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ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH THUẬN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Bình Thuận, ngày 26 tháng 10 năm 2018

Số: 4552 /UBND-BTCD
V/v phối hợp tiếp công dân trong
thời gian diễn ra kỳ họp Quốc hội

HỎA TỐC

Kính gửi:
- Thủ trưởng các sở, ban, ngành;
- Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố.

Ngày 18/10/2018, Ban Dân nguyện - Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban
hành Kế hoạch số 417/KH-BDN về phối hợp tiếp công dân phục vụ Kỳ họp thứ
Sáu, Quốc hội khóa XIV (dự kiến từ ngày 22/10 đến ngày 20/11/2018).
Để thực hiện tốt việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo đúng quy
định pháp luật, hạn chế tối đa công dân khiếu nại, tố cáo vượt cấp tại các cơ quan
Trung ương trong thời gian diễn ra Kỳ họp, góp phần bảo đảm trật tự, an ninh, an
toàn Kỳ họp, UBND tỉnh chuyển Kế hoạch nêu trên đến Thủ trưởng các sở, ban,
ngành và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố để nắm bắt, chủ động
triển khai thực hiện ở địa phương, đơn vị mình; tăng cường tiếp công dân, giải
quyết các khiếu nại, tố cáo phát sinh trên địa bàn và các vụ việc thuộc lĩnh vực
quản lý của sở, ngành; cử lãnh đạo tham gia phối hợp khi có yêu cầu của UBND
tỉnh (scan Kế hoạch kèm theo)./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- TT.Tỉnh ủy;
- TT.HĐND tỉnh;
- CT, PCT. UBND tỉnh - Lương Văn Hải;
- Lưu: VT, NC, BTCD. Li( )
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