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BÁO CÁO 

Công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản 
ánh 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 

(Số liệu tính từ 10/12/2021 đến 25/6/2022) 
 

Thực hiện Thông báo số 16/TB-TTHĐND ngày 13 tháng 6 năm 2022 của Hội 

đồng nhân dân huyện về nội dung và thời gian tổ chức Kỳ họp thứ 3, Hội đồng nhân 
dân huyện Khoá XV, nhiệm kỳ 2021-2026. 

Ủy ban nhân dân huyện báo cáo công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư 
khiếu nại, tố cáo, kiến nghị phản ánh 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 

tháng cuối năm 2022 như sau: 

I. KHÁI QUÁT TÌNH HÌNH CHUNG 

Huyện Đăk Glei nằm ở phía Bắc tỉnh Kon Tum, là huyện miền núi, biên giới 
(có 119,726 km biên giới giáp với nước CHDCND Lào). Với diện tích tự nhiên 

149.364,4 ha. Toàn huyện có 12 xã, thị trấn (trong đó có 3 xã biên giới). Dân số toàn 
huyện 50.034 người, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số chiếm trên 87,3% dân số, 

chủ yếu là dân tộc Giẻ - Triêng và Xê Đăng, có 12 đơn vị hành chính cấp xã (gồm 
11 xã và 01 thị trấn) và 13 phòng, ban, cơ quan chuyên môn trực thuộc. 

UBND huyện đã thực hiện nghiêm túc các chủ trương của Đảng, chính sách, 

pháp luật của Nhà nước về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. 
Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo đã có những chuyển biến tích 

cực, các vụ việc mới phát sinh cơ bản đã được giải quyết kịp thời theo quy định của 
pháp luật; chất lượng giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh được 

đảm bảo, công tác phối hợp giải quyết đơn thư giữa các cơ quan, đơn vị được tăng 
cường. Các vụ việc phức tạp, kéo dài đã được tập trung giải quyết, góp phần giữ 

vững an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn huyện. 

II. TÌNH HÌNH KHIẾU NẠI, TỐ CÁO 

1. Tình hình khiếu nại, tố cáo: Trong 6 tháng đầu năm, tình hình khiếu nại, 
tố cáo trên địa bàn huyện không nhiều, UBND huyện chủ yếu tiếp nhận các loại 

đơn thư kiến nghị, đề nghị, phản ánh của công dân. Các nội dung công dân kiến 
nghị chủ yếu liên quan đến các lĩnh vực: Đất đai, chế độ chính sách, bồi thường và 

hỗ trợ tái định cư, môi trường… Sau khi tiếp nhận đơn, UBND huyện đã chỉ đạo 
các cơ quan, đơn vị tham mưu giải quyết theo đúng thẩm quyền, quy trình và quy 
định của pháp luật.  

2. Nguyên nhân phát sinh khiếu nại, tố cáo 
Việc nắm bắt tâm tư nguyện vọng của nhân dân ở một số xã chưa kịp thời. 

Việc tiếp nhận và xử lý đơn thư tại cơ sở chưa được thực hiện theo đúng trình tự, 
thủ tục. 

Một số quy định của pháp luật về đất đai, khiếu nại có thay đổi, nhiều quy 
định chưa cụ thể, rõ ràng; sự thay đổi, biến động trong quá trình sử dụng đất khá 
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phức tạp nên khó khăn trong việc giải quyết. Nhận thức pháp luật của người dân về 

chính sách, pháp luật về đất đai và pháp luật về khiếu nại còn nhiều hạn chế. 

III. KẾT QUẢ CÔNG TÁC TIẾP CÔNG DÂN, XỬ LÝ ĐƠN, GIẢI 

QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO 
1. Công tác tiếp công dân: Công tác tiếp công dân luôn được Thường trực 

Huyện ủy, HĐND, lãnh đạo UBND huyện quan tâm chỉ đạo thực hiện và xác định 
đây là nhiệm vụ quan trọng, góp phần giữ vững tình hình an ninh chính trị, trật tự an 

toàn xã hội trên địa bàn huyện. Trong 6 tháng đầu năm, Chủ tịch UBND huyện, Ban 
Tiếp công dân huyện, các cơ quan chuyên môn và Chủ tịch UBND các xã, thị trấn 

đã triển khai thực hiện nghiêm túc công tác tiếp công dân theo quy định của pháp 
luật. Kết quả:  

1.1. Cấp huyện: 
Chủ tịch UBND huyện tiếp định kỳ 13 lượt1, Ban Tiếp công dân huyện phân 

công người trực từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần. Trong 6 tháng đầu năm, có 02 công 
dân2 đến kiến nghị, phản ánh tại Trụ sở Ban Tiếp công dân huyện.  

Nội dung kiến nghị:  Đất đai 01 lượt; Quy hoạch 01 lượt.  

Kết quả giải quyết: Sau khi tiếp thu, ghi nhận ý kiến kiến nghị của công dân, 
UBND huyện đã chỉ đạo phòng Tài nguyên – Môi trường, Phòng Kinh tế - Hạ tầng 

phối hợp với các phòng, ban có liên quan tham mưu UBND huyện kiểm tra, xem xét 
và giải quyết nội dung kiến nghị của công dân. 

1.2. Cấp xã, thị trấn: 
Chủ tịch UBND các xã, thị trấn tiếp công dân định kỳ 324 lượt. Trong 6 tháng 

đầu năm, có 05 lượt công dân đến kiến nghị, phản ánh tại trụ sở UBND các xã, thị 
trấn3.  

Nội dung tiếp: Lĩnh vực đất đai 03 lượt; lĩnh vực chính sách 01 lượt; lĩnh vực 
thuế 01 lượt. 

 (Có biểu mẫu số 01/TCD kèm theo) 

2. Công tác tiếp nhận, phân loại, xử lý đơn: 
2.1. Cấp huyện: Trong 6 tháng đầu năm, UBND huyện tiếp nhận 14 đơn của 

công. 
- Phân theo loại đơn: Khiếu nại 01 đơn; Tố cáo 0; Kiến nghị, phản ánh 13 

đơn. Trong đó: Đơn không đủ điều kiện thụ lý: 01 đơn Khiếu nại; Đơn đủ điều kiện 
thụ lý: 13 đơn kiến nghị. 

- Phân theo lĩnh vực: Đất đai 03 đơn; Chế độ, chính sách 01 đơn; Môi trường 

01 đơn; Bồi thường, TĐC 08 đơn; lĩnh vực khác 01 đơn. 
- Phân theo thẩm quyền:  11 đơn4 thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND 

huyện; 03 đơn5 không thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện. 

                                        
1 Ngày 22/12; 10/01; 10/2; 22/01; 22/02; 10/3; 22/3; 11/4; 22/4; 10/5; 22/5; 10/6; 22/6. 
2 Ông Phan Doãn Niên, thôn Đăk Dung, TT Đăk Glei kiến nghị UBND huyện có hướng xử lý, tạo điều kiện cho 

gia đình san ủi mặt bằng để xây dựng nhà ở; Ông Nguyễn Văn Viễn, thôn Đăk Wâk, xã Đăk Kroong kiến nghị sớm 

điều chỉnh quy hoạch đài Truyền thanh xã Đăk Kroong để gia đình ổn định cuộc sống.  
3 UBND Đăk Môn: 02 lượt; UBND xã Đăk Pék: 02 lượt; UBND xã Đăk Choong: 01 lượt. 
4 Ông Trần Xuân Ngọc, thôn 14A, xã Đăk Pék; Ông A Nhị, thôn Đông Lốc, xã Đăk Man; Ông Nguyễn Viết 

Khang, thôn Đông Sông, TT Đăk Glei; Bà Vũ Thị Thư, thôn Đông Sông, TT Đăk Glei; Bà Y Phil, thôn Long Nang, 

TT Đăk Glei; Ông Lê Công Chức, 417 Hùng Vương, TT Đăk Glei; Bà Hoàng Thị Mùa, thôn Đông Sông, TT Đăk 
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- Kết quả giải quyết:  

+ Đối với 01 đơn Khiếu nại: Sau khi nghiên cứu, xem xét nội dung đơn, Ban 
TCD huyện đã ban hành Công văn số 03/BTCD-CV ngày 08/4/2022 phản hồi đơn 

khiếu nại của ông Nguyễn Viết Khang với lý do: Đơn Khiếu nại chưa được thực 
hiện theo mẫu quy định tại Nghị định 124/2020/NĐ-CP; Đơn được gửi nhiều cơ 

quan, tổ chức không đảm bảo theo điểm b, khoản 2, điều 6, Thông tư 05/2021/TT-
TTCP; Đề nghị ông Nguyễn Viết Khang liên hệ với Thanh tra huyện để được hướng 

dẫn thực hiện việc khiếu nại theo quy định. Tuy nhiên, ông Nguyễn Viết Khang 
chưa liên hệ với Thanh tra huyện để được hướng dẫn thực hiện việc khiếu nại theo 

quy định. 
+ Đối với 10 đơn kiến nghị thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện: 

UBND huyện đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị kiểm tra, xác minh và đã tham mưu 
UBND huyện trả lời 06 đơn6 của công dân; còn 04 đơn7 các cơ quan, đơn vị đang 

xem xét, giải quyết.  
+ Đối với 03 đơn không thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND h uyện: Sau 

khi tiếp nhận, phân loại, xử lý đơn, Ủy ban nhân dân huyện đã chuyển đơn đến 

Phòng Tài nguyên – Môi trường, Phòng Kinh tế - Hạ tầng và UBND Thị trấn xem 
xét, giải quyết theo thẩm quyền. Đến nay, đã giải quyết 02 đơn8, còn 01 đơn9 đang 

xem xét, giải quyết. 
1.2. Cấp xã, thị trấn: Trong 6 tháng đầu năm 2022, UBND các xã, thị trấn 

tiếp nhận 17 đơn10 của công dân. 
- Phân theo loại đơn: Khiếu nại: 01 đơn; Tố cáo: 0 đơn; Kiến nghị, phản ánh 

16 đơn. Trong đó: Đơn không đủ điều kiện thụ lý: 0 đơn; Đơn đủ điều kiện thụ lý: 
17 đơn. 

- Phân theo lĩnh vực: Lĩnh vực hành chính 01 đơn; lĩnh vực đất đai 10 đơn; 

lĩnh vực thuế 01 đơn; lĩnh vực khác 05 đơn. 
- Phân theo thẩm quyền: 15 đơn thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND xã, 

thị trấn; 02 đơn không thuộc thẩm quyền giải quyết. 
- Kết quả giải quyết:  

+ Đối với 01 đơn Khiếu nại: UBND thị trấn Đăk Glei đang thụ lý giải quyết 

đơn Khiếu nại của công dân theo quy định của Luật Khiếu nại. 
+ Đối với 14 đơn kiến nghị thuộc thẩm quyền giải quyết: UBND các xã, thị 

trấn đã giải quyết và trả lời 06 đơn, còn 08 đơn đang xem xét, giải quyết. 

                                                                                                                                
Glei; Ông Phùng Văn Hòa, thôn Đăk Gar, xã Đăk Nhoong  (lần 1); Ông Vũ Trọng Dũng, Thành phố Vũng Tàu; Bà 

Huỳnh Thị Kim Sa, 516 Hùng Vương, TT Đăk Glei; Ông Phùng Văn Hòa, thôn Đăk Gar, xã Đăk Nhoong  (lần 2). 
5 Ông Nguyễn Hoàng Tuấn, thôn Nú Kon, xã Đăk Môn; Đơn đề nghị của các hộ kinh doanh, buôn bán xã Đăk Pék; 

Bà Y Nước, thôn Đăk Xanh, TT Đăk Glei. 
6 Ông Trần Xuân Ngọc, thôn 14A, xã Đăk Pék; Ông A Nhị, thôn Đông Lốc, xã Đăk Man; Bà Vũ Thị Thư, thôn 

Đông Sông, TT Đăk Glei Ông Phùng Văn Hòa, thôn Đăk Gar, xã Đăk Nhoong  (lần 1); Ông Vũ Trọng Dũng, Thành 

phố Vũng Tàu; Bà Huỳnh Thị Kim Sa, 516 Hùng Vương, TT Đăk Glei. 
7 Bà Y Phil, thôn Long Nang, TT Đăk Glei; Ông Lê Công Chức, 417 Hùng Vương, TT Đăk Glei; ; Bà Hoàng Thị 

Mùa, thôn Đông Sông, TT Đăk Glei; Ông Phùng Văn Hòa, thôn Đăk Gar, xã Đăk Nhoong  (lần 2). 
8 Ông Nguyễn Hoàng Tuấn, thôn Nú Kon, xã Đăk Môn; Đơn đề nghị của các hộ kinh doanh, buôn bán xã Đăk Pék.  
9 Bà Y Nước, thôn Đăk Xanh, TT Đăk Glei. 

10 UBND xã Đăk Môn: 05 đơn; UBND xã Đăk Kroong: 01 đơn; UBND Thị trấn: 08 đơn; UBND xã Đăk Pék: 02 

đơn; UBND xã Đăk Choong: 02 đơn. 
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+ Đối với 02 đơn không thuộc thẩm quyền giải quyết: UBND các xã đã 

chuyển đơn đến các cơ quan có thẩm quyền giải quyết theo quy định. 
(Có biểu mẫu số 01/XLĐ kèm theo). 

3. Công tác quản lý nhà nước về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố 
cáo 

3.1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành về công tác tiếp công dân, giải 
quyết khiếu nại, tố cáo: 

UBND huyện đã thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo Thủ trưởng các cơ quan, 
đơn vị, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn tổ chức phổ biến, quán triệt và thực hiện 

nghiêm túc, có hiệu quả Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 26-5-2014 của Bộ Chính trị, Nghị 
quyết số 39/2012/QH13, ngày 23/11/2012 của Quốc hội, Quy định số 11-QĐi/TW, 

ngày 18-02-2019 của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 14/CT-TTg, ngày 18/5/2012 của Thủ 
tướng Chính phủ... Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Luật Tiếp công dân và các văn bản 

chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, UBND huyện về tiếp công dân, giải quyết khiếu 
nại, tố cáo tại cơ quan, đơn vị mình. 

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của UBND tỉnh và Huyện ủy, UBND huyện đã chủ 

động ban hành văn bản11 chỉ đạo đến các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn 
thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về tiếp công dân và giải quyết 

khiếu nại, tố cáo trên địa bàn huyện. 
3.2. Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật: Công tác phổ biến 

tuyên truyền chính sách pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và 
công tác phòng, chống tham nhũng thường xuyên được các cơ quan, đơn vị thực 

hiện nghiêm túc. Kết quả: Trong 6 tháng đầu năm, UBND huyện đã chỉ đạo Phòng 
Tư pháp (cơ quan thường trực của Hội đồng phổ biến, giáo dục pháp luật huyện) 

phối hợp Chi hội Luật gia huyện và Hội Luật gia tỉnh tổ chức tuyên truyền, phổ biến 
giáo dục pháp luật tại các xã, thị trấn được 04 đợt, với 460 người tham gia. Tại các 

xã, thị trấn đã phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể của xã tổ chức các đợt tuyên 
truyền lồng ghép các văn bản pháp luật trấn cho cán bộ, công chức và nhân dân trên 
địa bàn xã được 58 cuộc, với 4.038 lượt người tham gia. 

4. Công tác thanh tra, kiểm tra trách nhiệm của người đứng đầu trong 
công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo: Công tác thanh tra, kiểm tra trách 

nhiệm của người đứng đầu trong công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của 
các cơ quan, đơn vị luôn được UBND huyện quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo. Trong 6 

tháng đầu năm 2022, chỉ đạo Thanh tra huyện triển khai công tác thanh tra trách 
nhiệm của người đứng đầu đơn vị trong việc chấp hành các quy định của pháp luật 

về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo tại 01 đơn vị12. Qua công tác thanh tra 
góp phần nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong việc lãnh đạo, 

thực hiện các quy định của pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, 

                                        
11 Kế hoạch 287/KH-UBND, ngày 30/12/2021 phối hợp tổ chức tiếp công dân định kỳ năm 2022 của lãnh đạo 

UBND huyện; Công văn 492/UBND-TCD, ngày 24/3/2022 về việc triển khai thực hiện Kế hoạch số 94-KH/HU ngày 

09-3-2022 của Ban Thường vụ Huyện ủy; Công văn 811/UBND-TTr, ngày 06/5/2022 về việc tăng cường và nâng cao 

trách nhiệm trong công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố  cáo. 
12 UBND xã Mường Hoong. 
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kiến nghị phản ánh. Tuyệt đối không để xảy ra việc khiếu kiện đông người, vượt 

cấp.  

IV. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

1. Kết quả đạt được: 
Công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ, công tác tiếp công 

dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân ngày càng được quan 
tâm, thường xuyên và quyết liệt hơn. UBND huyện đã chỉ đạo Ban Tiếp công dân, 

Thanh tra huyện, các cơ quan chuyên môn, UBND các xã, thị trấn nghiêm túc thực 
hiện các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về công tác tiếp công dân, giải 

quyết khiếu nại, tố cáo; duy trì lịch tiếp công dân thường xuyên, định kỳ theo quy 
định.  

Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục các quy định của pháp luật về tiếp 
công dân, giải quyết kiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo đến toàn 

thể cán bộ, công chức và nhân dân trên địa bàn huyện được quan tâm, chỉ đạo 
thường xuyên.  

2. Tồn tại, hạn chế: 

Một số người đứng đầu đơn vị, địa phương chưa phát huy hết vai trò, trách 
nhiệm, chưa quan tâm đúng mức đến công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố 

cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân nên chất lượng hiệu quả công tác tiếp công 
dân, giải quyết đơn thư chưa cao  

Công tác kiểm tra, đôn đốc thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trong việc thực 
hiện các quy định của pháp luật về tiếp nhận, xử lý, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố 

cáo, kiến nghị, phản ánh chưa được thường xuyên. 

3. Nguyên nhân hạn chế 

Công tác quản lý nhà nước trên một số lĩnh vực đất đai, quy hoạch, xây dựng, 
thực hiện các dự án đầu tư xây dựng có mặt còn hạn chế dẫn đến có khiếu kiện. Một 

số văn bản pháp luật còn bất cập, chưa phù hợp với thực tế. Nhiều vụ việc kiến nghị, 
phản ánh có nguồn gốc phát sinh qua thời gian đã lâu, hồ sơ không đầy đủ nên việc 
giải quyết gặp nhiều khó khăn. 

Công tác tham mưu xử lý đơn thư của đội ngũ công chức cấp xã còn hạn chế, 
dẫn đến một số nội dung, vụ việc chưa được xử lý kịp thời. Việc tuyên truyền, giáo 

dục, vận động, thuyết phục, hướng dẫn người khiếu nại, tố cáo và công tác hòa giải 
ở cơ sở chưa được quan tâm đúng mức. 

IV. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ 6 THÁNG CUỐI NĂM 2022 
1. Tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn tăng cường 

công tác tuyên truyền, phổ biến và triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 35-
CT/TW ngày 26-5-2014 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  và các văn bản liên quan đến 
công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo. Nâng cao trách nhiệm của 

người đứng đầu đơn vị trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về tiếp công 
dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo. 

2. Tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn nêu cao vai trò, 
trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, 
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tố cáo. Thực hiện nghiêm túc công tác tiếp công dân thường xuyên, định kỳ và đột 

xuất theo quy định. Tăng cường công khai minh bạch hoạt động của cơ quan Nhà 
nước, tham mưu, báo cáo đầy đủ, chính xác, kịp thời về tiếp công dân, giải quyết 

đơn thư khiếu nại, tố cáo. 

3. Tiếp tục chỉ đạo các cơ quan chuyên môn phối hợp với UBND các xã, thị 

trấn, Hội đồng PBGDPL và các cơ quan, đơn vị đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, 
giáo dục pháp luật về tiếp công dân, các quy định về khiếu nại, tố cáo đến cán bộ, 

công chức và các tầng lớp nhân dân nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán 
bộ, công chức và cả hệ thống chính trị đối với công tác tiếp công dân, giải quyết 

khiếu nại, tố cáo; đồng thời góp phần nâng cao hiểu biết về pháp luật, giúp công dân 
thực hiện đúng quyền, nghĩa vụ khiếu nại, tố cáo. 

4. Đẩy mạnh công tác hòa giải ở cơ sở; tập trung tiến hành rà soát, giải quyết 
dứt điểm các đơn thư phức tạp, không để kéo dài gây tác động xấu đến hiệu quả, 

hiệu lực về công tác quản lý Nhà nước . Tăng cường công tác ứng dụng công nghệ 
thông tin trong công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến 
nghị, phản ánh của công dân. 

5. Tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc thủ trưởng các cơ quan chuyên môn 
trong việc giải quyết, trả lời đơn thư của công dân. Tập trung tiến hành rà soát, giải 

quyết dứt điểm các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp (đặc biệt là những vấn đề bức 
xúc, dư luận xã hội quan tâm), không để kéo dài gây tác động xấu đến hiệu quả, hiệu 

lực về công tác quản lý Nhà nước trong lĩnh vực thực hiện pháp luật về khiếu nại, tố 
cáo của công dân. 

6. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra trách nhiệm của người đứng đầu 
trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân. Qua thanh 

tra, kiểm tra và giải quyết khiếu nại tố cáo phải xác định rõ trách nhiệm, có biện 
pháp xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật. 

Trên đây là báo cáo công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố 
cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 
6 tháng cuối năm 2022 của UBND huyện Đăk Glei./. 

Nơi nhận:                                                                      
- Thường trực Huyện ủy (b/c); 
- Thường trực HĐND huyện (b/c); 
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 
- Các cơ quan, đơn vị; 
- UBND các xã, thị trấn; 

- Lưu VT.   

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
CHỦ TỊCH 
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