
ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ NGHĨA ĐỒNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 122 /KH-UBND Nghĩa Đồng, ngày  05 tháng 01 năm 2021 
 

KẾ HOẠCH 

Phối hợp tổ chức tiếp công dân phục vụ các kỳ họp 

của Trung ương Đảng, Quốc Hội và của tỉnh, huyện năm 2022 

Căn cứ Luật Tiếp công dân năm 2013, Luật Khiếu nại năm 2011, Luật Tố cáo 

năm 2018 và các văn bản hướng dẫn thi hành; 

Thực hiện Kế hoạch số 122/KH-UBND ngày 29/12/2021 của UBND huyện 

Nghĩa Hưng về Kế hoạch phối hợp tổ chức tiếp công dân phục vụ các kỳ họp của 

Trung ương Đảng, Quốc hội và của tỉnh năm 2022. 

UBND xã Nghĩa Đồng xây dựng Kế hoạch phối hợp tổ chức tiếp công dân 

phục vụ các kỳ họp của Trung ương Đảng, Quốc hội và của tỉnh, huyện năm 2022 

như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU. 

- Nâng cao hiệu quả tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo; hạn chế phát 

sinh các vụ việc khiếu nại, tố cáo mới trên địa bàn, nhất là vụ việc khiếu nại, tố cáo 

đông người, phức tạp vượt cấp lên huyện, tỉnh và lên Trung ương; tập trung giải 

quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp không để phát sinh thành “điểm nóng”. 

- Tăng cường công tác phối hợp giữa các ban, ngành đoàn thể trong việc tiếp 

công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo; tuyệt đối không để các phần tử 

xấu lợi dụng quyền khiếu nại, tố cáo để kích động, lôi kéo gây mất trật tự an toàn xã 

hội. 

- Quán triệt đầy đủ và thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Trung 

ương và của tỉnh, huyện; tăng cường trao đổi thông tin để chủ động xử lý tình hình 

khiếu tố đông người, phức tạp; kịp thời xử lý các tình huống đoàn khiếu tố đông 

người, kéo lên huyện, tỉnh và lên Trung ương. 

II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH. 

1. Thành lập tổ công tác thường trực tiếp công dân của xã 

- Tổ công tác thường trực tiếp công dân của xã gồm 1 lãnh đạo UBND xã làm tổ 

trưởng, công chức văn phòng thống kê phụ trách bộ phận 1 cửa làm tổ phó, cán bộ phụ 

trách các lĩnh vực của bộ phận một cửa, các ngành làm ủy viên. 

- Danh sách cụ thể như sau: 
 

STT Họ và tên Chức 
danh 

Số điện 
thoại 

Chức vụ 

1 Trần Ngọc Vượng Phó chủ tịch UBND xã 0912106297 Tổ trưởng 

2 Phạm Văn Đẩu 
Công chức văn phòng thống kê 

phụ trách bộ phận 1 cửa 
0917790536 Tổ phó 
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Vũ Thị Tuyết 
Công chức văn phòng thống kê 

phụ trách công tác Đảng ủy, 

HĐND, 
UBND 

 

0374517057 
 

Ủy viên 

4 Trần Văn Thuân Công chức Tư pháp – Hộ tịch 
0947192514 Ủy viên 

5 Trần Văn Khang Trưởng công an xã 
0946573381 Ủy viên 

6 Vũ Văn Lâu 
Công chức địa chính môi trường -

Xây dựng 

0834838161 Ủy viên 

7 Trần Duy Hưng Công chức LĐ&TB-XH 
0985988828 Ủy viên 

8 Trần Ngọc Khanh Công chức địa chínhNN NTM 
0364626439 Ủy viên 

9 Nguyễn Thành Trung Công chức tài chính kế toán 0984988984 Ủy viên 

10 Nguyễn Văn Trường Công chức VH-TT-TT 
0822424477 Ủy viên 

2. Phân công nhiệm vụ 

2.1. Các ban, ngành phụ trách các lĩnh vực: 

- Thực hiện tốt Luật tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, tăng cường trách 

nhiệm của người đứng đầu trong công tác tiếp công dân,giải quyết khiếu nại, tố cáo kịp 

thời chỉ đạo để giải quyết những vụ việc bức xúc, đông người, không để phát sinh “ điểm 

nóng” khiếu kiện. 

- Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 35/CT-TƯ ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị về tăng 

cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo; 

Nghị quyết số 39/2012/QH13 ngày 23/11/2012 của Quốc hội về tiếp tục nâng cao hiệu 

lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật trong việc tiếp công dân, giải quyết khiếu 

nại tố cáo đối với các quyết định hành chính về đất đai; Chỉ thị số 14/CT_TTG ngày 

18/5/2012 của Thủ tướng chính phủ về chấn chỉnh và nâng cao hiệu quả về công tác tiếp 

dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, Kế hoạch số 102/KH-TU ngày 08/10/2014 của tỉnh ủy 

về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố 

cáo; văn bản số 05/UBND-VP ngày 12/01/2021 của UBND tỉnh về việc tập trung rà 

soát,xử lý khiếu kiện đông người phức tạp. 

- Thực hiện nhiệm vụ thường trực tiếp công dân phục vụ các kỳ họp của Trung ương 

Đảng, Quốc hội và của tỉnh, huyện năm 2022. 

2.2. Lĩnh vực thanh tra nhân dân 

- Nắm chắc tình hình khiếu nại, tố cáo trên địa bàn xã, đặc biệt là những cơ sở đang 

có hoặc tiềm ẩn xảy ra các vụ việc khiếu kiện đông người, phức tạp để chủ động hướng 

dẫn, báo cáo UBND xã, tập trung giải quyết. 



- Tiếp tục rà soát, tham mưu cho UBND xã giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu 

nại, tố cáo bức xúc, kéo dài; tập trung lực lượng giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo 

mới phát sinh đã có chỉ đạo của Chủ tịch UBND huyện. 

- Phối hợp với bộ phận 1 cửa tham gia tiếp công dân thường xuyên tại Trụ 

sở UBND xã; làm tốt công tác tuyên truyền vận động và tổ chức đối thoại để công dân 

hiểu và thực hiện đúng quyền khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật. 

2.3. Tổ tiếp công dân của xã: 
 

-  Chủ trì, phối hợp với các lĩnh vực tham gia tiếp công dân thường xuyên tại Trụ 

sở tiếp công dân của UBND xã và trực tiếp công dân phục vụ các kỳ họp của Trung 

ương Đảng, Quốc hội và của tỉnh, huyện năm 2022. 

- Khi có công dân tập trung đông người khiếu kiện phải thông báo ngay cho Chủ 

tịch UBND cấp xã có công dân trên đến khiếu kiện về lĩnh vực gì, phân công lĩnh vực 

trực tiếp thuyết phục, giải thích, vận động không để xảy ra diễn biến phức tạp. 

- Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc tiếp công dân của các ban, ngành trước và 

trong các ngày diễn ra các kỳ họp của Trung ương Đảng, Quốc hội và của tỉnh, huyện 

năm 2022; báo cáo Chủ tịch UBND xã chỉ đạo xử lý kịp thời đối với những cá nhân, 

lĩnh vực không thực hiện tốt việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. 

- Hằng tuần, tổng hợp tình hình tiếp công dân trên địa bàn xã, báo cáo Chủ 

tịch UBND xã chỉ đạo xử lý kịp thời. 

2.4. Chủ tịch UBND xã 

- Nắm chắc tình hình khiếu nại, tố cáo tại địa phương, chủ động, thường xuyên 

phối hợp với Tổ tiếp công dân và Thanh tra nhân dân xã để thông tin, xử lý kịp thời 

tình hình số công dân khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, bức xúc để chủ động 

phương án xử lý. 

- Tập trung giải quyết các vụ việc mới phát sinh, rà soát, đối thoại giải quyết dứt 

điểm các vụ việc còn tồn đọng, kéo dài, đối với vụ việc có nhiều tình tiết phức tạp, 

chưa giải quyết kịp trước ngày bầu cử Chủ tịch UBND cấp xã phải sớm trực tiếp gặp 

gỡ người khiếu nại, tố cáo để giải thích, trả lời công khai, kịp thời cho dân biết.  

2.5. Công an xã: 

- Ban công an xã tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, theo dõi, rà soát, nắm 

bắt tình hình diễn biến khiếu kiện ở các cơ sở, thông báo kịp thời cho Chủ tịch UBND 



xã và Tổ tiếp công dân của UBND xã chủ động, giải quyết và sắp xếp kế hoạch tiếp 

công dân. 

- Xây dựng phương án xử lý với những tình huống phức tạp, phát hiện sớm và sử 

dụng các biện pháp nghiệp vụ để ngăn chặn từ xa các đối tượng lợi dụng kích động 

khiếu kiện đông người, gây phức tạp về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; có kế 

hoạch phát hiện, ngăn chặn các phần tử cơ hội, chính trị lợi dụng quyền khiếu nại, tố 

cáo để gây xuyên tạc, gây ảnh hưởng đến công tác bầu cử. 

- Chủ động bố trí lực lượng, xử lý tình huống công dân tập trung khiếu kiện đông 

người; phối hợp với các ngành, các lĩnh vực có phương án xử lý việc khiếu kiện đông 

người, không để công dân hoặc các đoàn khiếu kiện đông người đến các khu vực hội 

trường, nơi diễn ra các hội nghị, nhà riêng các đồng chí lãnh đạo tỉnh, huyện, xã ; 

cổng trụ sở các cơ quan Đảng, chính quyền và các đoàn thể cấp huyện, cấp tỉnh, cấp 

huyện, cấp xã, các địa điểm tổ chức bầu cử để khiếu kiện. Khi thực hiện phương án giải 

tỏa, cần phối hợp chặt chẽ với Chủ tịch UBND xã và Tổ tiếp công dân để chủ động tiếp 

công dân tại Trụ sở tiếp công dân. 

- Chủ trì phối hợp với tổ tiếp công dân của UBND xã thu thập tài liệu, chứng cứ 

để củng cố hồ sơ xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với những trường hợp 

có hành vi cố lợi dụng quyền khiếu nại, tố cáo để kích động khiếu kiện đông người gây 

rối trật tự công cộng. 

2.6. Ủy ban mặt trận tổ quốc xã, các đoàn thể chính trị xã hội 

- Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã, các đoàn thể chính trị xã hội tiếp tục tuyên 

truyền, vận động nhân dân, đoàn viên, hội viên chấp hành tốt các quy định của Luật 

Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, để thực hiện đúng quyền và nghĩa vụ của 

công dân; không để các phần tử xấu lợi dụng, lôi kéo khiếu kiện đông người gây ảnh 

hưởng đến trật tự, an toàn xã hội trong thời gian diễn ra các kỳ họp Trung ương Đảng, 

Quốc hội và của tỉnh, huyện, xã năm 2022 

2.7. Ban văn hóa thông tin 

- Chủ động, phối hợp với các lĩnh vực có trách nhiệm tiếp công dân, giải 

quyết khiếu nại, tố cáo đẩy mạnh tuyên truyền các quy định của pháp luật về khiếu nại, tố 

cáo trên hệ thống loa truyền thanh, trong đó quan tâm đến các quy định của pháp luật về 

Luật tiếp công dân, Luật khiếu nại để công dân hiểu và thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo 

đúng quy định của pháp luật. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 



- Yêu cẩu Tổ công tác thường trực tiếp công dân của UBND xã, các ban ngành, 

lĩnh vực liên quan triển khai và thực hiện nghiêm túc các nội dung của kế hoạch./. 

 
 

Nơi nhận: 
- UBND huyện ; 

- Thanh tra huyện 

- TT Đảng, HĐND, UBMTTQ xã; 

- Các phòng, ban, ngành, đoàn thể; 

- Lưu VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 
 

Vũ Tiến Nam  
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