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BÁO CÁO 

Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân năm 2021 

 

Kính gửi: Hội đồng nhân dân huyện Xuân Trường. 

I. KẾT QUẢ CÔNG TÁC TIẾP CÔNG DÂN, XỬ LÝ ĐƠN THƯ, GIẢI 

QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO 

1. Công tác tiếp công dân 

Công tác tiếp công dân được thực hiện nghiêm túc và duy trì thành nề nếp, 

đúng quy định. UBND huyện thực hiện tiếp định kỳ vào thứ năm tuần thứ nhất, 

tuần thứ ba hàng tháng và tiếp đột xuất. Ban Tiếp công dân thuộc Văn phòng 

HĐND&UBND tiếp công dân thường xuyên vào tất cả các ngày làm việc trong 

tuần. Trong năm 2021, UBND huyện đã tổ chức tiếp (định kỳ, thường xuyên, đột 

xuất) với tổng số: 116 lượt công dân. Sau mỗi buổi tiếp dân, UBND huyện đã ban 

hành các Thông báo kết quả tiếp công dân gửi các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, 

thị trấn có liên quan để chỉ đạo giải quyết các đề nghị của công dân. Ban Tiếp công 

dân huyện duy trì việc ghi chép các nội dung tại buổi tiếp công dân trong sổ tiếp 

dân theo quy định. 

2. Tiếp nhận, phân loại và xử lý đơn thư của công dân 

a. Cấp huyện: 

- Năm 2021, UBND huyện đã tiếp nhận 49 đơn, trong đó, 39 đơn (tương ứng 

39 vụ việc) đủ điều kiện xử lý, cụ thể: 

+ Đơn thuộc thẩm quyền UBND huyện: 15 đơn (02 đơn tố cáo, 05 đơn khiếu 

nại, 08 đơn kiến nghị, phản ánh). 

+ Đơn thuộc thẩm quyền UBND các xã, thị trấn: 24 đơn (01 đơn khiếu nại, 

01 đơn tố cáo, 22 đơn đề nghị, phản ánh). 

- Đã chỉ đạo Ban tiếp dân huyện tiếp nhận, phân loại, xử lý đơn thư theo 

đúng quy định; Chỉ đạo Thanh tra huyện thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, hướng 

dẫn các cơ quan đơn vị giải quyết đơn thư của công dân theo đúng thẩm quyền, 

trách nhiệm. 

b. Cấp xã: 

- Số đơn thư tiếp nhận trong kỳ: 65 đơn tương ứng với 65 vụ việc. Trong đó:  

+ Vụ việc khiếu nại: 01 vụ việc. 

+ Vụ việc tố cáo: 01 vụ việc. 
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+ Vụ việc đề nghị, kiến nghị khác: 63 vụ việc (từ cấp trên chuyển về và công 

dân gửi đến trực tiếp). 

3. Kết quả giải quyết đơn thư thuộc thẩm quyền: 

a. Cấp huyện:  

- Đối với đơn khiếu nại thuộc thẩm quyền: Đã xem xét giải quyết và ban 

hành Quyết định giải quyết 05/05 vụ việc. 

- Đối với đơn tố cáo thuộc thẩm quyền: Đã xem xét giải quyết và ban hành 

kết luận đối với 01 vụ việc; thông báo về việc không thụ lý giải quyết 01 vụ việc. 

- Đối với đơn thư đề nghị, phản ánh của công dân: Hiện nay, 02/08 vụ việc 

đã được giải quyết, 06 vụ việc đang được các cơ quan chuyên môn liên quan của 

huyện tham mưu giải quyết. 

b. Cấp xã: 

- Đơn khiếu nại thuộc thẩm quyền UBND xã: 01 đơn (thuộc thẩm quyền 

UBND xã Xuân Ninh. UBND xã đã ra Quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu). 

- Đơn tố cáo thuộc thẩm quyền UBND xã: Theo báo cáo của UBND xã, 

công dân đã rút đơn tố cáo.  

- Đơn đề nghị, kiến nghị: UBND các xã, thị trấn đã giải quyết 38/63 vụ việc; 

25/63 vụ việc đang được xem xét, giải quyết. 

4. Kết quả thanh tra, kiểm tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về khiếu 

nại, tố cáo 

- Năm 2021, đã tổ chức thực hiện 01 cuộc thanh tra trách nhiệm của Chủ 

tịch UBND xã trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về tiếp công dân, 

giải quyết khiếu nại, tố cáo.  

- Số đơn vị được thanh tra: 03 đơn vị (các xã Xuân Hòa, Xuân Thủy, 

Thọ Nghiệp). 

- Qua thanh tra đã nắm được thực trạng, tình hình công tác tiếp dân tại các địa 

phương; kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo, đề nghị, phản ánh thuộc thẩm quyền 

của Chủ tịch UBND cấp xã, đặc biệt là những vụ việc còn tồn đọng, những vụ việc 

công dân đang có đơn thư, kiến nghị tới nhiều cấp. Qua đó, đã kịp thời chấn chỉnh, 

nhắc nhở, hướng dẫn, chỉ đạo các địa phương khắc phục những khuyết điểm, hạn 

chế, tồn tại trong thực hiện tiếp dân, xử lý đơn thư, giải quyết các vụ việc KNTC 

và các vụ việc có liên quan theo quy định của pháp luật.  

II. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH KHIẾU NẠI, TỐ CÁO 

1. Nguyên nhân dẫn đến tình trạng khiếu nại, tố cáo. 

- Nhận thức của một bộ phận người dân đối với pháp luật, nhất là pháp luật 

về đất đai và khiếu nại, tố cáo còn nhiều hạn chế. Một số trường hợp người dân 

mặc dù hiểu rõ các quy định của pháp luật, song cố tình không chấp hành Quyết 

định giải quyết đúng pháp luật của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. 
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- Công tác quản lý Nhà nước ở một số địa phương chưa tốt; một số cán bộ,  

công chức, viên chức tinh thần, trách nhiệm chưa cao trong thực thi công vụ, chưa 

thực hiện đúng thẩm quyền, trách nhiệm theo quy định trong việc giải quyết một số 

vụ việc theo đơn thư của công dân. 

2. Đánh giá ưu điểm, tồn tại, hạn chế: 

a. Ưu điểm: 

Sau khi Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo được ban hành, 

công tác tiếp dân, tiếp nhận xử lý đơn thư, giải quyết vụ việc KNTC thuộc thẩm 

quyền đã được chính quyền từ huyện đến cơ sở tổ chức thực hiện theo quy định. 

Việc tiếp công dân của huyện, các xã, thị trấn đã đi vào nền nếp và được duy trì 

định kỳ, thường xuyên. 100% các xã, thị trấn trong huyện đã bố trí nơi tiếp công 

dân, đảm bảo các điều kiện cần thiết để công dân đến kiến nghị, phản ánh KNTC. 

Các kiến nghị, phản ánh, KNTC của công dân được cán bộ tiếp công dân tổng hợp 

hàng ngày, hàng tuần báo cáo UBND huyện để chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa 

phương có liên quan tập trung giải quyết. 

b. Tồn tại, hạn chế: 

Thực tế cho thấy các vụ việc KNTC đều phát sinh ở các địa phương, song 

nhiều địa phương thực hiện việc giải quyết KNTC chưa tốt. Công tác tuyên truyền, 

phổ biến, giáo dục pháp luật về KNTC ở một số địa phương và việc tìm hiểu về 

pháp luật của một bộ phận người dân còn hạn chế. Công tác hòa giải ở cơ sở nhiều 

nơi chưa được chú trọng. Từ đó, một số vụ việc, việc giải quyết chưa được thấu tình, 

đạt lý là nguyên nhân phát sinh khiếu kiện vượt cấp. Chế độ thông tin báo cáo công 

tác giải quyết KNTC của một số cơ quan, địa phương làm chưa tốt, số liệu tổng hợp 

chưa đầy đủ, nội dung chưa đảm bảo, thời gian còn chậm so với quy định. 

III. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ CỦA CÔNG TÁC TIẾP CÔNG 

DÂN VÀ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO TRONG THỜI GIAN TỚI 

- Tăng cường hơn nữa vai trò lãnh đạo của cấp ủy đảng, việc triển khai thực 

hiện của chính quyền và sự vào cuộc đồng bộ, có hiệu quả của hệ thống Mặt trận 

Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân từ huyện đến cơ sở đối với công tác tiếp công 

dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân; coi đây là nhiệm vụ trọng 

tâm xuyên suốt của cả hệ thống chính trị. 

- Tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật về khiếu 

nại, tố cáo tới cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và các tầng lớp nhân 

dân trong huyện; chỉ đạo làm tốt công tác hòa giải các vụ việc mâu thuẫn, khiếu tố 

ngay từ cơ sở, nhằm hạn chế đơn thư vượt cấp.  

- Thực hiện tốt việc tiếp công dân thường xuyên và định kỳ theo quy định; 

giải quyết kịp thời, đúng pháp luật các vụ việc KNTC phát sinh thuộc thẩm quyền; 

thường xuyên đôn đốc các địa phương, đơn vị thực hiện tốt công tác tiếp dân, giải 

quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị phản ánh của công dân. Theo dõi, báo 
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cáo đơn thư KNTC đã chuyển để có biện pháp chỉ đạo giải quyết nhằm khắc phục 

tình trạng chuyển đơn thư lòng vòng, dẫn đến việc chậm được giải quyết và giải 

quyết không đúng trình tự, thủ tục, qua đó hạn chế việc tái khiếu nại, khiếu tố. 

- Quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ làm công tác tiếp công dân, 

tham mưu giải quyết KNTC ở cả cấp huyện và các địa phương, đơn vị; qua đó 

nâng cao bản lĩnh chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ nhằm đáp ứng tốt hơn yêu cầu 

giải quyết KNTC. 

- Tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các quyết định giải 

quyết khiếu nại, kết luận giải quyết tố cáo đã có hiệu lực; xử lý nghiêm đối với địa 

phương, cơ quan, đơn vị không chấp hành các quy định của pháp luật và sự chỉ đạo 

của cấp trên trong giải quyết đơn thư. 

Trên đây là báo cáo công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 

2021 của UBND huyện Xuân Trường./. 
 

Nơi nhận: TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
- TT HU, HĐND, UBND huyện; 

- Như trên; 

- Lưu: VT, T.Tr. 

CHỦ TỊCH 

 

 
 

 

 

Đặng Ngọc Cường 
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