
 

BÁO CÁO 

Công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo 9 tháng 

(Từ 08/12/2019 đến 07/9/2020) 
   

I. Công tác tiếp dân, xử lý đơn thư, giải quyết KNTC: 

1. Tiếp dân: 

       Số lượt người được tiếp: 23 lượt ( 24 người) 

      Trong đó: 

        - Tiếp định kỳ:  02 lượt ( 03 người) 

     - Tiếp thường xuyên: 21 lượt ( 21 người) 
 

2. Tổng số đơn thư tiếp nhận trong kỳ báo cáo: 06 đơn 

      Trong đó: 

       + Đơn trùng lặp nội dung: 0 đơn 

      + Đơn kỳ trước chuyển sang: 0 đơn 

       + Đơn tiếp nhận xử lý trong kỳ: 06 đơn (khiếu nại: 0 đơn, tố cáo: 0 đơn, kiến nghị 

phản ánh: 06 đơn). Trong đó: 

 Đơn thuộc thẩm quyền tư pháp: 0 đơn 

 Đơn thuộc thẩm quyền cơ quan khác: 0 đơn 

 Công văn từ cơ quan cấp trên chuyển về giao giải quyết: 0 đơn  

 Đơn cấp phường xã tiếp nhận trực tiếp: 06 đơn (khiếu nại: 0 đơn, tố cáo: 0 

đơn, kiến nghị phản ánh: 06 đơn)  

3.  Tình hình giải quyết đơn thư theo thẩm quyền 

Đã giải quyết 05 đơn thư kiến nghị, 01 đơn thư công dân đã rút đơn 
 

        II. Đánh giá về tình hình tiếp công dân, giải quyết đơn thư KNTC, KNPA 

trên địa bàn: 

       Công tác tiếp dân vẫn diễn ra thường xuyên, tạo mọi điều kiện hết sức cho công 

dân đến giao dịch. Việc giải quyết đơn thư cho công dân luôn được chú trọng; nhanh 

chóng, kịp thời giải quyết những khúc mắc, mâu thuẫn trong nhân dân. 

 
Nơi nhận : 

-Thanh tra Thành phố; 

-TT Đảng ủy, HĐND Phường; 

-Chủ tịch, PCT UBND phường; 

-Công chức TPHT; 

-Lưu VT. 

    

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thế Anh 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

PHƯỜNG TRẦN PHÚ  

 

        Số: 96 /BC-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

  Phường Trần Phú, ngày 09 tháng 9 năm 2020 
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