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BÁO CÁO 

Thẩm tra Báo cáo công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo  

năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 của UBND tỉnh 

 

 Thực hiện phân công của Thường trực HĐND tỉnh về việc thẩm tra các 

báo cáo, dự thảo nghị quyết trình Kỳ họp thứ 4 HĐND tỉnh Khóa XII, Ban Pháp 

chế đã chủ trì, phối hợp với các Ban của HĐND tỉnh và các đơn vị liên quan tổ 

chức họp thẩm tra Báo cáo số 336/BC-UBND ngày 08/11/2022 của UBND tỉnh 

về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2022 và phương 

hướng, nhiệm vụ năm 2023. Ban Pháp chế báo cáo kết quả như sau: 

I. CÔNG TÁC TIẾP CÔNG DÂN, GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ 

CÁO NĂM 2022 

Ban Pháp chế thống nhất với đánh giá của UBND tỉnh về kết quả thực 

hiện công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2022 với những nội 

dung chủ yếu sau: 

1. Về công tác chỉ đạo, điều hành 

UBND tỉnh đã chỉ đạo thực hiện nhiều giải pháp tích cực trong công tác 

tiếp công dân, tiếp nhận và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo; ban hành các văn 

bản chỉ đạo, tăng cường vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu các cấp, các 

ngành đối với công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; làm tốt công 

tác tiếp công dân, tạo điều kiện thuận lợi cho công dân thực hiện quyền khiếu 

nại, tố cáo theo quy định của pháp luật; thường xuyên kiểm tra, xem xét và giải 

quyết các vụ việc ngay tại cơ sở, không để phát sinh điểm nóng; chỉ đạo rà soát, 

giải quyết dứt điểm các vụ việc phức tạp, kéo dài1, góp phần đảm bảo an ninh 

chính trị, trật tự xã hội trên địa bàn tỉnh. 

2. Kết quả thực hiện công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố 

cáo năm 2022 

Từ ngày 15 tháng 12 năm 2021 đến ngày 20 tháng 10 năm 2022, các cơ 

quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh đã tiếp 290 lượt/382 người đến khiếu nại, tố cáo, 

                                                                 

1 Thực hiện kế hoạch 363/KH-TTCP ngày 20 tháng 3 năm 2019 của Thanh tra Chính phủ UBND tỉnh đã chỉ đạo 

triển khai rà soát, lập danh sách 09 vụ việc. Đến nay, đã thông báo kết quả giải quyết đối với 07 vụ việc; 02 vụ việc 

đang chờ ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ (vụ của  ông Nguyễn Trường Danh cư trú tại Thôn 7, xã Ngọc 

Wang, huyện Đăk Hà và vụ ông Lê Tấn Sỹ cư trú tại số 34 Lê Lợi cũ, Phường Quyết Thắng, thành phố Kon Tum. 
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kiến nghị, phản ánh2. Tiếp nhận 1.506 đơn thư các loại3, giảm 19 đơn so với 

cùng kỳ năm 20214; số đơn thuộc thẩm quyền phải xem xét, giải quyết của các 

cấp, các ngành là 833/1.506 đơn, chiếm tỷ lệ 55,31%; số đơn không thuộc thẩm 

quyền giải quyết là 673/1.506 đơn, chiếm tỷ lệ 44,69%; số đơn thuộc thẩm 

quyền đã được giải quyết là 795/833 đơn, chiếm tỷ lệ 95,44%. 

Công tác thanh tra, kiểm tra thực hiện công tác tiếp công dân, xử lý đơn 

thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị được triển khai thực hiện theo kế hoạch5. Qua 

thanh tra, kiểm tra đã phát hiện và chấn chỉnh kịp thời những hạn chế, khuyết 

điểm, góp phần nâng cao chất lượng công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư 

khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân tại các đơn vị, địa phương. 

3. Về hạn chế, khuyết điểm 

Ban Pháp chế thống nhất với đánh giá của UBND tỉnh. Bên cạnh đó Ban 

nhận thấy công tác bồi dưỡng, tập huấn, hướng dẫn về kỹ năng, nghiệp vụ cho 

bộ phận công chức làm công tác tiếp công dân, tham mưu giải quyết đơn thư 

khiếu nại, tố cáo ở một số cơ quan, đơn vị chưa được lãnh đạo đơn vị quan tâm 

đúng mức; chưa cử cán bộ, công chức tham gia đầy đủ các lớp tập huấn do tỉnh 

tổ chức. Tình trạng vi phạm các quy định về công tác tiếp công dân, tiếp nhận, 

giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân còn xảy ra tại một 

số đơn vị6. Sự vào cuộc của cơ quan quản lý, chính quyền địa phương trong chỉ 

đạo, giải quyết các kiến nghị liên quan đến lĩnh vực đất đai, quy hoạch, đền bù 

khi thu hồi đất thực hiện một số dự án thủy điện và dự án khác chưa thật sự 

quyết liệt và hiệu quả, dẫn đến kiến nghị kéo dài. 

II. VỀ PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2023 

Ban Pháp chế thống nhất với phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 như báo 

cáo của UBND tỉnh. Đề nghị UBND tỉnh quan tâm thêm một số nội dung sau:  

1. Tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện tốt các quy 

định của pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.  

                                                                 

2 Trụ sở Tiếp công dân tỉnh tiếp 104 lượt/129 người; các sở, ban ngành tiếp 11 lượt/11 người; Ủy ban nhân dân 

các huyện, thành phố tiếp 116 lượt/183 người; Ủy ban nhân dân các xã, phường tiếp 59 lượt/59 người; số đoàn 

đông người được tiếp: 02 đoàn/16 người. 
3 70 đơn khiếu nại, 60 đơn tố cáo, 1.376 đơn kiến nghị, phản ánh. 
4  Tiếp nhận trong kỳ 1.502 đơn, kỳ trước chuyển sang 04 đơn. 
5 15 cuộc thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo tại 

16 đơn vị. 
6 Qua thanh tra phát hiện 10/16 đơn vị vi phạm các quy định của pháp luật về công tác tiếp công dân, tiếp nhận, 

giải quyết đơn thư kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo như: chưa thực hiện chế độ bồi dưỡng cho cán bộ làm 

công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư theo quy định; chưa niêm yết nội quy, quy chế tiếp công dân; sổ tiếp công 

dân không ghi chép đầy đủ... 



3 

 

 

2. Tăng cường các giải pháp tuyên truyền, phổ biến pháp luật và các chủ 

trương, chính sách của Đảng, Nhà nước liên quan đến công tác quy hoạch, đầu 

tư xây dựng, đền bù, thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội để Nhân dân biết, 

thật sự đồng tình ủng hộ; không để phát sinh tình trạng khiếu kiện phức tạp, kéo 

dài, ảnh hưởng đến quyền, lợi ích hợp pháp của công dân.  

3. Thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra, đề cao vai trò, trách nhiệm của 

người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương đối với công tác tiếp công dân 

định kỳ, đột xuất, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh đảm 

bảo quy trình, quy định. Tăng cường đối thoại, giải quyết kịp thời, triệt để các 

khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền ngay từ khi mới phát sinh tại cơ sở.  

4. Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương quan tâm cử cán bộ, công 

chức tham gia đầy đủ các lớp tập huấn, bồi dưỡng về kỹ năng, nghiệp vụ tiếp 

công dân, tham mưu xử lý khiếu nại, tố cáo của công dân các cấp tổ chức. 

5. Rà soát và có giải pháp xử lý đối với những trường hợp đã được giải 

quyết, trả lời đảm bảo quy định nhưng công dân cố tình không chấp hành, có 

hành vi gây rối tại trụ sở tiếp công dân; gửi đơn tố cáo sai sự thật đến nhiều cơ 

quan, tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh.    

Ban Pháp chế kính trình HĐND tỉnh Khóa XII, Kỳ họp thứ 4 xem xét./. 

  Nơi nhận:     
- Thường trực HĐND tỉnh (Báo cáo); 

- Ủy ban nhân dân tỉnh;    

- Các Ban HĐND tỉnh; 

- Đại biểu HĐND tỉnh;   

- Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; 

- Lưu: VT, CTHĐ.                                                                                    
 

TM. BAN PHÁP CHẾ 

TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

Trần Bá Tuấn 
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