
UỶ BAN NHÂN DÂN          

   TỈNH KON TUM 

 

PHỤ LỤC 

CÁC VĂN BẢN CHỈ ĐẠO CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VỀ  

CÔNG TÁC TIẾP CÔNG DÂN, GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO 

(Kèm theo Báo cáo số:         /BC-UBND, ngày      tháng     năm 2021  

của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum) 

 

1. Chỉ thị số 11/CT-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2020 về việc tăng cường 

các biện pháp đảm bảo đón Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 vui tươi, lành mạnh, an 

toàn, tiết kiệm. 

2. Kế hoạch số 4521/KH-UBND ngày 07 tháng 12 năm 2020 về phối hợp tổ 

chức công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo phục vụ cuộc bầu cử đại 

biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. 

3. Công văn số 10/UBND-TD ngày 13 tháng 01 năm 2021 về việc xử lý tình 

trạng khiếu kiện đông người tại các cơ quan của tỉnh, Trung ương. 

4. Công văn số 19/UBND-TD ngày 14 tháng 01 năm 2021 về việc phối hợp 

xử lý tình huống khiếu kiện đông người, phức tạp lên Trung ương. 

4. Công văn số 474/CV-UBBC ngày 05 tháng 02 năm 2021 về việc phối hợp 

đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội và y tế trong cuộc bầu cử. 

5. Quyết định số 04/2021/QĐ-UBND ngày 25 tháng 02 năm 2021 ban hành 

Quy định về theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện quyết định giải quyết khiếu 

nại, kết luận nội dung tố cáo trên địa bàn tỉnh Kon Tum. 

6. Công văn số 1598/UBND-KTTH ngày 18 tháng 5 năm 2021 Về việc triển 

khai thực hiện kết luận của Thường trực Tỉnh ủy tại Thông báo số 206-TB/TU 

ngày 14 tháng 5 năm 2021. 

7. Công văn số 1406/UBND-KTTH ngày 05 tháng 5 năm 2021 về việc triển 

khai thực hiện Nghị quyết số 45/NQ-CP ngày 16 tháng 4 năm 2021 của Chính phủ. 

8. Công văn 1822/UBND-KTTH ngày 08 tháng 6 năm 2021 về việc triển 

khai thực hiện Nghị quyết 161/2021/QH14 của Quốc Hội. 

9. Công văn số 2451/UBND-TD ngày 19 tháng 7 năm 2021 về việc phối hợp 

tiếp công dân phục vụ kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóaXV. 

10. Công văn số 3082/UBND-KGVX ngày 30 tháng 8 năm 2021 về việc 

tăng cường công tác dân vận trong cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các 

cấp. 

11. Kế hoạch số 3751/KH-UBND ngày 19 tháng 10 năm 2021 về việc phối hợp 

tiếp công dân phục vụ Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XV trên địa bàn tỉnh. 
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