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Kính gửi: Thủ trưởng các đơn vị thuộc sở 

 

 Thực hiện Công văn số 2970/UBND-TD ngày 27/4/2022 về việc tăng cường 

đối thoại, nâng cao trách nhiệm tiếp công dân và chất lượng giải quyết đơn thư, 

khiếu nại, tố cáo. 

 Thực hiện Luật tiếp công dân năm 2013, Luật khiếu nại năm 2011, Luật tố 

cáo năm 2018 và các quy định của pháp luật có liên quan, trong thời gian qua Sở 

và các đơn vị trực thuộc Sở đã đã tích cực triển khai thực hiện và đạt được nhiều 

kết quả tốt trong công tác tiếp công dân, phân loại xử lý đơn thư, giải quyết khiếu 

nại tố cáo. Tuy nhiên nhiều trường hợp giải quyết chưa đảm bảo trình tự thủ tục, 

chất lượng giải quyết thấp, đùn đẩy giải quyết lên cấp trên…. 

Để chấn chỉnh, khắc phục những hạn chế, tồn tại nêu trên, nâng cao trách 

nhiệm tiếp công dân và chất lượng giải quyết khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến 

nghị của công dân, Sở Nông nghiệp chỉ đạo một số nội dung sau: 

1. Tiếp công dân: 

Giám đốc Sở, Thủ trưởng đơn vị cử lãnh đạo và cán bộ tham gia đầy đủ các 

phiên tiếp công dân của Chủ tịch UBND tỉnh đúng thành phần theo Giấy mời. 

Trường hợp Giấy mời ghi rõ thành phần mời tham dự là Giám đốc Sở, Thủ trưởng 

đơn vị thì giám đốc Sở, Thủ trưởng ngành, đơn vị được mời phải trực tiếp tham 

gia tiếp công dân. Trường hợp đặc biệt không thể tham dự được thì phải báo cáo 

trực tiếp chủ tịch UBND tỉnh đồng ý việc cử cấp phó đi thay. 

2.  Đối với các vụ việc khiếu nại được Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở, ngành, 

đơn vị chủ trì xác minh, tham mưu giải quyết khiếu nại lần 2 thì Giám đốc Sở, Thủ 

trưởng đơn vị nêu trên căn cứ kết quả kiểm tra, xác minh vụ việc, chủ động xác 

định mức độ phức tạp của vụ việc khiếu nại để thực hiện theo hướng: 

 + Đối với vụ việc không phức tạp thì Giám đốc Sở, Thủ trưởng đơn vị được 

giao chủ trì phải chủ động trực tiếp tổ chức đối thoại với người khiếu nại theo quy 

định tại Điểm b Khoản 1 Điều 28 Nghị định số 124/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 



của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Khiếu nại 

(không được ủy quyền hay phân công cấp phó hoặc cán bộ, công chức khác thuộc 

quyền quản lý của mình để chủ trì tổ chức đối thoại). Việc đối thoại phải được lập 

biên bản, có chữ ký của người chủ trì để làm cơ sở giải quyết vụ việc và phục vụ 

công tác thanh tra trách nhiệm trong công tác thực hiện pháp luật khiếu nại sau 

này. 

+ Đối với các vụ việc phức tạp thì Giám đốc Sở, thủ trưởng các đơn vị  được 

giao chủ trì có văn bản báo cáo và tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Chủ tịch 

UBND tỉnh tổ chức đối thoại. 

3. Đối với các vụ việc khiếu nại, tố cáo, tranh chấp đất đai mà kết quả kiểm 

tra, xác minh đã phát hiện việc giải quyết lần đầu không đúng quy định pháp luật; 

không giải quyết đầy dủ nội dung đơn của công dân; có các vi phạm trong quá 

trình giải quyết lần đầu; vi phạm trong việc thực hiện các yêu cầu theo quy định 

của tổ chức, cá nhân có thẩm quyền trong quá trình giải quyết lần 2 thì Giám đốc 

Sở, Thủ trưởng các đơn vị được giao chủ trì phải chỉ đạo làm rõ nguyên nhân, 

trách nhiệm của tập thể, cá nhân có liên quan và đề xuất mức độ xử lý kỷ luật theo 

quy định. 

4. Giao Chánh thanh tra Sở: 

 Tăng cường thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp 

công dân, khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng theo quy định tại thông 

tư số 07/2021/TT-TTCP ngày 01/10/2021 của Thanh tra Chính phủ. Trong đó chú 

trọng thanh tra trách nhiệm thủ trưởng đơn vị trong việc thực hiện các quy định 

pháp luật nêu trên. 

Giao Lãnh đạo Sở, Thủ trưởng các đơn vị thuộc sở, Chánh thanh tra Sở tổ 

chức thực hiện nghiêm túc các yêu cầu, nhiệm vụ được giao tại văn bản này./. 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Lãnh đạo Sở (b/c); 

- Lưu VT, TTr 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Đệ 
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