
UBND TỈNH TUYÊN QUANG    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ TƯ PHÁP    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Số: 601  /STP-TTr           Tuyên Quang, ngày  24    tháng 6 năm 2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
V/v thực hiện Văn bản số 157-CV/ĐU về  

tiếp công dân, đối thoại trực tiếp với dân và 

xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân 

 

 

                        Kính gửi: 
 

- Trưởng phòng, Thủ trưởng đơn vị thuộc Sở 

- Thủ trưởng đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở. 
  

 

Thực hiện Văn bản số 157-CV/ĐU ngày 03/6/2019 của Đảng ủy Sở Tư pháp 

về việc thực hiện Quy định số 11-QĐi/TW ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị, 

Giám đốc Sở yêu cầu: 

 1. Chánh thanh tra Sở (đối với khối hành chính văn phòng), Thủ trưởng đơn 

vị sự nghiệp trực thuộc Sở quán triệt Quy định số 11-QĐi/TW ngày 18/02/2019 

của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp công 

dân, đối thoại trực tiếp với dân, xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân và các 

nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác tiếp 

công dân đến toàn thể công chức, viên chức, người lao động cơ quan. 

 2. Thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở phải chịu trách nhiệm 

trước Giám đốc Sở về công tác tiếp dân, xử lý phản ánh, kiến nghị của người dân 

của đơn vị mình. 

 3. Giao Thanh tra Sở tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra  việc 

tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý, 

giải quyết phản ánh, ý kiến, kiến nghị của dân; kiên quyết không để tình trạng 

nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân trong việc tiếp dân, đối thoại với dân, 

tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của người dân; định kỳ tổng hợp, báo cáo kết 

quả theo quy định./ 
/ 

Nơi nhận: 

- Đảng ủy Sở Tư pháp (Báo cáo); 

- Giám đốc Sở; 

- Các PGĐ Sở; 

- Như kính gửi              (Thực hiện); 

- CC, VC, NLĐ STP 

- Lưu VT, TTr.  

   Vân.02b  

 

GIÁM ĐỐC 

 
 

 

 

Nguyễn Thị Thược 
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