
ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH ĐẮK LẮK 

Số:             /UBND-NC  

V/v báo cáo tình hình, kết quả tiếp 

công dân hàng tháng trong thời gian tổ 

chức đại hội đảng các cấp 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc 

Đắk Lắk, ngày        tháng        năm 2020 

 

        

          Kính gửi:  

       - Các Sở, ban, ngành; 

       - UBND các huyện, thị xã, thành phố.   

  

Thực hiện Kế hoạch số 135-KH/TU ngày 15 tháng 10 năm 2019 của Tỉnh ủy 

về việc theo dõi, nắm tình hình nhân dân đối với đại hội đảng các cấp và tổng hợp ý 

kiến của nhân dân đóng góp vào các văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thức XVII 

và Đại hội XIII của Đảng; theo đó ngày 24 tháng 10 năm 2019 UBND tỉnh đã ban 

hành Công văn số 8717/UBND-NC chỉ đạo các nội dung như sau: 

1. Giao các sở, ban, ngành của tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố báo 

cáo tình hình, kết quả tiếp công dân hàng tháng của đơn vị, địa phương mình trong 

thời gian tổ chức đại hội đảng các cấp và Đại hội XIII của Đảng từ tháng 01/2020; 

gửi về UBND tỉnh (qua Thanh tra tỉnh) để tổng hợp chung. 

2. Giao Thanh tra tỉnh tham mưu UBND tỉnh báo cáo tình hình, kết quả tiếp 

công dân hàng tháng trong thời gian tổ chức đại hội đảng các cấp và Đại hội XIII 

của Đảng từ tháng 01/2020 trên địa bàn tỉnh; báo cáo Thường trực Tỉnh ủy (qua 

Văn phòng Tỉnh ủy) theo yêu cầu. 

Đề nghị Thủ trưởng các đơn vị, địa phương nghiêm túc thực hiện Công văn 

số 8717/UBND-NC ngày 24 tháng 10 năm 2019 của UBND tỉnh./. 

Nơi nhận:  
- Như trên; 

- Lãnh đạo UBND tỉnh; 

- Văn phòng Tỉnh ủy; 

- Thanh tra tỉnh; 

- LĐ VP UBND tỉnh (đ/c Dũng); 

- Lưu: VT, NC (N_08) 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Võ Văn Cảnh 
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