ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ PHAN THIẾT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 8698 /UBND-TH

Phan Thiết, ngày 07 tháng 8 năm 2018

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v triển khai thực hiện ý kiến kết
luận của Thường trực Thành ủy tại
cuộc họp giao ban khối nội chính 6
tháng đầu năm 2018.

Kính gửi:
- Thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị trực thuộc.
- Chủ tịch UBND các phường, xã.
- Hội đồng định giá tài sản thành phố.
Thực hiện ý kiến kết luận của Thường trực Thành ủy tại cuộc họp giao
ban khối nội chính 6 tháng đầu năm 2018 theo Thông báo số 492 – TB/TU ngày
01/8/2018, Chủ tịch UBND thành phố có ý kiến chỉ đạo như sau:
1. Thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị trực thuộc và UBND các phường,
xã tập trung rà soát, giải quyết có kết quả các vụ khiếu nại, tố cáo tồn đọng thuộc
thẩm quyền của đơn vị, địa phương mình, tuyệt đối không để cho các đối tượng
xấu lợi dụng, kích động, gây mất an ninh trật tự tại địa phương, cũng như tụ tập
đông người trước trụ sở Tỉnh ủy, UBND tỉnh và các cơ quan nhà nước trên địa
bàn thành phố.
2. Thanh tra, Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố rà soát, khẩn
trương kiểm tra, xác minh báo cáo, đề xuất, tham mưu giải quyết các vụ khiếu
nại, tố cáo thuộc thẩm quyền của UBND thành phố, nhất là các vụ việc tồn đọng,
các vụ việc gây bức xúc trong nhân dân.
3. Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố rà soát, khẩn trương tham
mưu UBND thành phố cung cấp đầy đủ, kịp thời các thông tin, tài liệu theo yêu
cầu của Tòa án nhân dân các cấp thuộc thẩm quyền của UBND thành phố.
3. Hội đồng định giá tài sản thành phố do Trưởng phòng Tài chính – Kế
hoạch thành phố làm Chủ tịch Hội đồng cần nâng cao chất lượng hoạt động trong
việc xác định giá trị tài sản theo yêu cầu của cơ quan tố tụng, nhằm góp phần đẩy
nhanh tiến độ xử lý các vụ án trên địa bàn, đảm bảo đúng thời gian theo quy định.
Kết quả thực hiện thường xuyên báo cáo UBND thành phố để theo dõi,
chỉ đạo./.
CHỦ TỊCH
Người ký: Đỗ Ngọc Điệp

Nơi nhận:
- Như trên;
- TT. Thành ủy, HĐND thành phố;
- Chủ tịch và các Phó Chủ tịch;
- Lãnh đạo và Chuyên viên Văn phòng;
- Lưu: VT, NC, TH.
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