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THÀNH PHỐ SẦM SƠN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:           /UBND-VP 
V/v tăng cường phối hợp tổ chức 

tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, 

tố cáo và tuyên truyền, vận động 

xử lý tình trạng khiếu kiện đông 

người, kéo dài, vượt cấp 

            Sầm Sơn, ngày        tháng  9  năm 2020 

  
  Kính gửi:    

- Thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị; 

- Chủ tịch UBND các xã, phường. 

 

 Thực hiện Văn bản số 12191/UBND-TD ngày 03/9/2020 của Chủ tịch 

UBND tỉnh Thanh Hóa về việc tăng cường phối hợp tổ chức tiếp công dân, giải 

quyết khiếu nại, tố cáo và tuyên truyền, vận động xử lý tình trạng khiếu kiện 

đông người, kéo dài, vượt cấp. Chủ tịch UBND thành phố có ý kiến chỉ đạo như 

sau: 

 1. Yêu cầu Chủ tịch UBND các xã, phường tăng cường công tác đối thoại, 

tập trung giải quyết kịp thời, dứt điểm các vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm 

quyền ngay từ khi mới phát sinh, đảm bảo quyền lợi hợp pháp của công dân, 

nhất là các vụ việc đông người nhằm hạn chế khiếu kiện vượt cấp lên Tỉnh, ra 

Trung ương và không để vụ việc diễn biến phức tạp trở thành "điểm nóng", gây 

phức tạp về an ninh, trật tự, mất ổn định chính trị - xã hội; trong trường hợp cần 

thiết, Chủ tịch UBND các xã, phường tổ chức đối thoại với công dân ngay tại 

địa bàn nơi phát sinh khiếu kiện, mời các phòng, ban, chuyên môn tham gia đối 

thoại nhằm hạn chế khiếu kiện kéo dài, vượt cấp. 

 2. Thủ trưởng các phòng, ban chuyên môn tăng cường trách nhiệm, khẩn 

trương xác minh, kiến nghị giải quyết kịp thời các vụ việc khiếu nại, tố cáo 

thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND thành phố, cần xem xét, vận dụng chính 

sách pháp luật, tham mưu giải quyết thấu tình, đạt lý để chấm dứt khiếu kiện. 

Trong quá trình tham mưu giải quyết vụ việc nếu có khó khăn vướng mắc, Thủ 

trưởng các phòng, ban chuyên môn xin ý kiến hướng dẫn của sở, ban, ngành cấp 

tỉnh có liên quan hoặc tham mưu tổ chức đối thoại với công dân ngay tại cơ sở, 

mời các sở, ban, ngành cấp tỉnh tham gia để giải đáp chính sách pháp luật, tổng 

hợp, báo cáo kiến nghị Chủ tịch UBND thành phố xử lý, giải quyết đảm bảo 

đúng quy định của pháp luật, chấm dứt khiếu kiện. 

 3. Ban Tiếp công dân thành phố thường xuyên phối hợp với Ban Tiếp 

công dân tỉnh để nắm chắc tình hình khiếu kiện của công dân thành phố Sầm 

Sơn tại trụ sở Tiếp công dân tỉnh và Trụ sở Tiếp công dân Trung ương để báo 

cáo Chủ tịch UBND thành phố chỉ đạo Tổ công tác của thành phố kịp thời đến 
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tham gia tiếp công dân, tuyên truyền, vận động, thuyết phục công dân của thành 

phố trở về địa phương để giải quyết theo quy định khi có yêu cầu. 

 4. Giao Công an thành phố phối hợp với Công an tỉnh và các cơ quan, đơn 

vị liên quan theo dõi diễn biến, nắm chắc tình hình, kịp thời phát hiện, tham 

mưu biện pháp xử lý nghiêm các trường hợp công dân của thành phố cố tình đeo 

bám khiếu kiện trái pháp luật và gây mất an ninh trật tự tại Trụ sở Tiếp công dân 

tỉnh và cơ quan cơ quan Trung ương theo quy định của pháp luật./. 

 

Nơi nhận: 

- Văn phòng  UBND tỉnh; 

- TT Thành ủy, HĐND thành phố; 

- Chủ tịch, các PCT UBND thành phố; 

- Các phòng, ban, đơn vị; 

- Công an thành phố;  

- UBND các xã, phường; 

- Lưu VT. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Lương Tất Thắng 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


		thanglt.samson@thanhhoa.gov.vn
	2020-09-12T15:36:36+0700


		samson@thanhhoa.gov.vn
	2020-09-14T07:54:19+0700


		2020-09-14T07:57:39+0700


		2020-09-14T07:59:34+0700




