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Số:        UBND-TTr 
V/v thực hiện kiến nghị của UBTVQH và 

tiếp công dân phục vụ Đại hội đại biểu 

toàn quốc lần thứ XIII của Đảng 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập -Tự do - Hạnh phúc 
 

Vĩnh Yên, ngày      tháng 01 năm 2021 

 

Kính gửi:  

- Các phòng, ban, đơn vị; 

- Công an thành phố; 

- UBND các xã, phường. 

 

Thực hiện văn bản số 9581/UBND-TD2 ngày 21/12/2020 về việc thực 

hiện kiến nghị của UBTVQH về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố 

cáo và văn bản số 9734/UBND-TD2 ngày 25/12/2020 về việc phối hợp tiếp 

công dân phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng;  

Để đảm bảo ANTT và tăng cường công tác nắm tình hình, giải quyết đơn 

thư khiếu kiện tại địa phương, góp phần bảo vệ tuyệt đối an toàn Đại hội đại 

biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, UBND thành phố yêu cầu: 

1. Các phòng ban, đơn vị và UBND các xã, phường tiếp tục thực hiện có 

hiệu quả Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của 

Đảng đối với công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; các Nghị 

quyết của Quốc hội, Chỉ thị số 14-CT/TTg ngày 18/5/2012 của Thủ tướng Chính 

phủ về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo; Thông tri số 28-

TTr/TU ngày 27/8/2014 của Tỉnh ủy Vĩnh Phúc về tăng cường sự lãnh đạo của 

cáp ủy Đảng trong việc thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị; Văn 

bản số 2974-CV/TU ngày 11/4/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về triển khai 

thực hiện Quy định số 11-QĐ/TW của Bộ Chính trị; Chỉ thị số 24-CT/TU ngày 

31/01/2020 của Ban thường vụ Thành ủy Vĩnh Yên về công tác thanh tra, tiếp 

công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng.  

2. Thanh tra thành phố, Chủ tịch UBND các xã, phường chủ động rà soát, 

xác định rõ các vụ việc tồn đọng, phức tạp, kéo dài, nổi cộm, đông người ở từng 

địa bàn, theo lĩnh vực, trên cơ sở đó tham mưu UBND thành phố chỉ đạo thủ 

trưởng các đơn vị, Chủ tịch UBND xã phường có kế hoạch cụ thể, phân công 

lãnh đạo để giải quyết dứt điểm từng vụ việc. Chủ động giải quyết kịp thời các 

tình huống khiếu nại, tố cáo phức tạp, đông người không để phát sinh thành 

"điểm nóng" đảm bảo giữ ổn định tình hình an ninh, chính trị tại địa phương. 

Trước mắt, tập trung chỉ đạo giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu kiện đông 

người, phức tạp, kéo dài, đảm bảo an ninh trật tự trong thời gian diễn ra Đại hội 

đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và tiến tới bầu cử HĐND các cấp 

nhiệm kỳ 2021-2026. 

3. Giao Văn phòng HĐND&UBND thành phố chỉ đạo Ban Tiếp công dân 

duy trì thường xuyên và nâng cao chất lượng tiếp công dân theo quy định. Tham 



mưu UBND thành phố thành lập Tổ tiếp công dân phục vụ Đại hội đại biểu toàn 

quốc lần thứ XIII của Đảng 

4. UBND các xã, phường thành lập 01 Tổ thường trực tiếp công dân tại 

trụ sở của đơn vị mình để chủ động tiếp nhận và giải quyết các đơn thư khiếu 

nại, tố cáo mới phát sinh, nhằm ổn định tình hình ngay tại cơ sở, không để phát 

sinh phức tạp, tập trung đông người, khiếu kiện vượt cấp. 

5. UBND các xã, phường và các phòng ban đơn vị tăng cường công khai, 

minh bạch quy trình thủ tục hành chính, văn bản pháp luật, nhất là các lĩnh vực: 

đất đai, đầu tư, xây dựng cơ bản, quản lý ngân sách. Thực hiện tốt cải cách thủ 

tục hành chính, quy chế dân chủ, hòa giải cơ sở góp phần hạn chế phát sinh 

khiếu nại, tố cáo. 

6. Công an Thành phố tổ chức nắm tình hình an ninh trật tự trên địa bàn 

và tập trung những nơi tiềm ẩn, dễ phát sinh khiếu kiện phức tạp, đông người, 

vượt cấp, các thành phần lợi dụng đơn thư để lôi kéo kích động gây mất an ninh 

trật tự. Có phương án để xử lý có hiệu quả các tình huống phức tạp, phối hợp và 

bố trí lực lượng khi có tình huống khẩn cấp. 

Yêu cầu các phòng, ban, đơn vị, UBND xã, phường nghiêm túc triển khai, 

thực hiện./.  

Nơi nhận: 
- TT Thành ủy- TT HĐND TP (B/c); 

- CPCT- CPVP; 

- Như kính gửi (T/hiện); 

- Thanh tra, BTCD TP (theo dõi); 

- Đảng ủy các xã phường (P/h); 

- Lưu: VT, TTr. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Trần Ngọc Hải 
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