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BÁO CÁO
Công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo tháng 6 năm 2022
(Từ ngày 11/5/2022 đến ngày 10/6/2022)
Thực hiện Công văn số 1414-CV/BNCTU ngày 06.01.2020 của Ban Nội
chính Tỉnh ủy về chế độ báo cáo và đề cương báo cáo kết quả tiếp công dân, xử
lý, giải quyết đơn thư; Công văn số 56/TTr ngày 20/01/2020 của Thanh tra tỉnh
về việc báo cáo kết quả tiếp nhận, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo, Ban Dân tộc
tỉnh báo cáo kết quả như sau:
1. Tình hình tiếp nhận và xử lý, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo, kiến
nghị, phản ánh
1.1. Kết quả tiếp nhận đơn trong kỳ báo cáo
a) Số đơn kỳ trước chuyển sang: Không.
b) Số đơn mới phát sinh trong kỳ: 01.
(Biểu số 01 kèm theo)
1.2. Kết quả xử lý, giải quyết trong kỳ báo cáo
Trong kỳ báo cáo đã giải quyết:
a) Giải quyết đơn kỳ trước chuyển sang, trong đó:
- Số đơn, vụ việc giải quyết đúng thời hạn: Không;
- Số đơn, vụ việc giải quyết quá thời hạn: Không.
b) Đơn tiếp nhận trong kỳ, trong đó:
- Thuộc thẩm quyền giải quyết: Không;
- Không thuộc thẩm quyền, chuyển đơn đến các cơ quan có thẩm quyền
giải quyết: Không;
- Lưu đơn, do đơn trùng, đơn gửi nhiều nơi, nhiều lần, đã gửi đúng nơi có
thẩm quyền giải quyết, lưu đơn do không đủ điều kiện xử lý: 01;
- Số đơn, vụ việc giải quyết đúng thời hạn, số đơn, vụ việc giải quyết quá
thời hạn: Không.
c) Số đơn, vụ việc tiếp tục chuyển kỳ sau giải quyết, trong đó:
- Số đơn, vụ việc trong thời hạn giải quyết: Không;
- Số đơn, vụ việc quá thời hạn giải quyết: Không.
(Biểu số 02 kèm theo).
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1.3. Số đơn liên quan đến công tác di dân tái định cư các công trình thủy điện:
a) Số đơn, vụ việc kỳ trước chuyển sang: Không.
b) Số đơn tiếp nhận mới: Không.
c) Số đơn đã giải quyết: Không.
d) Số đơn chuyển kỳ sau tiếp tục giải quyết: Không.
(Biểu số 03 kèm theo).
2. Tổng hợp số đơn thư, vụ việc đến thời điểm báo cáo
2.1. Số đơn thư, vụ việc phức tạp, tồn đọng: Không.
2.2. Số đơn thư đang giải quyết không thuộc diện phức tạp, tồn đọng:
Không, trong đó:
- Đơn, vụ việc trong thời hạn giải quyết: Không.
- Đơn, vụ việc quá thời hạn giải quyết: Không.
(Biểu số 04 kèm theo).
Trên đây là báo cáo kết quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại,
tố cáo, kiến nghị, phản ánh tháng 6 năm 2022 của Ban Dân tộc tỉnh./.
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