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V/v đôn đốc giải quyết 

 đơn thư trên địa bàn huyện 
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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Đình Lập, ngày       tháng 4 năm 2022 

 
Kính gửi: 

     - Các cơ quan chuyên môn, đơn vị thuộc UBND huyện;    

       - Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 

 
Thực hiện Chương trình công tác tháng 4 năm 2022, UBND huyện tổng 

hợp đơn thư tháng 4 và đánh giá tiến độ giải quyết đơn thư tháng 3 năm 2022 

trên địa bàn như sau: 

Trong tháng 4/2022, tổng số đơn thuộc thẩm quyền giải quyết là 18 đơn, 

đã giải quyết được 9/18 đơn (đạt 50%), còn 09 đơn đang tiếp tục xem xét, giải 

quyết; nội dung đơn chủ yếu liên quan đến lĩnh vực giải quyết tranh chấp đất đai 

(có biểu chi tiết đính kèm).  

Đối với các đơn thư còn tồn đọng, thực hiện nhiệm vụ được giao tại Công 

văn số 311/UBND-TTr ngày 09/03/2022 của UBND huyện, các cơ quan, đơn vị 

và UBND các xã, thị trấn đã tập trung giải quyết theo quy định. Tuy nhiên, đến 

nay vẫn còn một số đơn mới tiếp nhận trong tháng thuộc thẩm quyền một số cơ 

quan, đơn vị, xã, thị trấn chưa được xem xét, giải quyết. Để tiến độ giải quyết 

đơn thư được kịp thời, đảm bảo đúng theo quy định của pháp luật, UBND huyện 

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

trung thực hiện tốt các nhiệm vụ sau:  

1. Tiếp tục tăng cường công tác chỉ đạo, phối hợp để nâng cao chất lượng 

công tác hòa giải ở cơ sở để giải quyết kịp thời những tranh chấp nhỏ về quyền 

và lợi ích phát sinh từ quan hệ dân sự (nhất là các tranh chấp đất đai), hôn nhân 

gia đình hoặc các mâu thuẫn nhỏ trong đời sống sinh hoạt cộng đồng bằng các 

biện pháp vừa có lý vừa có tình, hạn chế đơn thư khiếu kiện vượt cấp. 

2. Nghiêm túc thực hiện công tác tiếp công dân định kỳ theo quy định của 

Luật Tiếp công dân; kịp thời xử lý, giải quyết các đơn thư thuộc thẩm quyền do 

các cơ quan, đơn vị, xã, thị trấn, công dân chuyển đến. Tập trung giải quyết dứt 

điểm các đơn thư còn tồn đọng theo đúng thẩm quyền, trong quá trình giải quyết 

đơn nếu có khó khăn, vướng mắc cần chủ động trao đổi, tham vấn các cơ quan 

chuyên môn để kịp thời giải quyết theo quy định. Báo cáo UBND huyện (qua 

Thanh tra huyện) kết quả thực hiện trước ngày 22/4/2022.  

3. Giao Thanh tra huyện chủ trì, phối hợp với Ban Tiếp công dân huyện 

theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm túc các nội 

dung nêu trên.  



2 

UBND huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn nghiêm 

túc triển khai thực hiện./. 

 
Nơi nhận:  
- Như trên; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Công an huyện; 

- Hạt Kiểm lâm huyện; 

- Lưu: VT. 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Hoàng Văn Vương 
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