UBND TỈNH ĐẮK NÔNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

THANH TRA TỈNH

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 45/BC-TTr

Đắk Nông, ngày 19 tháng 03 năm 2020

BÁO CÁO
Tình hình, kết quả công tác tiếp công dân của lãnh đạo UBND tỉnh,
lãnh đạo các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố tháng 03/2020
Kính gửi: Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông
Thực hiện nội dung Công văn số 2853/UBND-TD ngày 16/6/2016 của UBND
tỉnh về việc giao Thanh tra tỉnh thống kê công tác tiếp công dân của các Sở, ban,
ngành, UBND các huyện, thành phố.
Thanh tra tỉnh báo cáo tình hình, kết quả công tác tiếp công dân của lãnh đạo
UBND tỉnh, lãnh đạo các Sở, ban, ngành, lãnh đạo UBND các huyện, thành phố trong
tháng 03/2020 như sau:
1. Chủ tịch UBND tỉnh:
Không phát sinh.
2. Thủ trưởng các sở, ban ngành:
Tổng số lượt tiếp 01 lượt với 01 người, trong đó: Phó Chánh thanh tra tỉnh tiếp
01 lượt với 01 người (định kỳ).
3. Lãnh đạo UBND các huyện, thành phố:
Tổng số lượt tiếp: 43 lượt (trong đó: tiếp định kỳ 43 lượt, tiếp đột xuất 0 lượt)
với 48 người đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh.
Nội dung tiếp công dân trong tháng 03/2020, tập trung chủ yếu trong lĩnh vực
đất đai 35/44 lượt tiếp công dân chiếm 79,5% (khiếu nại, kiến nghị xem xét, giải
quyết về phương án, chính sách đền bù, hỗ trợ, tái định cư; yêu cầu giải quyết tranh
chấp đất đai; kiến nghị việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tái định cư,
chuyển mục đích sử dụng đất; đề nghị làm đường đi lai ở nông thôn...), các lĩnh vực
khác 9/44 lượt tiếp công dân chiếm 20,5%. (Chi tiết công tác tiếp công dân của thủ
trưởng các cấp tháng 03/2020 có biểu thống kê kèm theo).
Thanh tra tỉnh báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh theo dõi, chỉ đạo./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó Chánh Thanh tra phụ trách (đ/c Hà)
- Phó Chánh Thanh tra (đ/c Nhật);
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Ban Tiếp công dân tỉnh;
- Phòng NV2, VP;
- Trang thông tin điện tử Thanh tra tỉnh;
- Lưu: VT.
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