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UBND HUYỆN SA THẦY 

THANH TRA HUYỆN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:       /BC-TTr            Sa Thầy, ngày 16 tháng 6 năm 2022 
 
 

 
BÁO CÁO 

   Công tác Tiếp công dân, giải quyết KN, TC quý II năm 2022 
  (Mốc thời gian ngày 15/3/2022đến 15/6/2022)  

 

Thực hiện Thông tư số 02/2021/TT-TTCP, ngày 22 tháng 3 năm 2021 của 

Thanh tra Chính phủ; Công văn 1134/UBND-TH ngày 01/6/2020 của UBND 
huyện về việc chế độ báo cáo. Thanh tra huyện báo cáo tình hình công tác tiếp 

công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáoquý IInăm 2022, cụ thể như sau: 

I. TÌNH HÌNH KHIẾU NẠI, TỐ CÁO 

- Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 
2729/UBND-TD, ngày 28/7/2020; Công văn số 1738/UBND-TH, ngày 
18/8/2020 của Ủy ban nhân dân huyện về việc tăng cường công tác tiếp dân, giải 

quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo. 

- Thực hiện Quyết định 542/QĐ-UBND, ngày 18/7/2019 của Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân tỉnh; Quyết định số 1855/QĐ-UBND, ngày 7/8/2020 của Chủ tịch 
Ủy ban nhân dân huyện về việc ban hành nội quy tiếp công dân tại trụ sở Tiếp 

công dân huyện. 

- Việc tiếp công dân tại trụ sở tiếp công dân của huyện được đảm bảo duy 

trì thường xuyên vào các ngày 05, 22 hàng tháng theo quy định của Luật khiếu 
nại, Luật tố cáo, Luật tiếp công dân... 

II. KẾT QUẢ CÔNG TÁC TIẾP CÔNG DÂN, XỬ LÝ ĐƠN, GIẢI 
QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO 

1. Công tác tiếp công dân 

a) Kết quả tiếp công dân(Biểu số 01/TCD, 02/TCD kèm theo) 

Trong quý IInăm 2022 tại Trụ sở tiếp công dân thanh tra huyện tham gia 

tiếp 04lượt công dân đến kiến nghị, phản ánh1. 

b) Phân loại đơn, vụ việc qua tiếp công dân 

- Phân loại theo nội dung: 

+ Khiếu nại: Không 

+ Tố cáo: Không 

+ Phản ánh, kiến nghị 4 lượt/02 vụ việc 

                                        

1Công dân Đỗ Thị Xuyến; Công dân Đặng Thanh Thủy. 
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- Phân loại theo thẩm quyền giải quyết: 

+ Thuộc thẩm quyền: 04 lượt/02 vụ việc 

+ Không thuộc thẩm quyền: Không. 

2. Tiếp nhận, phân loại và xử lý đơn  

(Biểu số 01/XLD, 02/XLD, 03/XLD, 04/XLD kèm theo) 

a) Tổng số đơn: Trong quý II năm 2022,Thanh tra huyện tiếp nhận 27 đơn 

kiến nghị phản ánh của công dân2. 

- Số đơn đã xử lý2 7 đơn  

- Số đơn, số vụ việc, đủ điều kiện xử lý: 27 đơn đủ điều kiện xử lý. 

b) Phân loại, xử lý đơn 

- Phân loại theo nội dung: 

+ Số đơn, số vụ việc khiếu nại: Không 

+ Số đơn, số vụ việc tố cáo: Không 

+ Số đơn, số vụ việc kiến nghị, phản ánh: 27đơn 

- Phân loại theo tình trạng giải quyết 

+ Số đơn, số vụ việc đã giải quyết: 27đơn 

+ Số đơn, số vụ việc đang giải quyết: 03 đơn 

+ Số đơn, số vụ việc chưa giải quyết: Không 

c) Kết quả xử lý đơn 

-Số đơn, số vụ việc thuộc thẩm quyền: 27 đơn 

- Số đơn, số vụ việc không thuộc thẩm quyền: Không 

3. Kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh thuộc 
thẩm quyền 

a. Kết quả giải quyết đơn kiến nghị: Trong quý II năm 2022, Ủy ban nhân 
dân huyện giao thanh tra huyện kiểm tra xác minh giải quyết kiến nghị của công 

                                        
2Đơn A Thủk; Đơn Nguyễn Viết Xuân; Đơn Nguyễn Văn Hảo;Đơn A Lũ;Đơn 

Nguyễn Minh Tuấn; Đơn Lê Văn Bảy thị trấn Sa Thầy; Đơn Đặng Thanh Thủy; Đơn Nguyễn 

Thị Nhung, thị trấn Sa Thầy, Đơn Bùi Văn Hồng;Đơn Đỗ Thị Xuyến;Đơn Nguyễn Khắc 
Tụ;Đơn Mai Văn Việm; Đơn Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Thị Lan, Nguyễn Thị Thu; Đơn 
Nguyễn Văn Hương;Đơn Tống Thị Phương; Đơn Nguyễn Văn Trúc;Đơn A Rôl xã Rờ 

Kơi,;Đơn Nguyễn Thị Hoa;Đơn Huỳnh Tư;Đơn A Kai; Đơn Dương Thanh Tân; Đơn Đỗ Thị 
Xuyến;Đơn Y MYIR; Đơn Nguyễn Thanh Sơn; Đơn (06 Quân nhân Ban CHQS huyện); Đơn 

A Khanh, Làng Trang; Đơn dân Siu Hủi  

 

. 
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dân tại Văn bản số 992/UBND-TH, ngày 10 tháng 5 năm 2022 của Ủy ban nhân 
dân huyện, nội dung kiến nghị công dân Đặng Thanh Thủy tại thôn Nhơn 

Khánh, xã Sa Nhơn. Nội dung này Thanh tra huyện đã phối hợp cơ quan đang 
xem xét, giải quyết. 

b.Kết quả giải quyết khiếu nại: Không 

c. Kết quả giải quyết tố cáo: Không 

d. Kết quả giải quyết kiến nghị, phản ánh 

Tổng số 27 đơn Thanh tra huyện đã tham mưu Ủy ban nhân dân huyện 

giao các cơ quan chuyên môn và Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn, kiểm tra, xác 
minh, báo cáo và trả lời công dân theo quy định của pháp luật. 

III. NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ 

1. Ưu điểm 

- Ủy ban nhân dân huyện đã quan tâm triển khai thực hiện nhiều giải pháp 
tích cực trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo nhằm chấm 
dứt khiếu kiện, hạn chế tình trạng gửi đơn vượt cấp và phát sinh các điểm nóng 

trên địa bàn huyện. 

- Công tác phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong công tác giải quyết 

khiếu nại, tố cáo được thực hiện thường xuyên, qua đó nâng cao hiệu quả giải 
quyết đơn của công dân. 

2. Tồn tại, hạn chế 

- Tình hình đơn kiến nghị, phản ánh vẫn còn phát sinh, chủ yếu là tranh 

chấp đất đai; một số đơn vị và cơ quan chức năng chưa nâng cao vai trò trách 
nhiệm trong công tác tiếp dân, nên vẫn còn phát sinh đơn thư vượt cấp.  

- Công tác hòa giải ở cơ sở chưa toàn diện, đồng bộ, phương pháp hòa giải 
hiệu quả chưa cao, chưa đáp ứng nhu cầu của người dân; một số nội dung kiến 

nghị của công dân đã được cấp thẩm quyền xử lý, hoặc có bản án của Tòa án 
nhân dân nhưng công dân không chấp hành, vẫn tiếp tục kiến nghị. 

3. Nguyên nhân 

- Các vụ việc khiếu nại, kiến nghị, phản ánh vẫn cơ bản tập trung vào lĩnh 
vực đất đai với các nội dung liên quan đến đơn giá bồi thường, hổ trợ khi nhà 

nước thu hồi đất, giải quyết tranh chấp đất ở, đất nông nghiệp…  

- Về nhận thức một số người dân còn hạn chế; công tác quản lý đất đai 

trên địa bàn huyện trong nhiều năm qua chưa chặt chẽ, việc xác định nguồn gốc 
đất, ranh giới thửa đất chưa chính xác dẫn đến xảy ra tranh chấp, khi thu hồi, bồi 

thường, giải tỏa mặt bằng gặp khó khăn.  

IV. DỰ BÁO TÌNH HÌNH:  

Do thói quen, tâm lý người đi khiếu nại, tố cáo vẫn muốn được giải quyết 
theo thủ tục hành chính (không muốn giải quyết tại Toà án nhân dân) nên công 
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tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trong thời gian đến vẫn chủ 
yếu tập trung vào trách nhiệm lớn của các cơ quan hành chính nhà nước các cấp.  

V. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CHỦ YẾU 
TRONG KỲ TIẾP THEO 

1. Tiếp tục tổ chức thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 
26/5/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công 

tác TCD và giải quyết KN, TC. 

2. Thực hiện tốt công TCDthường xuyên, định kỳ tại Trụ sở Tiếp công 

dân huyện và địa điểm TCD, hướng dẫn công dân thực hiện quyền KN, TC, KN, 
PA theo quy định.  

3. Thường xuyên đôn đốc, nắm bắt thông tin về tình hình khiếu nại, tố cáo 
trên địa bàn để có giải pháp xử lý kịp thời. 

4. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra trách nhiệm của Thủ trưởng cơ 
quan, đơn vi trong công tác TCD, giải quyết KN, TC, KN, PA để kịp thời chấn 
chỉnh những hạn chế, yếu kém, xử lý nghiêm cá nhân, tổ chức vi phạm. 

VI. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT: Không 

Trên đây là báo cáo tình hình công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, 

tố cáoquý II năm 2022; phương hướng, nhiệm vụ quý III năm 2022 của Thanh 
tra huyện./.  

 
Nơi nhận:   
- Thanh tra tỉnh (báo cáo); 
- UBND huyện (báo cáo); 
- Lưu VT. 

 

CHÁNH THANH TRA 

 
 

 
 

 
Lê Đình Dục 
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