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THÔNG BÁO
Về việc tiếp công dân của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy
----Thực hiện 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 dân, đối thoại trực tiếp với
dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân và Quy chế số 21-QC/TU, ngày
12/12/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về trách nhiệm của Bí thư Tỉnh ủy trong
việc tiếp, đối thoại trực tiếp với công dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị,
khiếu nại, tố cáo của công dân, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy sẽ tiếp công dân định kỳ
hàng tháng, cụ thể như sau:
I. NỘI DUNG, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, THÀNH PHẦN, NỘI QUY
TIẾP CÔNG DÂN
1. Nội dung
- Những phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân về những biểu
hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn
biến”, “tự chuyển hóa” của cán bộ, đảng viên thuộc thẩm quyền giải quyết, chỉ đạo
giải quyết của Bí thư Tỉnh ủy; về lĩnh vực nội chính, phòng, chống tham nhũng và
những vấn đề khác thuộc nhiệm vụ, quyền hạn, thẩm quyền giải quyết của Tỉnh ủy,
Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy.
- Những phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân thuộc thẩm
quyền giải quyết của cơ quan cấp tỉnh nhưng chưa được thụ lý để giải quyết hoặc
đã được thụ lý nhưng để quá thời hạn giải quyết.
- Vụ việc khiếu nại, tố cáo đã có quyết định, kết luận giải quyết có hiệu lực
pháp luật của cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền nhưng chưa được thi hành
hoặc có chứng cứ cụ thể chứng minh việc giải quyết đó là không đúng quy định
pháp luật.
2. Thời gian: Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tiếp công dân định kỳ 01 ngày trong
tháng (lịch tiếp công dân cụ thể của tháng sẽ có thông báo riêng). Trường hợp vì lý
do công tác đột xuất hoặc khách quan (như dự họp Quốc hội) mà không thể tổ
chức tiếp công dân được trong tháng thì sẽ có thông báo cụ thể tại Trụ sở Tiếp
công dân tỉnh và Trang thông tin điện tử Tỉnh ủy.
3. Địa điểm: Trụ sở Tiếp công dân tỉnh - Số 1000, đường Cách mạng tháng
Tám, phường Chánh Nghĩa, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.
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4. Thành phần
- Chủ trì: Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy.
- Thành phần tham dự: Đại diện Lãnh đạo: Hội đồng nhân dân tỉnh, UBND
tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Văn
phòng Tỉnh ủy, Ban Nội chính Tỉnh ủy, Ban Dân vận Tỉnh ủy, Văn phòng Đoàn
Đại biểu Quốc hội tỉnh, Thanh tra tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây
dựng, Ban Tiếp công dân tỉnh và các cơ quan, đơn vị khác có liên quan đến vụ việc
cụ thể của công dân.
5. Nội quy tiếp: Thực hiện theo Nội quy tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh.
II. ĐĂNG KÝ THAM DỰ TIẾP CÔNG DÂN
1. Đăng ký tham dự
- Công dân có nhu cầu tham dự ngày tiếp công dân định kỳ của đồng chí Bí
thư Tỉnh ủy làm thủ tục đăng ký với Ban Tiếp công dân tỉnh (tại Trụ sở tiếp công
dân của tỉnh) hoặc Ban Nội chính Tỉnh ủy (tại Trung tâm hành chính tỉnh). Trên
cơ sở nội dung trình bày của công dân, cán bộ tiếp công dân sẽ xem xét, hướng dẫn
công dân điền thông tin vào phiếu đăng ký và tiếp nhận tài liệu theo quy định.
- Thời điểm chốt danh sách đăng ký tham dự của tháng: Trước ngày tiếp công
dân định kỳ 07 (bảy) ngày làm việc. Những trường hợp đăng ký sau thời điểm này
sẽ được chuyển sang danh sách đăng ký tham dự của tháng kế tiếp.
2. Rà soát, phân loại nội dung đăng ký
- Để đảm bảo chất lượng, thời gian tiếp công dân, bộ phận chuyên môn sẽ tiến
hành rà soát, phân loại nội dung đăng ký tiếp công dân và tham mưu đồng chí Bí
thư Tỉnh ủy quyết định trả lời hoặc tiếp công dân đối với từng trường hợp cụ thể.
- Sau khi có quyết định của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, bộ phận chức năng sẽ
kịp thời thông báo, trả lời để công dân biết, thực hiện.
Trên đây là Thông báo về việc tiếp công dân định kỳ của đồng chí Bí thư
Tỉnh ủy, Tỉnh ủy Bình Dương thông báo để các cơ quan, tổ chức, công dân biết để
thực hiện.
Nơi nhận:
- Thường trực Tỉnh ủy (để b/c),
- HĐND, UBND tỉnh,
- Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh,
- Các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy,
- Các huyện, thị, thành ủy; đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy,
- Các Sở, ban, ngành, MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội tỉnh,
- Ban Tiếp công dân Tỉnh,
- Trang Thông tin điện tử Tỉnh ủy,
- Lưu VPTU, Trọng TD (g+pdf).
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