TỈNH ỦY BÌNH PHƯỚC
*
Số 130 -CV/TU

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Bình Phước, ngày 30 tháng 12 năm 2020

V/v triển khai thực hiện Hướng dẫn số
13-HD/UBKTTW ngày 02/12/2020 của
Ủy ban Kiểm tra Trung ương

Kính gửi: - Các Ban xây dựng Đảng Tỉnh ủy,
- Ban Cán sự Đảng, Đảng đoàn,
- Các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc.
Để việc giải quyết tố cáo, khiếu nại liên quan đến bầu cử hoặc nhân sự giới
thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp
nhiệm kỳ 2021- 2026 được kịp thời, chính xác, khách quan, đúng nguyên tắc, quy
trình, quy định, hướng dẫn của Đảng và Nhà nước, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu
cầu:
1. Các Ban Cán sự Đảng, Đảng đoàn, các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực
thuộc lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện nghiêm túc Hướng dẫn số 13HD/UBKTTW ngày 02/12/2020 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương về giải quyết tố
cáo, khiếu nại về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân
dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 của cấp ủy, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra các
cấp; chỉ đạo làm rõ và giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu nại, tố cáo của đảng
viên và công dân ngay từ cơ sở, không để xảy ra tình trạng khiếu kiện đông người
trước, trong và sau ngày bầu cử.
2. Các cơ quan tham mưu giúp việc của Tỉnh ủy; các huyện, thị, thành ủy,
đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy chủ động tổ chức thực hiện công tác giải quyết tố cáo,
khiếu nại phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng
nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 theo chức năng, nhiệm vụ, trách nhiệm,
thẩm quyền và Hướng dẫn số 13-HD/UBKTTW của Ủy ban Kiểm tra Trung ương.
3. Giao Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo dõi, đôn
đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Hướng dẫn này.
(Gửi kèm Hướng dẫn số 13-HD/UBKTTW của Ủy ban Kiểm tra TW).

Nơi nhận:
- Như trên,
- UBKT Trung ương,
- Ban Thường vụ Tỉnh ủy,
- LĐVP, P TH
- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy.
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