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Số:         /UBND-TTr 

V/v chuẩn bị tiếp xúc, đối thoại 

trực tiếp giữa Chủ tịch UBND 

huyện với nhân dân trên địa bàn 

xã Bắc Lãng 

 Đình Lập, ngày       tháng 4 năm 2022 

 

Kính gửi:  

- Văn phòng  HĐND và UBND huyện; 

- Thanh tra huyện; 

- Ủy ban nhân dân xã Bắc Lãng. 
 

Thực hiện Kế hoạch số 91/KH-UBND ngày 04/3/2022 của Uỷ ban nhân 

dân huyện (UBND) Đình Lập về việc tổ chức tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa 

Chủ tịch UBND huyện với Nhân dân trên địa bàn xã Bắc Lãng năm 2022, UBND 

huyện Đình Lập yêu cầu các phòng chuyên môn, UBND xã Bắc Lãng chuẩn bị 

nội dung tiếp xúc, đối thoại với Nhân dân trên địa bàn như sau: 

1. Văn phòng HĐND và UBND huyện chủ trì sắp xếp, bố trí lịch tổ chức 

đối thoại; phối hợp với Thanh tra huyện tổng hợp, phân loại nội dung kiến nghị, 

phản ánh giao các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu nội dung trả lời; ban hành 

Giấy mời và Thông báo cho các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan. 

2. Thanh tra huyện rà soát, tổng hợp các vụ việc khiếu nại, tố cáo, kiến 

nghị, phản ánh chưa được giải quyết tại UBND xã Bắc Lãng. 

3. UBND xã Bắc Lãng thông báo bằng văn bản về kế hoạch đối thoại của 

UBND huyện đến các thôn trên địa bàn xã, đồng thời chỉ đạo thông tin, tuyên 

truyền trên hệ thống truyền thanh của các thôn, trong đó nêu rõ nội dung, mục 

đích, ý nghĩa của buổi đối thoại để nhân dân trên địa bàn xã được biết. Tiến hành 

thu thập, tổng hợp các ý kiến, kiến nghị của nhân dân, báo cáo bằng văn bản về 

UBND huyện (qua Thanh tra huyện) chậm nhất trong ngày 19/4/2022 (Lưu ý: 

UBND xã Bắc Lãng định hướng cho nhân dân có ý kiến cần tập trung vào việc 

đánh giá, nhận xét công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền 

các cấp; hiến kế những cách làm hay hoặc những biện pháp để khắc phục những 

tồn tại, hạn chế của cấp ủy, chính quyền các cấp; những kiến nghị, đề xuất mang 

tính tập thể, có ảnh hưởng đến cộng đồng, dân cư...). 

UBND huyện yêu cầu Văn phòng HĐND và UBND huyện, Thanh tra 

huyện, Chủ tịch UBND xã Bắc Lãng triển khai thực hiện các nhiệm vụ trên./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- VP Huyện ủy; 

- Ban Dân vận Huyện ủy; 

- Lưu: VT. 

CHỦ TỊCH 
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