
ỦY BAN NHÂN DÂN 

 HUYỆN TAM DƯƠNG 

 

Số:           /UBND-TTr 

V/v phối hợp tiếp công dân 

phục vụ Đại hội đại biểu toàn 

quốc lần thứ XIII của Đảng 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Tam Dương, ngày     tháng      năm 2021 

 

Kính gửi: 

- Thủ trưởng các phòng, ban, cơ quan thuộc UBND huyện; 

- Trưởng Công an huyện; 

- Chủ tịch UBND các xã, thị trấn.  

 

Thực hiện Văn bản số 9734/UBND-TD2 ngày 25/12/2020 của UBND 

tỉnh Vĩnh Phúc về việc V/v phối hợp tiếp công dân phục vụ Đại hội đại biểu 

toàn quốc  lần thứ XIII của Đảng 

Trong thời gian quan, Huyện ủy, UBND huyện, UBND các xã, thị trấn 

trên địa bàn huyện đã tích cực lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện tốt công tác 

tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; các Nghị quyết, Chỉ thị của Bộ Chính 

trị, chỉ đạo của Thủ tướng Chính Phủ, của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, của Huyện ủy 

về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo được được quán triệt, tổ 

chức thực hiện tốt. Trong thời gian diễn ra Đại hội Đảng các cấp trên địa bàn, 

tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội đảm bảo ổn định, góp phần thành công 

Đại hội Đảng bộ tỉnh, huyện và Đại hội Đảng bộ các xã, thị trấn. Toàn thể cán 

bộ, đảng viên và nhân dân trong huyện phấn khởi, đã ra sức phấn đấu hoàn 

thành chỉ tiêu kế hoạch kinh tế, xã hội năm 2020. Tuy nhiên, tình hình khiếu nại, 

tố cáo trên địa bàn huyện vẫn còn tiềm ẩn diễn biến phức tạp, ở một số xã, thị 

trấn vẫn còn một số vụ việc công dân khiếu kiện nhiều người, kéo dài, vượt cấp 

chủ yếu thuộc lĩnh vực đất đai, bồi thường, giải phóng mặt bằng, đặc biệt liên 

quan đến những tồn tại trong việc xét, cấp đất giãn dân qua các thời kỳ đến nay 

chưa được giải quyết triệt để có nguy cơ dẫn đến tình trạng công dân tập trung 

khiếu nại, tố cáo đông người kéo về Hà Nội nhất là trong thời gian diễn ra Đại 

Hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.  

Để phục vụ tốt cho kỳ họp Trung ương và Đại hội toàn quốc lần thứ XIII 

của Đảng, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu Thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị, 

Chủ tịch UBND các xã, thị trấn tiếp tục quán triệt thực hiện tốt kế hoạch số 

145/KH-UBND ngày 06/9/2020 của UBND tỉnh về việc phối hợp tổ chức tiếp 

công dân phục vụ Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 

XIII của Đảng, đồng thời thực hiện tốt một số nội dung sau:  

1. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị về tăng 

cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu 

nại, tố cáo; Văn bản số 2974-CV/TU ngày 11/4/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh 

ủy về việc triển khai thực hiện Quy định số 11-QĐ/TW ngày 18/02/2019 của Bộ 

Chính trị; Chỉ thị số 05-CT/HU ngày 15/1/2021 của Ban Thường vụ Huyện ủy 

về công tác thanh tra, tiếp công dân và giải quyết khiếu nại tố cáo. 



2. Thực hiện tốt Luật Tiếp công dân, Luật khiếu nại, Luật Tố cáo. Tổ chức 

tốt công tác tiếp công dân, và tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cấp 

ủy chính, chính quyền trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, 

kịp thời chỉ đạo giải quyết quyết những vụ việc bức xúc, đông người, không để 

phát sinh điểm nóng về khiếu kiện; tăng cường công tác đối thoại, hòa giải để 

giải quyết triệt để những vụ việc thuộc thẩm quyền ngay từ cơ sở. 

3. Thực hiện nghiêm các chỉ đạo, kết luận của Thủ tướng Chính phủ, 

Thanh tra Chính phủ, các cơ quan Trung ương và Tổ công tác theo Quyết định 

1849/QĐ-TTg ngày 27/12/2018; đặc biệt là ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính 

Phủ tại Văn bản số 3138/VPCP-VI ngày 13/11/2020 của Văn phòng Chính phủ  

về việc giải quyết tình trạng công dân tập trung khiếu nại, tố cáo đông người kéo 

về Hà Nội.  

4. Thực hiện tốt công tác phối hợp giữa các ngành, trong công tác giải 

quyết khiếu nại, tố cáo; tăng cường trao đổi, thảo luận, nghiên cứu, vận dụng 

pháp luật  đối với các vụ khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh mà các cấp, các 

ngành còn có ý kiến khác nhau để thống nhất giải quyết theo hướng quan tâm 

đến quyền và lợi ích chính đáng của người dân.  

5. Kịp thời báo cáo Huyện ủy, UBND huyện xem xét xử lý trách nhiệm 

đối với người đứng đầu cơ quan, đơn vị, Đảng ủy, UBND các xã, thị trấn nếu có 

vi phạm trong chỉ đạo, thực hiện tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến 

nghị, phản ánh và công dân lợi dụng quyền dân chủ để kích động, lôi kéo người 

khiếu nại, tố cáo theo quy định pháp luật.  

6. Ban Tiếp công dân huyện tham mưu Quyết định thành lập Tổ công tác 

thường trực tiếp công dân trong thời gian diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc lần 

thứ XIII của Đảng. 

7. Giao Thanh tra huyện chủ trì cùng với các phòng, ban chuyên môn, 

UBND các xã, thị trấn để phối hợp với Thanh tra tỉnh, Ban tiếp công dân tỉnh 

trong việc cung cấp thông tin và kết quả giải quyết, quá trình giải quyết, tình 

hình các công dân khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài bức xúc trên 

địa bàn đến Trụ sở Tiếp công dân Trung ương, Ban tiếp công dân tỉnh có 

phương án tiếp công dân. Khi có yêu cầu của Thanh tra tỉnh, Ban Tiếp công dân 

tỉnh, kịp thời cử Tổ công tác có đủ thẩm quyền phối hợp với Trụ sở Tiếp công 

dân Trung ương tiếp, thuyết phục, vận động và đưa công dân trở về địa phương 

kịp thời giải quyết theo jquy định.  

Đây là nhiệm vụ chính trị rất quan trọng, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu 

Thủ trưởng các đơn vị nghiêm túc thực hiện./.  

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Thường trực Huyện ủy (báo cáo); 

- CT&các PCT UBND huyện; 

- CVP HĐND&UBND huyện; 

- Lưu: VT. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 
 

Phùng Mạnh Thắng    

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

 HUYỆN TAM 

DƯƠNG 

 

Số:         /UBND-TTr 
V/v đôn đốc báo cáo tiến 

độ thực hiện Kết luận số 

36/KL-TTr ngày 30/3/2018 

của Chánh Thanh tra tỉnh 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT 

NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Tam Dương, ngày       tháng 01 năm 2019 

 

Kính gửi: 

- Trưởng các phòng: TN&MT, KT&HT, TC-KH, Nội vụ; 

- Chánh Thanh tra huyện; 

- Giám đốc Ban QLDA ĐTXD huyện; 

- Chủ tịch UBND xã Hướng Đạo. 

 Ngày 26/12/2018, UBND huyện có Văn bản số 3615/UBND-TTr về việc 

báo cáo tiến độ thực hiện Kết luận số 36/KL-TTr ngày 30/3/2018 của Chánh 

Thanh tra tỉnh, trong đó, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu Trưởng các phòng: 

TN&MT, KT&HT, TC-KH, Nội vụ; Giám đốc Ban QLDA ĐTXD huyện; Chủ 

tịch UBND xã Hướng Đạo khẩn trương tổng hợp, báo cáo tiến độ thực hiện Kết 

luận số 36/KL-TTr ngày 30/3/2018 của Chánh Thanh tra tỉnh theo nhiệm vụ của 

đơn vị được giao tại Kế hoạch số 85/KH-UBND ngày 06/6/2018 của UBND 

huyện, thời hạn xong trước ngày 03/01/2019. 



 Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, UBND huyện chưa nhận được báo cáo 

của các cơ quan, đơn vị theo quy định. 

 Chủ tịch UBND huyện yêu cầu các thủ trưởng các cơ quan, đơn vị nêu 

trên, Chủ tịch UBND xã Hướng Đạo khẩn trương thực hiện nhiệm vụ được giao, 

gửi báo cáo về UBND huyện (đồng gửi Thanh tra huyện) trước ngày 

06/01/2019./. 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- CT&các PCT UBND huyện; 

- CVP HĐND&UBND huyện; 

- Ban Tiếp công dân huyện; 

- Lưu: VT. 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 
 

 

 

Lê Hoàng 

 

 

 

 

 

 
ỦY BAN NHÂN DÂN 

 HUYỆN TAM DƯƠNG 

 

Số:        /UBND-TTr 
V/v đôn đốc thực hiện kết luận  

của PCT UBND huyện 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Tam Dương, ngày     tháng      năm 2019 

Kính gửi: 

- Trưởng các phòng: TN&MT, KT&HT, TC-KH, Nội vụ; 

- Chánh Thanh tra huyện; 

- Giám đốc Ban QLDA ĐTXD huyện; 

- Chủ tịch UBND xã Hướng Đạo. 

Thực hiện kết luận của ông Đinh Văn Mười - Phó Chủ tịch UBND huyện 

tại hội nghị ngày 22/02/2019 về kiểm điểm, đánh giá tiến độ thực hiện Kết luận 

số 36/KL-TTr ngày 30/3/2018 của Chánh Thanh tra tỉnh. 

UBND huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị thực hiện một số nội dung sau: 

1. Trưởng các phòng: TN&MT, KT&HT, TC-KH, Nội vụ; Giám đốc Ban 

QLDA ĐTXD huyện; Chủ tịch UBND xã Hướng Đạo khẩn trương tổng hợp, 

báo cáo tiến độ thực hiện Kết luận số 36/KL-TTr ngày 30/3/2018 của Chánh 

Thanh tra tỉnh theo nhiệm vụ của đơn vị được giao tại Kế hoạch số 85/KH-

UBND ngày 06/6/2018 của UBND huyện. Báo cáo nêu rõ tình hình thực hiện 



nhiệm vụ, khó khăn, vướng mắc, đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng 

mắc (nếu có), kế hoạch thực hiện nhiệm vụ của đơn vị. 

Báo cáo của các cơ quan, đơn vị gửi về UBND huyện (đồng gửi Thanh 

tra huyện) trước ngày 28/02/2019. 

2. Giao Thanh tra huyện theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị thực hiện 

nhiệm vụ UBND huyện giao; tham mưu UBND huyện tổng hợp báo cáo của Tổ 

công tác để báo cáo Chủ tịch UBND huyện theo quy định./. 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- CT&các PCT UBND huyện; 

- CVP HĐND&UBND huyện; 

- Ban Tiếp công dân huyện; 

- Lưu: VT. 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 
 

 

 

 
Lê Hoàng 

 

 

 

 

 

 

 
ỦY BAN NHÂN DÂN 

 HUYỆN TAM DƯƠNG 

 

Số:         /UBND-TTr 
V/v đôn đốc báo cáo tiến độ thực 

hiện Kết luận số 36/KL-TTr ngày 

30/3/2018 của Chánh Thanh tra tỉnh 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Tam Dương, ngày       tháng      năm 2019 

 

Kính gửi: 

 - Trưởng các phòng: TN&MT, TC-KH; 

 - Giám đốc Ban QLDA ĐTXD huyện; 

 - Chủ tịch UBND xã Hướng Đạo. 

 Ngày 27/02/2019, UBND huyện có Văn bản số 251/UBND-TTr về việc 

đôn đốc thực hiện kết luận của PCT UBND huyện, trong đó, UBND huyện yêu 

cầu Trưởng các phòng: TN&MT, TC-KH; Giám đốc Ban QLDA ĐTXD huyện; 

Chủ tịch UBND xã Hướng Đạo khẩn trương tổng hợp, báo cáo tiến độ thực hiện 

Kết luận số 36/KL-TTr ngày 30/3/2018 của Chánh Thanh tra tỉnh theo nhiệm vụ 

của đơn vị được giao tại Kế hoạch số 85/KH-UBND ngày 06/6/2018 của UBND 

huyện, thời hạn xong trước ngày 28/02/2019. 

 Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, UBND huyện chưa nhận được báo cáo 

của các cơ quan, đơn vị nêu trên. 



 Phó Chủ tịch UBND huyện Đinh Văn Mười yêu cầu Trưởng các phòng: 

TN&MT, TC-KH; Giám đốc Ban QLDA ĐTXD huyện; Chủ tịch UBND xã 

Hướng Đạo khẩn trương thực hiện nhiệm vụ được giao, gửi báo cáo về UBND 

huyện (đồng gửi Thanh tra huyện) trước ngày 05/03/2019./. 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- CT&các PCT UBND huyện; 

- CVP HĐND&UBND huyện; 

- Chánh Thanh tra huyện; 

- Ban Tiếp công dân huyện; 

- Lưu: VT. 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 
 

 

 

Lê Hoàng 

 

 

 

 

 

 

 
ỦY BAN NHÂN DÂN 

 HUYỆN TAM DƯƠNG 

 

Số:         /UBND-TTr 
V/v đôn đốc báo cáo tiến độ thực 

hiện Kết luận số 36/KL-TTr ngày 

30/3/2018 của Chánh Thanh tra tỉnh 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Tam Dương, ngày       tháng      năm 2020 

 

Kính gửi: 

- Trưởng các phòng: TN&MT, TC-KH, Nội vụ; 

- Chánh Thanh tra huyện; 

- Giám đốc Ban QLDA ĐTXD huyện; 

- Chủ tịch UBND xã Hướng Đạo. 

 Thực hiện Kế hoạch số 85/KH-UBND ngày 06/6/2018 của UBND huyện 

về thực hiện Kết luận số 36/KL-TTr ngày 30/3/2018 của Chánh Thanh tra tỉnh 

Vĩnh Phúc. UBND huyện giao Trưởng các phòng TN&MT, TC-KH, Nội vụ, 

Giám đốc Ban QLDA ĐTXD huyện, Chủ tịch UBND xã Hướng Đạo định kỳ 

báo cáo tiến độ thực hiện Kết luận số 36/KL-TTr ngày 30/3/2018 của Chánh 

Thanh tra tỉnh theo nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch số 85/KH-UBND ngày 

06/6/2018 của UBND huyện trước ngày 05 hàng tháng. 

 Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, UBND huyện chưa nhận được báo cáo 

tiến độ, kết quả thực hiện trong tháng 4 năm 2020 của của các cơ quan, đơn vị. 



 Chủ tịch UBND huyện yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị nêu trên, 

Chủ tịch UBND xã Hướng Đạo khẩn trương thực hiện nhiệm vụ được giao, gửi 

báo cáo tiến độ thực hiện tháng 4 năm 20120 về UBND huyện (đồng gửi Thanh 

tra huyện) trong ngày 13/5/2020. 

(Lưu ý: Báo cáo cuả  các phòng, ban, cơ quan cần nêu rõ những kết quả 

đạt được, khó khăn, vướng mắc, kiến nghị, đề xuất với UBND huyện, Thanh tra 

tỉnh và các giải pháp thực hiện trong thời gian tiếp theo).  

 Giao Thanh tra huyện tổng hợp, tham mưu báo cáo của UBND huyện  về 

tiến độ thực hiện Kết luận số 36/KL-TTr ngày 30/3/2018 của Chánh Thanh tra 

tỉnh theo quy định /. 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- CT&các PCT UBND huyện; 

- CVP HĐND&UBND huyện; 

- Lưu: VT. 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 
 

 

 

Đào Hải Nam  

 
ỦY BAN NHÂN DÂN 

 HUYỆN TAM DƯƠNG 

 

Số:         /UBND-TTr 

V/v báo cáo các vụ việc khiếu nại, 

tố cáo, kiến nghị phản ánh Chủ tịch 

UBND tỉnh giao Chủ tịch UBND 

huyện giải quyết 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Tam Dương, ngày       tháng      năm 2020 

 

Kính gửi: 

- Trưởng các phòng: TN&MT, TC-KH, Nội vụ; 

- Chánh Thanh tra huyện; 

- Giám đốc Ban QLDA ĐTXD huyện; 

- Chủ tịch UBND xã Hướng Đạo. 

 Thực hiện Kế hoạch số 85/KH-UBND ngày 06/6/2018 của UBND huyện 

về thực hiện Kết luận số 36/KL-TTr ngày 30/3/2018 của Chánh Thanh tra tỉnh 

Vĩnh Phúc. UBND huyện giao Trưởng các phòng TN&MT, TC-KH, Nội vụ, 

Giám đốc Ban QLDA ĐTXD huyện, Chủ tịch UBND xã Hướng Đạo định kỳ 

báo cáo tiến độ thực hiện Kết luận số 36/KL-TTr ngày 30/3/2018 của Chánh 

Thanh tra tỉnh theo nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch số 85/KH-UBND ngày 

06/6/2018 của UBND huyện trước ngày 05 hàng tháng. 

 Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, UBND huyện chưa nhận được báo cáo 

tiến độ, kết quả thực hiện trong tháng 4 năm 2020 của của các cơ quan, đơn vị. 



 Chủ tịch UBND huyện yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị nêu trên, 

Chủ tịch UBND xã Hướng Đạo khẩn trương thực hiện nhiệm vụ được giao, gửi 

báo cáo tiến độ thực hiện tháng 4 năm 20120 về UBND huyện (đồng gửi Thanh 

tra huyện) trong ngày 13/5/2020. 

(Lưu ý: Báo cáo cuả  các phòng, ban, cơ quan cần nêu rõ những kết quả 

đạt được, khó khăn, vướng mắc, kiến nghị, đề xuất với UBND huyện, Thanh tra 

tỉnh và các giải pháp thực hiện trong thời gian tiếp theo).  

 Giao Thanh tra huyện tổng hợp, tham mưu báo cáo của UBND huyện  về 

tiến độ thực hiện Kết luận số 36/KL-TTr ngày 30/3/2018 của Chánh Thanh tra 

tỉnh theo quy định /. 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- CT&các PCT UBND huyện; 

- CVP HĐND&UBND huyện; 

- Lưu: VT. 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 
 

 

 

Đào Hải Nam  
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