
ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH LẠNG SƠN 

 
Số: 276 /UBND-BTCD 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
                Độc Lập- Tự do- Hạnh phúc                

     
  Lạng Sơn, ngày 05 tháng  4  năm 2019 

V/v rà soát, thống kê các vụ việc  
   đông người, phức tạp, kéo dài                       
        
                            Kính gửi: 
                                             - Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành;         
                                             - Chủ tịch UBND các huyện, thành phố. 

 

 

 

Thực hiện Kế hoạch số 363/KH-TTCP ngày 20 tháng 3 năm 2019 của 
Thanh tra Chính phủ về kiểm tra, rà soát, giải quyết vụ việc khiếu nại, tố cáo 
đông người, phức tạp, kéo dài, UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các Sở, Ban, 
ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố rà soát, thống kế các vụ việc đông 
người, phức tạp, kéo dài thuộc lĩnh vực, địa bàn theo các tiêu chí sau: 

1. Các vụ việc khiếu nại, tố cáo đã được Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo 
giải quyết nhưng trong quá trình thực hiện gặp khó khăn, vướng mắc, công dân 
vẫn tiếp tục khiếu nại, tố cáo. 

2. Vụ việc khiếu nại đã được cơ quan hành chính giải quyết đúng thẩm 
quyền, trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật; giải quyết khiếu nại đã có 
hiệu lực pháp luật nhưng công dân vẫn tiếp tục khiếu nại. 

3. Vụ việc tố cáo đã được cơ quan hành chính giải quyết đúng thẩm 
quyền, trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật nhưng công dân vẫn tiếp tục 
tố cáo. 

4. Vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người hoặc đơn lẻ nhưng người khiếu 
nại, tố cáo có những hành vi quá khích, vi phạm pháp luật hoặc bị kẻ xấu xúi 
giục, kích động gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh, trật tự.    

Kết quả rà soát, thống kê các vụ việc đông người, phức tạp, kéo dài (theo 
biểu mẫu gửi kèm) gửi về UBND tỉnh (qua Thanh tra tỉnh) trước ngày 
15/4/2019, đồng thời gửi file mềm theo địa chỉ hộp thư: nv1tttls@gmail.com. 

Yêu cầu Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, 
thành phố nghiêm túc, khẩn trương thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên;   
- CT, PCT UBND tỉnh; 
- Thanh tra tỉnh; 
- C, PVP UBND tỉnh; Ban TCD, TH,  
NC, TH-CB; 
- Lưu: VT, DCH 

  

 

CHỦ TỊCH 
 
 
 
 
 
 

Phạm Ngọc Thưởng 
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