
UỶ BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN NGỌC HỒI 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

            Số: 
V/v thực hiện Kết luận của Thường 

trực Huyện ủy tại cuộc họp giao ban 

nội chính 6 tháng đầu năm 2019  

         Ngọc Hồi, ngày        tháng        năm   

 

 

                       Kính gửi:   

- Các phòng, ban, đơn vị trực thuộc UBND huyện; 

- UBND các xã, thị trấn. 

 

Thực hiện Thông báo số 901-TB/HU ngày 23-7-2019 của Ban Thường vụ 

Huyện ủy về Kết luận của Thường trực Huyện ủy tại cuộc họp giao ban các cơ 

quan nội chính 6 tháng đầu năm 2019 và Báo cáo số 594-BC/HU ngày 19-7-2019 

của Ban Thường vụ Huyện ủy về công tác nội chính 6 tháng đầu năm 2019; UBND 

huyện yêu cầu: 

1. Phòng Nội vụ chủ trì, phối hợp với các đơn vị, địa phương liên quan: Tăng 

cường công tác quản lý nhà nước về tôn giáo; thường xuyên nắm tình hình hoạt 

động tôn giáo trên địa bàn, kịp thời phát hiện và kiên quyết xử lý theo đúng quy 

định pháp luật đối với hoạt động tôn giáo trái pháp luật. 

2. Thanh tra huyện, Ban Tiếp công dân huyện, UBND các xã, thị trấn: Tăng 

cường công tác phối hợp trong việc giải quyết tốt các vụ việc khiếu nại, tố cáo, 

kiến nghị, phản ánh... phát sinh ngay tại cơ sở; tránh tình trạng khiếu nại, khiếu 

kiện vượt cấp, kéo dài xảy ra. 

UBND huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện./.   
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- TT Huyện ủy (b/c); 

- TT HĐND huyện (b/c); 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- CVP, các PVP; 

- Trang thông tin điện tử huyện; 

- Lưu: VT, TH. 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Vương Văn Tuyên 
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