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THÔNG BÁO 

Kết luận cuộc họp kiểm tra tiến độ  

giải quyết đơn thư tháng 01 năm 2022 

  
 Ngày 14 tháng 01 năm 2022, được sự ủy quyền của Chủ tịch UBND 

huyện, ông Vũ Trung Kiên, Phó Chánh Thanh tra huyện chủ trì cuộc họp định 

kỳ kiểm tra tiến độ giải quyết đơn thư tháng 01 năm 2022 tại phòng họp tầng 3, 

HĐND và UBND huyện Đình Lập. Tham dự có đại diện lãnh đạo các cơ quan: 

Phòng Tài nguyên và Môi trường, Ban Tiếp công dân huyện, Trung tâm phát 

triển quỹ đất huyện, Hạt Kiểm lâm huyện, Chủ tịch (Phó Chủ tịch) UBND các 

xã: Bính Xá, Đình Lập, Bắc Xa và thị trấn Đình Lập. 

Sau khi nghe các cơ quan, đơn vị báo cáo kết quả giải quyết đơn thư tháng 

01 năm 2022, trình bày những khó khăn, vướng mắc của các cơ quan, đơn vị 

trong quá trình giải quyết đơn thư và ý kiến phát biểu của các thành phần tham 

dự cuộc họp, UBND huyện kết luận, chỉ đạo như sau: 

I. ĐÁNH GIÁ CHUNG: 

Trong tháng 01, tổng số đơn kiến nghị, phản ánh thuộc thẩm quyền giải 

quyết của các cơ quan hành chính các cấp là 13 đơn, đã giải quyết được 07/13 

đơn đạt 53,84%, còn 06 đơn đang xem xét, giải quyết. 

Nhìn chung các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn nắm rõ tình hình đơn thư 

tiếp nhận trên địa bàn, quan tâm chỉ đạo giải quyết các đơn thư tồn đọng và mới 

phát sinh. Tuy nhiên, vẫn còn vụ việc quá thời hạn giải quyết (thị trấn Đình 

Lập), do công dân có đơn vắng mặt vì lý do sức khỏe trong quá trình giải quyết.  

II. NHIỆM VỤ THÁNG 02 

Để đảm bảo tiến độ giải quyết đơn thư trong tháng tiếp theo, UBND 

huyện yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn 

nghiêm túc thực hiện một số nhiệm vụ sau: 

1. Các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn tiếp tục thực hiện nghiêm 

túc công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư, kiến nghị, phản ánh của công dân 

theo quy định. Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác tiếp 

công dân, giải quyết đơn thư; trực tiếp kiểm tra, đôn đốc, chỉ đạo thực hiện giải 

quyết dứt điểm 06 đơn thư còn tồn đọng theo đúng thẩm quyền, nhiệm vụ và 

thời hạn được giao (Chi tiết tại Biểu kèm theo).  

2. Yêu cầu các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn: Đẩy mạnh công 

tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, công tác hòa giải ở cơ sở;  

UBND cấp xã thực hiện quy trình hòa giải, giải quyết đơn theo Hướng dẫn số 

357/HD-UBND ngày 09/3/2021 của Sở tài nguyên và môi trường và Quyết định 
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số 30/2020/QĐ-UBND ngày 22/6/2020 của UBND tỉnh Lạng Sơn; phân loại 

đúng đơn thư và thẩm quyền giải quyết; thực hiện nghiêm túc công tác thông tin, 

báo  cáo; chủ động phối hợp, xin ý kiến của các cơ quan chuyên môn để kịp thời 

giải quyết đơn thư; đối với vụ việc phức tạp cần thêm thời gian kiểm tra, xác 

minh xin ý kiến Chủ tịch UBND huyện gia hạn thời gian giải quyết. 

3. Thanh tra huyện tiếp tục tăng cường công tác nắm tình hình, kiểm tra 

trách nhiệm của Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện pháp luật 

về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; theo dõi, tổng hợp, báo cáo tiến độ 

giải quyết đơn thư trên địa bàn huyện theo quy định./.  

 
Nơi nhận: 
- CT, các PCTUBND huyện;  

- VP HĐND và UBND huyện; 

- Các cơ quan, đơn vị thuộc UBND huyện; 

- Công an huyện; 

- Hạt kiểm lâm huyện; 

- Thanh tra huyện; 

- Ban Tiếp công dân huyện; 

- Chủ tịch UBND các xã, thị trấn; 

- Lưu: VT. 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

 

Hoàng Văn Vương 
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