
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

XÃ TRỰC CƯỜNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
   

Trực Cường, ngày 10 tháng 8 năm 2022 Số: 51/BC-UBND  
 

BÁO CÁO  
Kết quả thực hiện công tác tiếp công dân; giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo  

của công dân trên địa bàn xã Trực Cường  

(Thời điểm từ ngày 11/7/2022 đến ngày 10/8/2022) 

 

Thực hiện Công văn số 341/UBND-TTr ngày 14/6/2021 của UBND huyện 

Trực Ninh về thực hiện chế độ thông tin, báo cáo. UBND xã Trực Cường báo cáo 

kết quả thực hiện công tác tiếp công dân; giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của 

công dân trên địa bàn từ ngày 11 tháng 7 năm 2022 đến ngày 10 tháng 8 năm 2022 

như sau: 
 

1. Công tác tiếp công dân 
 

- Số phiên tiếp công dân: 05 phiên. Trong đó Chủ tịch UBND xã Trực Cường 

tiếp 03 phiên; phó Chủ tịch UBND xã Trực Cường tiếp 02 phiên. 
 

- Số lượt công dân 0 lượt. Trong đó: Số đoàn đông người (từ 3 người trở lên)  
0 đoàn.  

- Nội dung kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo: Không có 
 

2. Việc tiếp nhận, giải quyết đơn thư 
 

- Tổng số đơn đã tiếp nhận trong tháng 0 đơn. Trong đó:  

+ Số đơn kiến nghị, phản ánh: 0 đơn 
 

+ Số đơn khiếu nại: 0 đơn  
+ Số đơn tố cáo: 0 đơn  
Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện công tác tiếp công dân; giải quyết đơn 

 
thư khiếu nại, tố cáo tháng 8 năm 2022 của UBND xã Trực Cường./. 
 
 

Nơi nhận:  
- Thanh tra huyện; 
 
- Lưu: VT. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

      
 

 

 

         Trần Văn Quyến 
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