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BÁO CÁO  

Kết quả công tác tiếp công dân tháng 8 năm 2022 

kế hoạch thực hiện tháng 9 năm 2022  
  

  

 I. KẾT QUẢ CÔNG TÁC  

 UBND phường Nam Hồng đã tổ chức thực hiện tốt công tác tiếp công 

dân, giải quyết kịp thời các đơn thư kiến nghị, phản ánh, tố cáo của công dân; 

thực hiện có hiệu quả công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực trong cơ quan. 

Kết quả thực hiện công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư, công tác phòng 

chống tham nhũng cụ thể như sau: 

1. Công tác tiếp dân:  

Tiếp công dân định kỳ: Tháng 8 năm 2022 Ủy ban nhân dân phường đã tổ 

chức 4 cuộc tiếp công dân định kỳ tuy nhiên không có công dân đến. 

Tiếp công dân thường xuyên: UBND phường tiếp 01 lượt công dân đến, 

nhận 01 đơn thư kiến nghị liên quan đến môi trường tại điểm trung chuyển rác 

thuộc tổ dân phố 6, tổ dân phố 7. 

 2. Công tác giải quyết đơn thư. 

 Trong tháng UBND phường nhận 01 đơn thư kiến nghị liên quan đến môi 

trường tại điểm trung chuyển rác thuộc tổ dân phố 6, tổ dân phố 7. Đơn đang 

được UBND xử lý. 

 3. Công tác phòng, chống tham nhũng:  

 Triển khai thực hiện hiệu quả công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực 

trong cơ quan. Công khai quyết toán thu chi ngân sách năm 2021; tình hình thực 

hiện dự toán thu chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2022. 

 Kết quả phát hiện, xử lý tham nhũng: Trong tháng không phát hiện vụ 

việc tham nhũng nào. 

 II. KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 9 NĂM 2022 

1. Công tác tiếp dân: 

Tiếp tục duy trì thực hiện tốt lịch tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch 

UBND và tiếp công dân thường xuyên của công chức đầu mối làm công tác tiếp 

công dân. 



 

2. Công tác giải quyết đơn thư: 

Giải quyết kịp thời, theo đúng quy định của pháp luật các đơn thư khiếu 

nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân. 

3. Công tác phòng, chống tham nhũng:  

- Công khai một số vấn đề quan trọng của địa phương;  

- Xây dựng báo cáo, hồ sơ phục vụ công tác giám sát tình hình thi hành 

pháp luật về phòng chống tham nhũng giai đoạn 2019-2022 của Ban pháp chế 

HĐND thị xã. 

- Theo dõi, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Quy chế chi tiêu nội bộ thực 

hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về biên chế và kinh phí quản lý hành 

chính, quy định cụ thể về chế độ, định mức tiêu chuẩn trong cơ quan, đơn vị. 

- Quan tâm làm tốt các nhiệm vụ cải cách hành chính theo đúng tiến độ, 

đảm bảo quy định. 
         

Nơi nhận: 

- Phòng TT thị xã; 

- Ban tiếp CD; 

- Lưu: VP 
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