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BÁO CÁO 

Kết quả thực hiện pháp luật về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, 

 tố cáo, phòng chống tham nhũng năm 2021 

(Từ ngày 01/01/2021 đến ngày 12/11/2021); 

 

A. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN PHÁP LUẬT VỀ TIẾP CÔNG DÂN 

VÀ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO, PHÒNG CHỐNG THAM 

NHŨNG NĂM 2021 THEO KẾ HOẠCH SỐ 03/KH-HĐND, NGÀY 

03/11/2021 CỦA HĐND HUYỆN : 

I. Tình hình chung 

Xã Kỳ Phong nằm cách trung tâm huyện 8 km về phía Bắc có 4,8 km 

đường quốc 1A đi qua, có 22 cơ quan, đơn vị, trường học và các doanh nghiệp, 

HTX đóng trên địa bàn. Dân số: 2.242 hộ với 7441 nhân khẩu. Toàn xã có 10 

thôn, thu nhập bình quân đầu người 36,09 triệu/người/năm, tỷ lệ hộ nghèo 

6,89%, hộ cận nghèo 3,85%. 

Tổng số cán bộ hiện có 17 đồng chí; trong đó cán bộ 09 đồng chí, công 

chức 07 đồng chí; bán chuyên trách 07 đồng chí; hợp đồng 02 đồng chí, theo 

Quyết định số 19/2021 ngày 16/4/2021 của UBND Tỉnh thì Kỳ Phong còn thiếu 

02 cán bộ và 03 công chức.Đội ngũ cán bộ thôn có 17 đ/c; Trong đó số thôn 

trưởng không là đảng viên 02 đồng chí.  

Bên cạnh những điều kiện thuận lợi về chính trị và phát triển kinh tế thì 

vấn đề thiếu đội ngũ cán bộ, công chức cũng đã ảnh hưởng đến công tác tiếp 

dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân. 

II. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố 

cáo, phòng chống tham nhũng năm 2021 

Ban thường vụ Đảng ủy đã ban hành các văn bản: Quyết định số 01-

QĐ/ĐU ngày 03/01/2020 của Ban Thường vụ Đảng ủy về việc Ban hành “Quy 

định về việc phối hợp tiếp dân của đồng chí Bí thư Đảng ủy, đồng chí Chủ tịch 

Hội đồng nhân dân xã và đồng chí Chủ tịch UBND xã. 

Thông báo số 114-TB/ĐU ngày 06/01/2020 của Ban Thường vụ Đảng ủy 

về lịch tiếp công dân định kỳ hàng tháng năm 2020 của đồng chí Bí thư Đảng 

ủy;  

Ngày 01/02/2020 Ủy ban nhân dân xã đã ban hành Kế hoạch số 02/KH-

UBND về việc tổ chức đối thoại giữ chính quyền với Nhân dân năm 2020. 

Công văn số 54-CV/ĐU ngày 14/4/2020 của Đảng ủy xã về việc tăng 



cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao hiệu quả công tác tiếp dân, đối thoại, 

giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân trên địa bàn xã; Công văn số 

08-CV/ĐU ngày 20/8/2020 về việc đẩy nhanh tiến độ giải quyết các ý kiến, kiến 

nghị của nhân dân qua các cuộc đối thoại với người đứng đầu cấp ủy, chính 

quyền xã;  

Hội đồng nhân dân xã ban hành thông báo số 25/TB-HĐND ngày 

10/01/2020 về việc tiếp công dân thường kỳ của Thường trực HĐND xã năm 

2020. Ủy ban nhân dân xã ban hành thông báo số 04/TB-HĐND ngày 

10/01/2020 thông báo Lịch tiếp công dân của Chủ tịch UBND xã năm 2020. 

Ngày 09/6/2020 UBND xã đã ban hành Quyết định số 80/QĐ-UBND về 

việc Kiện toàn Ban tiếp công dân, xử lý đơn kiến nghị, khiếu nại tố cáo của xã 

Kỳ Phong; Quyết định số 144/QĐ-UBND ngày 29/9/2020 Ban hành quy chế 

tiếp công dân, ngoài ra còn có các văn bản khác có liên quan như  Quy chế tổ 

chức và hoạt động tại Bộ phận một cửa; kiện toàn bộ phận tiếp nhận và trả kết 

quả theo quy định của chính phủ. 

Kế hoạch số 04/KH-UBND ngày 10/01/2021 của UBND xã Tổ chức đối 

thoại giữa người đứng đầu với Nhân dân năm 2021. 

Và các thông báo lịch tiếp công dân hàng năm của Bí thư Đảng ủy, Chủ 

tịch HĐND và UBND xã. 

- Việc tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho Nhân dân: 

Công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định về công tác tiếp công dân 

và giải quyết khiếu nại, tố cáo là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm 

trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương. 

Trong thời gian qua, Đảng ủy, Ủy ban nhân dân xã đã tập trung đẩy mạnh công 

tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của 

Nhà nước về công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo; cụ thể: Kế 

hoạch tổ chức, quán triệt tuyên truyền triển khai thực hiện các nội dung tại Quy 

định số 11-QĐ/TW ngày 18/02/2019; Quyết định 657-QĐ/TU, ngày 04/4/2018 

của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc ban hành quy chế đối thoại giữa người 

đứng đầu cấp ủy đảng, chính quyền các cấp với nhân dân và các văn bản có liên 

quan bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú, thông qua học tập triển khai 

thực hiện các Nghị quyết của các cấp tại Đảng bộ và các hội nghị khác và tuyên 

truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng. 

B. KẾT QUẢ CÔNG TÁC TIẾP CÔNG DÂN, GIẢI QUYẾT 

KHIẾU NẠI, TỐ CÁO, PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG NĂM 2021 

I. Kết quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng 

chống tham nhũng năm 2021 theo Kế hoạch số 03/KH- HĐND (từ 

01/01/2021- đến 12/11/2021) 

1. Công tác tiếp công dân 



- Việc bố trí địa điểm tiếp công dân tại hội trường số 2 UBND xã; 

- Kết quả tiếp công dân: 

Đồng chí Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ Tịch HĐND, Chủ Tịch UBND 

tiếp vào các ngày 06 và 21 hàng tháng; Phó Chủ tịch UBND xã bố bố trí tiếpvào 

các ngày trong tuần tại bộ phận một cửa. 

Trong thời gian từ tháng 01/2021 đến tháng 11/2021 đồng chí Bí thư 

Đảng ủy, Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND xã đã tiếp công dân 08 cuộc, nội 

dung phản ánh, kiến nghị chủ yếu về lĩnh vực đất đai, chính sách xã hội. 

Tại các hội nghị tiếp công dân đồng chí Bí thư  Đảng ủy thông báo kết 

luận và  giao Ủy ban nhân dân xã đã bám sát tổ chức kiểm tra, giải quyết kịp 

thời những bức xúc của nhân dân, đặc biệt đối với các vụ việc tồn đọng kéo dài; 

đồng thời tăng cường công tác nắm tình hình ở cơ sở và có kế hoạch chỉ đạo 

tiến hành thẩm tra, xác minh có sự thống nhất cao trong xử lý, giải quyết. Bên 

cạnh đó, thường xuyên chỉ đạo cán bộ chuyên môn kiểm tra, rà soát các văn bản 

chỉ đạo, điều hành của cấp trên nhằm thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ giải quyết 

khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh thuộc thẩm quyền và đúng quy định của 

pháp luật, do đó không có khiếu kiện đông người, điểm nóng xảy ra 

2. Kết quả giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền  

- Tổng số đơn tiếp nhận: 14 

- Đơn thuộc thẩm quyền: 14 

+ Đơn đề nghị, kiến nghị, tờ trình: 09 

+ Đơn khiếu nại: 04 

+ Đơn tố cáo: 01 (thuộc thẩm quyền: 01)  

2.1. Giải quyết đơn đề nghị, kiến nghị: 

- Tổng số đơn đề nghị, kiến nghị: 09 (trong đó liên quan đến đất đai: 09); 

lĩnh vực khác: 0. Đã giải quyết thông qua giải thích, thuyết phục 05, giải quyết 

bằng tổ chức hội nghị (có biên bản làm việc) 04.  

 2.2. Giải quyết đơn khiếu nại: 

- Tổng số đơn, vụ việc: 04; số vụ việc đã giải quyết (thông qua giải thích, 

thuyết phục; giải quyết bằng quyết định hành chính): 01; đang giải quyết: 02; 

không giải quyết: 01. 

- Kết quả giải quyết số vụ việc khiếu nại đúng: 03, số vụ việc khiếu nại sai: 

01, số vụ việc khiếu nại đúng một phần: 01; phát hiện và kiến nghị xử lý vi phạm 

qua giải quyết khiếu nại (kiến nghị xử lý hành chính, kiến nghị chuyển cơ quan tóa án 

xử lý): 01;  

2.3. Giải quyết đơn tố cáo: 

- Tổng số đơn, vụ việc: 01; số vụ việc đã giải quyết: 0, đang giải quyết: 01; vụ 

việc không giải quyết: Không 



2.4.Tổ chức tiếp xúc, đối thoại trực tiếp theo Quyết định 657 của Tỉnh ủy 

- Ban Thường vụ Đảng ủy, Ủy ban nhân dân xã tổ chức tiếp dân định kỳ và 

tiếp dân đột xuất được bố trí tại Hội trường số 2, tầng 2 UBND xã. Đầu năm đồng 

chí Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND, UBND xã ban hành lịch tiếp công dân, song 

tùy vào tình hình thực tế có thể điều chỉnh thông báo lịch tiếp dân phù hợp với 

hàng tháng, trước khi tiếp dân ban hành thông báo tiếp dân rộng rãi trên hệ thống 

cổng thông tin của xã và gửi trực tiếp văn bản cứng chuyển về các đồng chí Bí thư, 

thôn trưởng để thông báo trên hệ thống phát thanh của thôn. 

- Từ 01/01/2021 đến 12/11/ 2021  tiếp dân trực tiếp tại địa điểm tiếp dân 

08 cuộc, trong đó các ý kiến đã được giải quyết hòa giải 02 đến 03 lần nhưng 

không thống nhất giữa các bên. 

Kết quả tiếp dân được đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã trả lời 

và giải quyết trực tiếp đối với công dân; những vấn đề chưa được giải quyết đều 

ban hành văn bản giao công chức chuyên môn xin ý kiến cấp trên để thông báo 

đến công dân. Công tác đối thoại trực tiếp phần nào đã tháo gỡ những thắc mắc 

cho Nhân dân nên tình trạng đơn tập thể hay đơn vượt cấp trong những năm gần 

đây không xẩy ra. 

II. Đánh giá tình hình thực hiện pháp luật về tiếp công dân, giải 

quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng  

1. Ưu điểm 

- Nắm bắt kịp thời những tâm tư, nguyện vọng, ý kiến phản ánh, những 

kiến nghị của Nhân dân, kịp thời phát hiện các vấn đề vướng mắc, phát sinh để 

giải quyết và nghiên cứu đề xuất bổ sung, điều chỉnh các chủ trương chính sách 

phù hợp hơn. 

- Đề cao tính dân chủ và phát huy dân chủ trong Nhân dân, người dân 

được quyền giám sát, kiểm tra công tác lãnh đạo điều hành của Đảng ủy và 

Chính quyền. Từ đó xây dựng củng cố lòng tin của người dân với Đảng. 

2. Tồn tại, hạn chế 

 -  Đơn thư có giảm, nhưng việc nắm bắt tâm tư nguyện vọng của nhân 

dân thiếu kịp thời. 

 -  Một số vụ việc giải quyết còn chậm, thiếu dứt điểm, thiếu sự phối hợp 

chặt chẽ giữa các cơ quan có thẩm quyền trong giải quyết để người dân gửi đơn 

thư vượt cấp. 

 - Công tác tiếp công dân, đối thoại với Nhân dân theo Quy định chưa 

được thực hiện thường xuyên.  

 - Việc tổng hợp, thống kê, phân loại đơn, thư  còn chưa tốt, một số vụ, 

việc giải quyết chưa kịp thời, chưa đúng trình tự, thủ tục nên công dân kiến nghị 

nhiều lần. 

  - Một số vụ việc đã được giải thích cặn kẽ, nhưng công dân vẫn cố tình 

không hiểu và tiếp tục kiến nghị, phản ánh theo ý mình, thậm chí gửi cả đơn 

vượt cấp. 



3. Nguyên nhân 

- Tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp kéo dài nên công tác 

tiếp công dân, đối thoại với Nhân dân còn hạn chế. 

- Do cơ chế, chính sách, pháp luật còn có những thay đổi, nhất là trong 

lĩnh vực đất đai, trong nhiều trường hợp khiếu nại về đất đai, bồi thường giải 

phóng mặt bằng nhưng thiếu cơ chế, chính sách để giải quyết thỏa đáng.   

      - Công tác quản lý nhà nước về đất đai trước đây còn buông lỏng, thiếu 

chặt chẽ việc giải quyết tồn đọng về đất đai chậm giải quyết gây bức xúc cho 

người dân như cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, cấp đất lần đầu,cấp 

đất trái thẩm quyền. 

      - Việc tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về khiếu nại, tố cáo chưa 

được thường xuyên.  

 - Công tác hòa giải ở cơ sở chưa được quan tâm thực hiện đúng mức nên 

có những vụ việc đơn giản nhưng vẫn phát sinh đơn thư khiếu nại vượt cấp. 

C. KIẾN NGHỊ VÀ ĐỀ XUẤT 

1. Đề nghị cấp trên hàng năm mở các lớp bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp 

vụ cho cán bộ, công chức làm công tác tiếp dân để đáp ứng yêu cầu và nâng cao 

hiệu quả công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo, 

phòng chống tham nhũng. 

2. Đề nghị UBND huyện, phòng TN&MT, Văn phòng đăng ký quyền SD 

đất đẩy nhanh tiến độ cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người 

dân./. 
 

Nơi nhận: 
- Ủy ban MTTQ huyện; 

- Các thành viên Đoàn giám sát; 

- Đảng ủy, HĐND, lãnh đạo UBND xã; 
 - Lưu: VP. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 
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