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V/v tăng cường công tác
tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Kính gửi:
- Thủ trưởng các phòng, ban, ngành huyện;
- Chủ tịch UBND các xã, thị trấn.
Ủy ban nhân dân huyện nhận được Thông báo số 61-TB/VPHU ngày
18/12/2020 của Văn phòng Huyện ủy kết luật của đồng chí Bí thư Huyện ủy về
kết quả làm việc với Bí thư Đảng ủy các xã, thị trấn về tiếp công dân, đối thoại
trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy với dân và xử lý, giải quyết những phản
ánh, kiến nghị của dân. Chủ tịch UBND huyện đề nghị Thủ trưởng các phòng,
ban, ngành huyện, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn thực hiện tốt một số nhiệm vụ
sau:
1. Tăng cường công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo; gắn công tác tiếp dân
với công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo và cải cách thủ tục hành chính; tiếp tục
thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường
sự lãnh đạo của Đảng về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; Quy
chế số 11-QC/TU ngày 25/7/2019 của Tỉnh ủy; thực hiện nghiêm túc nội dung
các văn bản chỉ đạo của Ủy ban nhân dân huyện, cụ thể: Công văn số 557/UBND
ngày 02/3/2020, Công văn số 4439/UBND ngày 04/12/2020, Công văn số
4562/UBND ngày 14/12/2020.
2. Chủ động kiểm tra, rà soát các vụ việc khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến
nghị của công dân mới phát sinh thuộc thẩm quyền, quan tâm công tác hòa giải,
thuyết phục, vận động trước khi ban hành quyết định xử lý, giải quyết, không để
phát sinh thành các vụ việc phức tạp; phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội,
đoàn thể, Mặt trận Tổ quốc tăng cường công tác vận động, giải thích chủ trương
của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cho người khiếu nại hiểu rõ; chủ
động tìm mọi giải pháp, đề xuất, xử lý để chấm dứt việc khiếu kiện kéo dài.
3. Nắm chắc tình hình khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị của công dân
trên địa bàn, nhất là các vụ việc phức tạp, đông người; tập trung xử lý, giải quyết
ngay các vụ việc khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị mà Chủ tịch UBND huyện
đã chỉ đạo bằng văn bản theo đúng thời gian quy định.
4. Giao Trung tâm Phát triển Quỹ đất, Ủy ban nhân dân các xã theo dõi, tổ
chức thực hiện các dự án giải phóng mặt bằng, bồi thường hỗ trợ, tái định cư đối
với các hộ bị ảnh hưởng bởi các dự an, công trình trên địa bàn huyện.
5. Giao Phòng Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân các xã tổ chức
giải quyết, xử lý các vi phạm trong công tác khai thác tài nguyên khoáng sản, ô
nhiễm môi trường; tập trung tổ chức thực hiện các phương án sử dụng đất thuộc
quỹ đất UBND tỉnh thu hồi từ các nông, lâm trường giao về địa phương quản lý.

6. Giao Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tổ chức thực hiện các
Bản án, Quyết định có hiệu lực của Tòa án, các Quyết định giải quyết khiếu nại
đã có hiệu lực pháp luật; triển khai thực hiện Quyết định số 1573/QĐ-UBND
ngày 10/7/2017 của UBND tỉnh Tây Ninh về xử lý vi phạm lấn chiếm, sử dụng
sai mục đích trên đất quy hoạch lâm nghiệp trên địa bàn huyện; định kỳ tổng hợp
báo cáo Ủy ban nhân dân huyện (qua Thanh tra huyện).
7. Giao Thanh tra huyện thực hiện:
- Tham mưu UBND huyện thực hiện công tác kiểm tra, thanh tra trách
nhiệm thủ trưởng trong công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo của công
dân nhất là các địa phương, cơ quan, đơn vị có nhiều đơn thư khiếu nại, tố cáo và
còn nhiều vụ việc còn tồn đọng.
- Khẩn trương tham mưu UBND huyện xem xét giải quyết kiến nghị của
các hộ dân yêu cầu hỗ trợ đất sản xuất theo chính sách chung của tỉnh.
- Tham mưu UBND huyện kiểm tra, theo dõi, đôn đốc các đơn vị triển khai
thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND huyện, tổng hợp tình hình khiếu nại, tố cáo
trên địa bàn huyện, kịp thời báo cáo những khó khăn, vướng mắc; đề xuất Chủ
tịch UBND huyện xem xét, xử lý.
8. Đề nghị Công an huyện tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các phòng, ban,
ngành huyện, UBND các xã, thị trấn nắm chắc tình hình, kiên quyết xử lý các
trường hợp lợi dụng việc khiếu nại, tố cáo để lôi kéo, kích động, gây rối trật tự
công cộng theo đúng quy định của pháp luật.
Đề nghị Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị nêu trên căn cứ nội dung chỉ đạo
tại Công văn này thực hiện./.
CHỦ TỊCH

Nơi nhận
- TTHU;
- CT, các PCT.UBND;
- Như trên;
- LĐVP & CVVP;
- Lưu VT.
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