
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 2022  

của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum) 

 

1. Chỉ thị số 16/CT-UBND ngày 27 tháng 12 năm 2021 của Chủ tịch UBND 

tỉnh về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên Đán Nhâm Dần 

2022 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm. 

2. Kế hoạch số 207/KH-UBND ngày 21 tháng 01 năm 2022 của UBND tỉnh 

Triển khai Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Đại hội 

Đảng bộ tỉnh Kon Tum lần thứ XVI trong lĩnh vực quản lý nhà nước về tín 

ngưỡng, tôn giáo. 

3.Công văn số 1241/UBND-TD ngày 28 tháng 4 năm 2022 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh về việc triển khai thực hiện các kiến nghị của Đoàn Đại biểu Quốc hội 

tỉnh. 

4. Công văn số 1459/UBND-NC ngày 17 tháng 5 năm 2022 của UBND tỉnh 

v/v Triển khai thực hiện Chương trình số 05-CTr/BDVTU-BCSĐUBND ngày 

29/3/2022 về công tác dân vận trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025. 

5. Công văn số 388/UBND-TD ngày 01 tháng 6 năm 2022 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh về việc tiếp xúc, thuyết phục, vận động và đưa công dân trở về địa phương 

6. Công văn số 3436/UBND-TD ngày 13 tháng 10 năm 2022 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh về việc tổ chức tiếp công dân phục vụ kỳ họp thứ 4, Quốc hội khoá XV. 

7. Công văn số 753/UBND-TD ngày 13 tháng 10 năm 2022 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh về xử lý các vụ việc khiếu kiện, tranh chấp đất đai trên địa bàn tỉnh 

Kon Tum. 

8. Công văn số 766/UBND-TD ngày 22 tháng 10 năm 2022 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh về việc công dân khiếu kiện tại các cơ quan Trung ương. 
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