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UBND TỈNH KON TUM 

    SỞ CÔNG THƯƠNG 
 

 

      Số:                

Céng ho     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                              Độc Lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

                            

                             Kon Tum, ngày       tháng    năm       

 

KẾ HOẠCH 

Phối hợp tổ chức tiếp công dân phục vụ Đại hội Đảng bộ các cấp  

và Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng  

 

Thực hiện Kế hoạch số 2079/KH-UBND, ngày 12 tháng 8 năm 2019 của 

UBND tỉnh Kon Tum về việc phối hợp tổ chức tiếp công dân phục vụ Đại hội Đảng 

bộ các cấp và Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của đảng. Sở Công Thương xây dựng Kế 

hoạch thực hiện như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

Nhằm nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố 

cáo; đảm bảo quyền khiếu nại, tố cáo của công dân theo đúng quy định pháp luật; 

hạn chế tối đa các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người trong thời gian diễn ra Đại 

hội Đảng bộ các cấp và Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đảm bảo sự phối 

hợp chặt chẽ, kịp thời trong việc tiếp công dân; tiếp nhận giải quyết các vụ khiếu 

nại, tố cáo tại Sở và đơn vị trực thuộc. Chủ động phối hợp giữa các phòng chuyên 

môn, đơn vị trực thuộc để ngăn chặn, xử lý kịp thời các tình huống công dân 

khiếu nại, tố cáo đông người, bức xúc, kéo dài, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự 

an toàn xã hội. 

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN 

- Thực hiện nghiêm túc nội dung Chỉ thị số 35/CT- TW ngày 26/5/2014 của  

Bộ Chính trị; Chỉ thị  số 14/CT-TTg ngày 10/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ và 

các Thông  báo số 178, 179/TB-VPCP ngày 26/04/2014 của Văn phòng Chính 

phủ, thông  báo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc 

về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; Chỉ thị số 03/CT-UBND 

ngày 26/02/2014 của UBND tỉnh về việc tăng cường công tác tiếp dân, giải quyết 

khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh; Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ 

tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính 

nhà nước các cấp; Chỉ thị số 28/CT-TTg ngày 30/6/2017 về tăng cường an ninh, 

trật tự trong tình hình mới; Thông báo số 202/TB-VPCP ngày 31/5/2018 thông 

báo Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị về công 

tác giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài; Quy 

định số 1l-QĐ/TW ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người 

đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những 

phản ánh, kiến nghị của dân; 

- Thực hiện tốt Luật Tiếp công dân năm 2013, Luật Khiếu nại năm 2011, 

Luật Tố cáo năm 2018; thường xuyên tiếp công dân và tăng cường trách nhiệm 

của người đứng đầu trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kịp 
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thời chỉ đạo để giải tỏa những vụ việc bức xúc, đông người, không để phát sinh 

“điểm nóng” khiếu kiện; 

- Chủ động rà soát, kiểm tra, xem xét giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố 

cáo đông người, phức tạp và các vụ việc còn tồn đọng theo Kế hoạch số 363/KH-

TTCP ngày 20 tháng 03 năm 2019 của Thanh tra Chính phủ. Qua rà soát đưa ra 

giải pháp để giải quyết dứt điểm sự việc theo thẩm quyền và theo quy định của 

pháp luật. Trong quá trình giải quyết, cần lưu ý tăng cường công tác đối thoại, tái 

đối thoại với công dân có khiếu nại, tố cáo nhằm hạn chế công dân khiếu kiện 

vượt cấp; 

- Nắm chắc tình hình khiếu nại, tố cáo của công dân đối với ngành Công 

Thương trên địa bàn tỉnh. Thường xuyên liên hệ với Ban Tiếp công dân tỉnh, 

thông báo kịp thời tình hình công dân khiếu nại, tố cáo phức tạp, đông người để 

có phương án tiếp công dân; 

- Xử lý theo thẩm quyền, đúng quy định của Đảng và Nhà nước những nội 

dung tố cáo của công dân liên quan đến nhân sự Đại hội Đảng. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

- Thanh tra Sở chủ trì, phối hợp với các phòng chuyên môn và đơn vị trực 

thuộc Sở triển khai Kế hoạch. 

- Các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc có trách nhiệm phối hợp với 

Thanh tra Sở trong quá trình tham mưu Lãnh đạo Sở giải quyết khiếu nại, tố cáo 

khi có yêu cầu. 

Trên đây là Kế hoạch phối hợp tổ chức tiếp công dân phục vụ Đại hội Đảng 

bộ các cấp và Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng tại Sở Công Thương. Đề 

nghị các phòng, đơn vị trực thuộc Sở nghiêm túc triển khai thực hiện./. 
 

Nơi nhận:                                                                                 
- Thanh tra tỉnh; 

- Ban tiếp công dân tỉnh; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Các phòng; đơn vị trực thuộc Sở; 

- Lưu: VT,TTS. 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Lê Như Nhất 
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