
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN THUẬN NAM  

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:           /UBND-NC                 Thuận Nam, ngày      tháng 7  năm 2021 
 

V/v báo cáo kết quả công tác 

tiếp công dân, giải quyết 

khiếu nại, tố cáo năm 2021 

 

 

   

                       Kính gửi:   

- Các Phòng, ban, đơn vị thuộc huyện; 

- Ủy ban nhân dân các xã. 

 

 

Ủy ban nhân dân huyện tiếp nhận Văn bản số 463/TTT-NV4 ngày 

12/7/2021 của Thanh tra tỉnh về việc báo cáo kết quả công tác tiếp công dân, 

giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2021, 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện có ý kiến chỉ đạo như sau: 

1. Yêu cầu các Phòng, ban, đơn vị liên quan, Ủy ban nhân dân các xã khẩn 

trương rà soát, tổng hợp báo cáo kết quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu 

nại, tố cáo năm 2021 (từ ngày 01/8/2020 đến ngày 31/7/2021) theo nội dung văn 

bản trên, gửi về Thanh tra huyện  trước ngày 04/8/2021.  

2. Giao Thanh tra huyện theo dõi, đôn đốc, tổng hợp, tham mưu Ủy ban nhân 

dân huyện báo cáo gửi Thanh tra tỉnh trước ngày 06/8/2021 và gửi kèm file mềm 

qua địa chỉ email: vuongnt@ninhthuan.gov.vn để tổng hợp. Đồng thời phân công 

cán bộ, khẩn trương thực hiện nhập số liệu vào phần mềm Hệ thống báo cáo công 

tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng theo hướng 

dẫn tại Văn bản số 2969/UBND-TCDNC ngày 18/6/2021 của UBND tỉnh chậm 

nhất trong ngày 02/8/2021./. 

 (Văn bản liên quan trên TD Office). 

 

 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- VP: LĐ, CV (Vân); 

- Lưu: VT. 
 

CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 

 

Trương Xuân Vỹ 
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