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BÁO CÁO   

Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, 

kiến nghị, phản ánh tháng 11 năm 2022 

 
 

Thực hiện Công văn số 3812/UBND-NC ngày 05/11/2021 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Sơn La về việc báo cáo tình hình tiếp công dân và giải quyết đơn 

thư khiếu nại, tố cáo, Ban Dân tộc tỉnh báo cáo kết quả như sau: 

I. TÌNH HÌNH CHUNG VỀ KHIẾU NẠI TỐ CÁO VÀ KẾT QUẢ TIẾP 

CÔNG DÂN, XỬ LÝ ĐƠN THƯ 

1. Tình hình chung về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo 

- Trưởng Ban Dân tộc thực hiện nghiêm túc việc tiếp công dân định kỳ và 

giao phòng Thanh tra tiếp công dân thường xuyên theo quy định. 

- Tiếp nhận và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của 

công dân đảm bảo đúng quy định (nếu có). 

2. Kết quả tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo 

a) Kết quả tiếp công dân  

- Tổng số lượt đã tiếp: Không.  

- Nội dung khiếu nại, tố cáo chủ yếu qua tiếp công dân: Không.  

- Số đoàn đông người: Không.  

- Vụ việc khiếu nại phức tạp kéo dài: Không. 

b) Về tiếp nhận, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo 

- Đơn khiếu nại: 01 đơn;  

+ Thuộc thẩm quyền giải quyết: Không. 

+ Không thuộc thẩm quyền giải quyết : 01 đơn. 

- Đơn tố cáo: 0 đơn;  

+ Thuộc thẩm quyền giải quyết: Không. 

+ Không thuộc thẩm quyền giải quyết: Không. 

- Đơn kiến nghị phản ánh: 0 đơn. 

+ Thuộc thẩm quyền giải quyết: Không. 

+ Không thuộc thẩm quyền giải quyết : Không. 

 (chi tiết có biểu số 01, 02 kèm theo) 
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II. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

Trong tháng 11 năm 2022, Ban Dân tộc tỉnh thực hiện nghiêm túc công 

tác tiếp công dân đảm bảo đúng quy định của pháp luật; không xảy ra tình trạng 

khiếu kiện đông người, phức tạp, vượt cấp.    

Trên đây là báo cáo tình hình tiếp công dân, tiếp nhận và giải quyết đơn 

thư khiếu nại, tố cáo tháng 11 năm 2022 của Ban Dân tộc tỉnh./. 
 

 

 Nơi nhận: 
- Thanh tra tỉnh;   

- Lãnh đạo Ban; 

- Website BDT;  

- Lưu: VP; TTr. 

KT. TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN 

 

 

 
 

 

Lường Văn Toán 
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