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THÔNG BÁO 

Kết quả tiếp công dân định kỳ, đột xuất, thường xuyên  

và xử lý, giải quyết đơn thư trong tháng 10 năm 2022 

 

Trong tháng 10 năm 2022, Ủy ban nhân dân phường Bắc Hồng tiếp tục duy trì 

thực hiện việc tiếp công dân định kỳ hàng tuần của Chủ tịch UBND phường và tiếp 

công dân thường xuyên theo đúng quy định. 

I. KẾT QUẢ TIẾP CÔNG DÂN ĐỊNH KỲ, ĐỘT XUẤT:  

Trong tháng 10/2022, UBND phường tổ chức 05 cuộc tiếp công dân định 

kỳ của lãnh đạo UBND nhưng không có công dân đăng ký và cũng không có 

công dân nào đến dự, cụ thể: 

II. KẾT QUẢ TIẾP CÔNG DÂN THƯỜNG XUYÊN, TIẾP NHẬN, XỬ LÝ, GIẢI 

QUYẾT CÁC VỤ VIỆC. 

Trong tháng 10/2022, cán bộ làm thường trực tiếp công dân thường xuyên 

trực tại phòng tiếp công dân, tiếp 01 lượt công dân, tiếp nhận 01 đơn kiến nghị (Võ 

Văn Quyền; Nguyễn Hữu Thực). 

Tiếp nhận được 03 đơn thư của công dân (01 đơn do UBND thị xã chuyển 

đơn (đơn kiến nghị của ông Nguyễn Hữu Thực  – TDP3; đơn ông Lê Văn Cầu – 

Phường Nam Hồng); nhận trực tiếp 01 đơn (Võ Văn Quyền). UBND phường đã 

nhận thấy các nội dung đơn nay đã nhiều lần giải thích trực tiếp, trả lời nên không 

cần phải mời lên đối thoại; đồng thời đã giao công chức chuyên môn kiểm tra hồ 

sơ, tham mưu trả lời giải quyết. Hiện nay đã trả lời 01 đơn (Nguyễn Hữu Thực tại 

Văn bản số 177/UBND ngày 04/11/2022); đang thụ lý trả lời 02 đơn (Lê Văn Cầu; 

Võ Văn Quyền). 

Trên đây là kết quả tiếp công dân định kỳ, đột xuất; tiếp công dân thường 

xuyên và giải quyết đơn thư tháng 10 năm 2022, Ủy ban nhân dân phường Bắc 

Hồng thông báo để các tổ chức, cá nhân có liên quan được biết./. 
 

Nơi nhận: 
- Thanh tra thị xã;    

- Ban Tiếp dân thị xã;    

- Thường trực: Đảng ủy, HĐND; 

- CT, các PCT UBND; 

- UBMTTQ, các đoàn thể CT-XH; 

- Ban TCD phường;  

- Lưu: VP, HS TCD.  
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