

+ 01 vụ thu hồi Quyết định giải quyết khiếu nại (bà Lê Thị Chót: Quyết định 

số 645/QĐ-UBND ngày 05/5/2020). 

+ 01 vụ hủy 1 phần Quyết định: vụ bà Lê Thị Huyền tại Quyết định số 

1925/QĐ-UBND ngày 30/10/2020.   

+ 03 vụ việc thông tin kết quả xử lý (vụ ông Lê Minh Hồng tại Công văn số 

2053/VPUB-TCDNC ngày 11/6/2020; vụ ông Cao Văn Trung và bà Nguyễn Thị 

Hà Tiên tại Công văn số 2239/VPUB-TCDNC ngày 24/6/2020). 

+ 02 vụ việc không giải quyết lưu đơn (bà Thập Thị Nhung tại Công văn số 

3907/UBND-TCDNC ngày 29/10/2020; bà Nguyễn Thị Hồng Loan tại Công văn 

số 3987/UBND-TCDNC ngày 04/11/2020). 

b) Giải quyết đơn tố cáo thuộc thẩm quyền:  

- Tổng số: 16 đơn tố cáo (11 vụ việc giao kiểm tra, rà soát; số vụ việc đã giải 

quyết bao gồm các kỳ trước): 0 được giải quyết bằng quyết định hành chính; 08 vụ 

việc giải quyết bằng văn bản; số vụ việc giải quyết lần 1: 03; số vụ việc giải quyết 

lần 2: 04. Số vụ chưa giải quyết xong: 04. 
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- Kết quả giải quyết: 

+ 02 vụ không có cơ sở giải quyết (ông Nguyễn Ngọc Ánh: Công văn số 

07/UBND-TCDNC ngày 03/01/2020; ông Hồ Cao Huy Bảo: Công văn số 

2990/UBND-TCDNC ngày 24/8/2020; bà Nguyễn Thị Thủy Nguyên tại Công văn 

số 3950/UBND-TCDNC ngày 30/10/2020). 

+ 04 vụ việc không thụ lý giải quyết (bà Đạo Thị Hà, bà Báo Thị Phi Yến và 

ông Kiều Trung Hưng: Công văn số 394/UBND-TCDNC ngày 17/02/2020; ông 

Trịnh Văn Mạnh: Công văn số 1540/UBND-TCDNC ngày 29/4/2020; ông Nguyễn 

Hữu Tào: Công văn số 1766/UBND-TCDNC ngày 18/5/2020; bà Bùi Thị Bảy).  

+ 03 vụ việc thông tin kết quả xử lý: bà Trần Thị Bích Vân tại Công văn số 

2991/UBND-TCDNC ngày 24/8/2020; ông Hà Thuận thông tin cho Đoàn Đại biểu 

Quốc hội tỉnh tại Công văn số 3379/UBND-TCDNC ngày 21/9/2020; bà Nguyễn 

Thị Hoa thông tin cho Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh tại Công văn số 3996/UBND-

TCDNC ngày 04/11/2020. 

4. Kết quả xây dựng, hoàn thiện thể chế và tuyên tuyên truyền, phổ biến 

pháp luật về khiếu nại, tố cáo: 

a) Tổng số văn bản (hướng dẫn, chỉ đạo) về công tác tiếp công dân, xử lý 

đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo được ban hành trong thời gian trên: 17 VB 

- Công văn số 5109/UBND-TCDNC ngày 18/12/2019 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh về việc thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến 

nghị, phản ánh của công dân. 

- Công văn số 18/UBND-TCDNC ngày 03/02/2020 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh về việc xử lý tình trạng khiếu kiện đông người. 

- Công văn số 338/VPUB-TCDNC ngày 07/02/2020 của Văn phòng Ủy ban 

nhân dân tỉnh về việc triển khai thực hiện Thông tư số 25/2019/TT-BGDĐT ngày 

30/12/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

- Công văn số 461/UBND-TCDNC ngày 21/02/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh 

về việc tập trung kiểm tra, xử lý dứt điểm các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người. 

- Công văn số 504/VPUB-TCDNC ngày 25/02/2020 của Văn phòng Ủy ban 

nhân dân tỉnh về việc triển khai thực hiện Công văn số 115/TTg-V.I ngày 

20/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ. 

- Công văn số 911/UBND-TCDNC ngày 25/3/2020 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh về việc thực hiện công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo đông người phức tạp, 

kéo dài. 
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- Công văn số 1187/UBND-TCDNC ngày 08/4/2020 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh về việc xử phối hợp tiếp công dân phục vụ Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội 

toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. 

- Quyết định số 468/QĐ-UBND ngày 08/4/2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân tỉnh thành lập Tổ Tiếp công dân phục vụ Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội 

toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. 

- Công văn số 1765/UBND-TCDNC ngày 18/5/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh 

về việc phối hợp đảm bảo an ninh, trật tự phục vụ kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa IV. 

- Công văn số 1780/UBND-TCDNC ngày 19/5/2020 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh về việc triển khai công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo phục vụ 

kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa IV. 

- Công văn số 1924/UBND-TCDNC ngày 29/5/2020 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh về việc phối hợp tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo phục vụ kỳ họp thứ 

9, Quốc hội khóa IV.  

- Công văn số 2152/UBND-TCDNC ngày 17/6/2020 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh về việc triển khai thực hiện Văn bản số 1386/VPCP-V.I của Văn phòng Chính 

phủ về tình hình tranh chấp, khiếu kiện tiềm ẩn phức tạp về an ninh, trật tự. 

- Công văn số 2446/UBND-TCDNC ngày 13/7/2020 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh về việc thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. 

- Công văn số 2916/UBND-TCDNC ngày 17/8/2020 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh về việc kiểm tra, xử lý tình hình khiếu nại, tố cáo đông người, kéo dài. 

- Công văn số 3714/UBND-TCDNC ngày 15/10/2020 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh về việc phối hợp đảm bảo an ninh trật tự, phục vụ kỳ họp thứ 10, Quốc hội 

khóa XIV. 

- Công văn số 3737/VPUB-TCDNC ngày 06/10/2020 của Văn phòng Ủy ban 

nhân dân tỉnh  về việc phối hợp tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. 

- Công văn số 3714/UBND-TCDNC ngày 15/10/2020 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh về việc phối hợp đảm bảo an ninh trật tự, phục vụ kỳ họp thứ 10, Quốc hội 

khóa XIV. 

b) Tổng số văn bản (hướng dẫn, chỉ đạo) về công tác tiếp công dân, xử lý 

đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo được sửa đổi, bổ sung: 0. 

II. Phương hướng nhiệm vụ (hoặc các nhiệm vụ trọng tâm) của công tác 

tiếp dân, xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo trong năm tiếp theo 

1. Phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai thực hiện nghiêm Quy chế 

tiếp công dân trên địa bàn tỉnh, đề nghị cử đại diện tham gia phối hợp tiếp công dân 

tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh. 
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2. Bố trí lịch để Lãnh đạo UBND tỉnh tiếp dân định kỳ tháng 12/2020. 

3. Chuẩn bị nội dung, báo cáo và tham mưu Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh 

tiếp dân đột xuất (nếu có phát sinh). 

4. Tiếp tục tham mưu xử lý đơn kịp thời, đúng quy định. 

5. Cử cán bộ tham gia tiếp công dân cùng lãnh đạo Đoàn Đại biểu Quốc hội 

tỉnh theo lịch của Đoàn. 

6. Chuẩn bị các điều kiện cần thiết phục vụ Bí thư tỉnh ủy, Thường trực Hội 

đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh tiếp công dân định kỳ và 

tham gia tiếp công dân theo quy định. 

Đề nghị Thanh tra tỉnh xem xét, tổng hợp, báo cáo cấp trên theo quy định./. 

 
Nơi nhận:  
- Như trên; 

- Chủ tịch, các PCT. UBND tỉnh; 

- Ban TCD TW; 

- VP: Tỉnh ủy, ĐĐBQH, HĐND tỉnh; 

- Ban Nội chính tỉnh ủy; 

- Ban Dân vận tỉnh ủy; 

- VPUB: LĐ;          

- Lưu: VT, TCDNC. ĐTL  

                                                             

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 
 
 

Nguyễn Đình Tuấn 
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