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BÁO CÁO 

Việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo từ 

ngày 01/7/2016 đến ngày 01/7/2021 

 

 Thực hiện Kế hoạch số 03/KH-ĐGS ngày 10/3/2022 của Đoàn giám sát Đoàn 

Đại biểu Quốc Hội tỉnh Ninh Bình và Công văn số 20/UBND-VP10 ngày 21/3/2022 

của UBND tỉnh Ninh Bình về rà soát, bổ sung Báo cáo “Việc thực hiện pháp luật về 

tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo từ ngày 01/7/2016 đến 01/7/2021”, 

UBND huyện Yên Mô báo cáo kết quả như sau: 
 

 

PHẦN I 

VIỆC BAN HÀNH CHÍNH SÁCH PHÁP LUẬT VỀ TIẾP CÔNG DÂN  

VÀ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO 
 

1. Đường lối, chủ trương của Đảng về công tác tiếp công dân, giải quyết 

khiếu nại, tố cáo 

Hàng năm, UBND huyện triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 35-CT/TW 

ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công 

tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo; Quy định số 11-QĐ/TW ngày 

18/02/2019 của Bộ Chính trị “Về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong 

công tác tiếp công dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến 

nghị của dân” đến các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn thông qua việc ban 

hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo và hội nghị giao ban hàng tháng, quý, năm. 

Thực hiện các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của UBND tỉnh và Huyện ủy, 

HĐND huyện, UBND huyện đã kịp thời ban hành các văn bản tổ chức triển khai 

thực hiện về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. 

Thông qua công tác phổ biến, quán triệt thực hiện Chỉ thị 35-CT/TW của Bộ 

Chính trị và các chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước về công 

tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo đã góp phần nâng cao ý thức, nhận 

thức pháp luật của đội ngũ cán bộ, công chức trong công tác tiếp dân, giải quyết 

khiếu nại, tố cáo, qua đó từng bước đưa công tác tiếp dân đi vào nề nếp, đảm bảo 

nghiêm túc, hiệu quả, việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân có sự chuyển 

biến rõ rệt; trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, ban, 

ngành được phát huy; tinh thần, thái độ, đạo đức công vụ của cán bộ, công chức, 

viên chức trong thực thi nhiệm vụ được nâng cao, góp phần hạn chế tình trạng 

công dân đeo bám khiếu kiện kéo dài, bảo đảm giữ vững tình hình an ninh, chính 

trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn huyện. 

2. Đánh giá việc ban hành các văn bản quy phạm pháp luật và văn bản 

chỉ đạo, điều hành về công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo 
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Thực hiện các quy định của pháp luật, sự lãnh đạo của Huyện ủy, giai đoạn 

01/7/2016-01/7/2021, UBND huyện đã ban hành 37 văn bản chỉ đạo, điều hành tổ 

chức thực hiện về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo (trong đó: 8 

quyết định, 15 kế hoạch, 2 thông báo, 12 công văn) như Quyết định số 1460/QĐ-

UBND ngày 21/6/2019 về việc thành lập Tổ công tác giải quyết một số vụ việc 

khiếu nại, tố cáo, phản ánh kiến nghị có tính chất phức tạp, kéo dài; Quyết định số 

4284/QĐ-UBND ngày 18/11/2020 về việc thành lập Bộ phận xử lý đơn thư khiếu 

nại, tố cáo, phản ánh kiến nghị của công dân; Quyết định số 4286/QĐ-UBND ngày 

18/11/2020 về việc kiện toàn Ban tiếp công dân huyện, Kế hoạch số 89/KH-UBND 

về việc tổng kết, đánh giá 4 năm thi hành Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo; Kế hoạch 

số 25/KH-UBND ngày 23/02/2017 về việc thực hiện Văn bản số 06/KH-BCSĐ 

ngày 15/01/2017 về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác giải quyết 

các vụ việc khiếu nại, tố cáo tồn đọng, phức tạp, kéo dài…  

 Nhìn chung, các văn bản của UBND huyện ban hành đảm bảo đúng quy 

định của Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo và các Nghị định Chính 

phủ hướng dẫn thi hành Luật. Các văn bản ban hành được triển khai thực hiện 

thống nhất từ huyện đến xã, thị trấn; đồng thời tạo hành lang pháp lý trong công 

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

phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước ở địa phương, tạo chuyển biến 

về nhận thức trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền từ huyện 

đến cấp xã đối với công tác tiếp dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của 

công dân (Có biểu tổng hợp danh mục văn bản theo phụ lục 2). 

3. Tồn tại, hạn chế:  

Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật nói chung, trong đó có 

pháp luật về tiếp dân, về khiếu nại, tố cáo ở một số xã, thị trấn mặc dù đã được chú 

trọng, tuy nhiên chất lượng, hiệu quả vẫn còn hạn chế nhất định. 

Có 1 vụ việc tố cáo cấp xã giải quyết chưa đảm bảo thời gian, trình tự theo 

quy định. 

Một số công dân còn lợi dụng quyền tự do khiếu kiện kéo dài, đeo bám tại 

trụ sở cơ quan nhà nước, mặc dù những nội dung đó đã được xem xét, giải quyết 

theo đúng quy định gây mất an ninh trật tự tạo hình ảnh xấu cho địa phương. 

4. Nguyên nhân của tồn tại, hạn chế 

Hệ thống chính sách, pháp luật còn có bất cập, thường xuyên thay đổi, nhất 

là chính sách bồi thường, giải phóng mặt bằng khi thu hồi đất. Một số vụ việc 

khiếu kiện có nội dung phức tạp, xảy ra từ lâu, quy định của pháp luật đã có nhiều 

thay đổi như Luật Đất đai thay đổi qua các thời kỳ; đan xen giữa khiếu nại, tố cáo, 

kiến nghị; giữa nội dung mới và nội dung cũ dẫn đến việc giải quyết gặp nhiều khó 

khăn; trong khi thời hạn giải quyết theo quy định Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo còn 

chưa phù hợp. 

Công tác phối hợp giữa cơ quan, đơn vị trong việc thu thập hồ sơ, phối hợp 

giải quyết còn chưa kịp thời…(nhất là việc cung cấp hồ sơ, tài liệu của cấp xã). 

Công tác lưu trữ hồ sơ, tài liệu bị thất lạc, chưa khoa học nên khó khăn trong 

việc xác minh, kết luận, kiến nghị các nội dung khiếu nại, tố cáo của công dân. 
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PHẦN II 

KẾT QUẢ TỔ CHỨC THỰC HIỆN PHÁP LUẬT  

VỀ TIẾP CÔNG DÂN VÀ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO 
 

I. CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO 

UBND huyện tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác tiếp dân, giải quyết 

KNTC với tinh thần kiên quyết, xác định là nhiệm vụ trọng tâm, then chốt, tập 

trung chỉ đạo sâu sát, kịp thời, quyết liệt, hiệu quả; các vụ việc mới phát sinh được 

giải quyết từ cơ sở; sự phối hợp giữa UBND huyện, UBND xã, thị trấn và các cơ 

quan chuyên môn của huyện được tăng cường, tạo sự thống nhất trong việc chỉ đạo 

giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo của công dân. Đặc biệt UBND huyện đã 

ban hành Quyết định số 1460/QĐ-UBND ngày 21/6/2019 về việc thành lập Tổ 

công tác giải quyết một số vụ việc khiếu nại, tố cáo, phản ánh kiến nghị có tính 

chất phức tạp, kéo dài; Tổ công tác đã ban hành Kế hoạch để triển khai, tổ chức 

thực hiện, do vậy tình hình giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn huyện có 

chuyển biến tích cực, rõ nét; các vụ việc khiếu nại, tố cáo của công dân được xem 

xét, giải quyết kịp thời, đúng quy định của pháp luật, đảm bảo quyền lợi ích hợp 

pháp của công dân góp phần ổn định an ninh trật tự, thực hiện thắng lợi các nhiệm 

vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND huyện, Ban Tiếp công dân chủ trì, phối 

hợp với Thanh tra huyện, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy, Văn phòng Huyện ủy.. thực 

hiện tiếp công dân thường xuyên, hướng dẫn công dân thực hiện quyền, nghĩa vụ 

khi đến Trụ sở tiếp dân, chuẩn bị hồ sơ, tài liệu để tham gia tiếp công dân theo yêu 

cầu của Chủ tịch UBND huyện. Việc phối hợp thực hiện các quy định về tiếp công 

dân bằng việc ban hành, thực hiện văn bản số 03-QC/HU ngày 15/10/2015 của 

Huyện ủy về việc ban hành Quy chế phối hợp giữa Văn phòng Huyện ủy, UBKT Huyện 

ủy, Văn phòng HĐND&UBND huyện và Thanh tra huyện trong việc tiếp nhận, phân 

loại, xử lý chuyển đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân; Chương 

trình phối hợp công tác số 02/CTPH TTr-BTTUBMTTQ ngày 28/02/2015 giữa 

Thanh tra huyện - Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện trong 

lĩnh vực tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến 

nghị của công dân; Quy chế số 58/QCPH-TTr-CA ngày 31/12/2015 của Thanh tra 

huyện và Công an huyện trong việc phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện 

các quy định về bảo đảm an ninh trậtt tự; thanh tra, tổ chức tiếp công dân, xử lý 

đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng. Việc phối hợp 

giữa các cơ quan, đơn vị được thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả.  

II. TÌNH HÌNH KHIẾU NẠI, TỐ CÁO CỦA CÔNG DÂN 

1. Tình hình chung về khiếu nại, tố cáo của công dân 

Trong kỳ báo cáo, tình hình khiếu nại, tố cáo trên địa bàn huyện giảm 04 vụ 

việc (giảm 25% so với giai đoạn 01/7/2011-30/6/2016); Nội dung vụ việc tập 

trung chủ yếu thuộc lĩnh vực đất đai, không có vụ việc khiếu nại, tố cáo đông 

người, phức tạp, kéo dài. 
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Công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại tố cáo được UBND huyện xác định là 

nhiệm vụ chính trị trọng tâm, thường xuyên; các vụ việc phát sinh mới chỉ đạo kịp 

thời, giải quyết ngay từ cơ sở; tình hình giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn huyện 

chuyển biến tích cực, rõ nét, các vụ việc khiếu nại, tố cáo của công dân được xem xét, 

giải quyết kịp thời, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, góp phần đảm 

bảo an ninh trật tự, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa 

phương. Mặc dù chất lượng giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo từng bước được 

nâng cao, tình hình khiếu nại, tố cáo cơ bản được kiểm soát, tuy nhiên tình hình khiếu 

nại, tố cáo của công dân trên địa bàn huyện vẫn còn tiềm ẩn diễn biết khá phức tạp 

phát sinh liên quan đến công tác thu hồi đất, giải phóng mặt bằng thực hiện Dự án, 

công tác dồn điền đổi thửa, việc sử dụng và quản lý đất đai ở xã, thị trấn; một số công 

dân khiếu kiện dai dẳng liên quan đến vụ việc cũ đã được kiểm tra, rà soát và giải 

quyết đúng pháp luật nhưng công dân cố tình đeo bám kéo dài (như các bà: Đới Thị 

Phin xã Yên Mạc, Tống Thị Hởi xã Yên Lâm, Tống Thị Hoa xã Yên Hưng, Đinh Thị 

Hoàn thị trấn Yên Thịnh..). 

Nguyên nhân chủ yếu phát sinh khiếu nại, tố cáo: Công tác tuyên truyền, phổ 

biến, giáo dục pháp luật về khiếu nại, tố cáo, tuy đã có nhiều cố gắng và đạt được một 

số kết quả nhưng nhìn chung hiệu quả chưa cao. Một số người khiếu kiện nhận thức 

và ý thức chấp hành pháp luật còn hạn chế, có những trường hợp vụ việc đã được 

UBND huyện rà soát, giải quyết, đúng chính sách, pháp luật, có lý, có tình; tổ chức 

đối thoại công khai, dân chủ, vận động nhưng công dân vẫn tiếp tục khiếu kiện (không 

khởi kiện vụ việc tại tòa án hành chính như bà Tống Thị Hởi xã Yên Lâm), thậm chí 

có công dân phản ứng tiêu cực, bị kẻ xấu lợi dụng lôi kéo, kích động gây rối làm mất 

an ninh, trật tự (bà Đới Thị Phin xã Yên Mạc).  

Một số vụ việc liên quan đến đất đai do lịch sử để lại, vụ việc đã được cơ 

quan có thẩm quyền giải quyết nhưng công dân cố tình không đồng ý và tiếp tục 

khiếu nại, tố cáo. 

Công tác quản lý nhà nước về đất đai thời kỳ trước còn chưa chặt chẽ, hồ sơ 

lưu trữ không đầy đủ; một số cán bộ, công chức khi thực hiện nhiệm vụ công vụ 

còn chưa đảm bảo các quy định của pháp luật dẫn đến công dân bức xúc khiếu nại, 

tố cáo cán bộ xã.  

2. Những lĩnh vực, nội dung chủ yếu công dân khiếu nại, tố cáo. 

Công dân khiếu nại, tố cáo chủ yếu là lĩnh vực đất đai (có 6/8 vụ việc, chiếm 

75% tổng số vụ việc). Nội dung tập trung vào việc khiếu nại văn bản hành chính 

(Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất), quyết định bồi thường hỗ trợ giải phóng 

mặt bằng khi thu hồi đất xây dựng công trình phúc lợi…; tố cáo Lãnh đạo UBND 

xã tham ô, chiếm đoạt tài sản của công dân, lợi dụng chức vụ, quyền hạn bán đất 

cho doanh nghiệp tư nhân, lấn chiếm đất đai làm cản trở dòng chảy… 

III. KẾT QUẢ THỰC HIỆN PHÁP LUẬT VỀ TIẾP CÔNG DÂN VÀ GIẢI 

QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO 

1. Kết quả tiếp công dân 

- Việc ảnh hưởng của dịch covid-19 đến công tác tiếp công dân; việc tổ chức 

tiếp dân gắn với các biện pháp phòng chống dịch: 
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UBND huyện chỉ đạo cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân thực hiện nghiêm 

túc Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện 

các biện pháp cấp bách phòng chống dịch Covid-19 (thực hiện cách ly toàn xã hội 

trong vòng 15 ngày kể từ 0 giờ ngày 01/4/2020 trên phạm vi toàn quốc). 

Sau khi thực hiện việc giãn cách, Ban Tiếp công dân huyện và Bộ phận tiếp 

công dân xã, thị trấn tiếp tục duy trì công tác tiếp công dân đồng thời triển khai 

nghiêm túc các quy định phòng, chống dịch theo quy định đảm bảo an toàn, tránh 

dịch bệnh có thể lây lan tại khu vực tiếp dân. 

Khuyến khích, hướng dẫn công dân gửi đơn và hồ sơ để cán bộ, công chức 

làm nhiệm vụ tiếp dân tiếp nhận và tham mưu UBND huyện, UBND xã, thị trấn trả 

lời bằng văn bản qua bưu điện huyện. Từ chối tiếp trực tiếp các trường hợp công 

dân đến từ các địa phương đang xảy ra dịch bệnh theo thông báo của cơ quan Y tế. 

Nhân viên bảo vệ tiến hành kiểm tra thân nhiệt bằng máy đo được trang bị, 

yêu cầu đeo khẩu trang bắt buộc, rửa tay sát khuẩn và khai báo y tế online hoặc 

khai báo trực tiếp vào tờ khai y tế đã chuẩn bị trước khi vào phòng tiếp dân. 

Mặc dù tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, song công tác tiếp dân 

trên địa bàn huyện được thực hiện đảm bảo quy định pháp luật về tiếp công dân và 

quy định về phòng, chống dịch covid-19. 

- Kết quả tiếp công dân trên địa bàn huyện: 

Toàn huyện đã tiếp 1.698 lượt công dân, tiếp thu 1.460 ý kiến, vụ việc. Nội 

dung các ý kiến tập trung chủ yếu lĩnh vực đất đai, chính sách xã hội và môi trường. 

Có 26 đoàn đông người/23 vụ việc; 01 vụ việc phức tạp kéo dài; 03 vụ việc lợi dụng 

khiếu nại, tố cáo gây rối làm mất trật tự an ninh. Trong đó: Cấp huyện tiếp 485 lượt 

công dân, tiếp thu 376 ý kiến, vụ việc, có 17 đoàn đông người. Cấp xã tiếp 1.213 lượt 

công dân, tiếp thu 1.084 ý kiến, vụ việc, có 9 đoàn đông người. 

+ Tiếp công dân định kỳ của người đứng đầu:  

Chủ tịch UBND huyện trực tiếp định kỳ 105 ngày/60 tháng (đạt 86,5 % so 

với quy định); tiếp 89 lượt công dân/65 vụ việc. Phó Chủ tịch UBND huyện trực 

tiếp 15 ngày (chiếm 12,5 %), tiếp 14 lượt công dân/12 vụ việc. Lý do Phó Chủ tịch 

UBND huyện trực tiếp dân vì thực hiện công tác luân chuyển cán bộ (Đ/c Chủ tịch 

UBND huyện nhận công tác tại Sở Nội vụ, bàn giao phụ trách công tác UBND 

huyện cho đ/c Phó Chủ tịch UBND huyện). 

Chủ tịch UBND các xã, thị trấn trực tiếp định kỳ 3.985 ngày/60 tháng (đạt 

97,5 %); tiếp 950 lượt công dân/852 ý kiến, vụ việc. Phó Chủ tịch UBND các xã, 

thị trấn trực tiếp 50 ngày (chiếm 1,2 %), tiếp 35 lượt công dân/20 vụ việc. 

+ Ban Tiếp dân xây dựng Lịch tiếp dân định kỳ, Chủ tịch UBND huyện tiếp 

dân vào 02 ngày thứ năm trong tháng theo quy định. Lịch tiếp dân được niêm yết 

công khai tại trụ sở UBND huyện; đăng tải trên trang thông tin điện tử của huyện.  

UBND các xã, thị trấn thực hiện xây dựng lịch tiếp dân. Chủ tịch UBND các 

xã, thị trấn trực tiếp công dân tại trụ sở UBND xã, thị trấn định kỳ vào thứ ba hàng 

tuần và các buổi đột xuất khác. Lịch tiếp công dân được niêm yết công khai tại nơi 

tiếp công dân và thông tin rộng rãi trên hệ thống truyền thanh cấp xã. 
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 - Việc bố trí công chức tiếp dân, số lượng và tỷ lệ cán bộ đào tạo chuyên ngành 

luật; việc bồi dưỡng, tập huấn kỹ năng cho công chức làm công tác tiếp dân. 

 UBND huyện thành lập Ban Tiếp dân tại Quyết định số 813/QĐ-UBND 

ngày 08/6/2015; bổ nhiệm Trưởng ban tiếp dân, bố trí 01 cán bộ chuyên trách tiếp 

dân thường xuyên và mời đại diện các cơ quan như Thường trực HĐND huyện, 

Đại biểu HĐND tỉnh ứng cử tại huyện, Đại biểu HĐND huyện, Văn phòng Huyện 

ủy, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy, Thanh tra huyện, Công an huyện, Hội Nông dân 

huyện… tham gia tiếp công dân định kỳ vào thứ năm hàng tuần và tiếp đột xuất 

khi có những vụ việc phức tạp, có nhiều người tham gia, liên quan đến trách nhiệm 

của nhiều cơ quan, tổ chức…  

Việc tiếp dân thường xuyên ở cấp xã do Chủ tịch UBND xã, thị trấn chủ yếu 

giao nhiệm vụ cho Công chức Văn phòng HĐND&UBND, Công chức Tư pháp 

phối hợp thực hiện, ban hành nội quy tiếp công dân, thực hiện việc tiếp dân theo 

quy định của Luật Tiếp công dân. 

Tổng số cán bộ, công chức làm công tác tiếp dân trong toàn huyện là 52 

người; trong đó có 14 người có trình độ đại học chuyên ngành luật (ở các xã, thị 

trấn). Nhìn chung, cán bộ, công chức làm công tác tiếp dân, tham mưu giải quyết 

khiếu nại, tố cáo từ huyện đến cơ sở đã được bố trí kiện toàn đủ về số lượng, cơ 

bản đáp ứng được yêu cầu công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo hiện nay. 

 - Vai trò và sự tham gia của Luật sư trong hoạt động tiếp dân; công tác phối 

hợp với cơ quan hữu quan, đoàn thể 

 Trong hoạt động tiếp dân, UBND huyện và UBND các xã, thị trấn luôn 

khuyến khích sự tham gia của Luật sư. Trong kỳ báo cáo, trên địa bàn huyện không 

có Luật sư và Công ty luật nào tham gia vào hoạt động tiếp dân. 

Hoạt động của Ban tiếp dân huyện có sự phối hợp với cơ quan Thanh tra 

huyện, Công an huyện, Văn phòng Huyện ủy, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy, Hội 

Nông dân… cùng tiếp dân, xử lý trường hợp nhiều người cùng khiếu nại, tố cáo, 

kiến nghị, phản ánh về một nội dung; xử lý, tiếp nhận các đơn thuộc thẩm quyền 

của mỗi cơ quan và bảo vệ trật tự, an toàn tại nơi tiếp dân.  

2. Kết quả tiếp nhận đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo 

- Toàn huyện đã tiếp nhận 1.232 đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản 

ánh của công dân, gồm cấp huyện tiếp nhận 469 đơn, cấp xã tiếp nhận 763 đơn. 

- Phân loại đơn:  

+ Theo loại đơn: Tổng số 1.232 đơn tiếp nhận có 03 đơn khiếu nại, 12 đơn tố 

cáo, 1.217 đơn kiến nghị, phản ánh.  

+ Đơn thuộc lĩnh vực hành chính: 1.220; đơn thuộc lĩnh vực tư pháp: 12 đơn. 

+ Theo điều kiện xử lý: Trong số 1.220 đơn thuộc lĩnh vực hành chính, đơn 

đủ điều kiện: 884 đơn; đơn không đủ điều kiện: 336 đơn. 

+ Theo thẩm quyền: Tổng số 884 đơn đủ điều kiện xử lý, đơn thuộc thẩm 

quyền cấp huyện là 419 đơn; thuộc thẩm quyền cấp xã là 465 đơn. 

2.1. Kết quả giải quyết khiếu nại 

Số vụ việc khiếu nại tiếp nhận là 3 (bằng số vụ việc tiếp nhận giai đoạn 
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01/7/2011-30/6/2016); số vụ việc đủ điều kiện giải quyết là 3. 

Số vụ việc thụ lý, giải quyết là 3 vụ việc. Số vụ việc thuộc thẩm quyền cấp 

huyện là 3 vụ việc. Số vụ việc đã giải quyết trong thời hạn: 3/3 (đạt 100%). 

Số vụ việc công dân khiếu nại đúng là: 0; số vụ việc công dân khiếu nại đúng 

một phần là: 0; số vụ việc công dân khiếu nại sai là: 03; số vụ việc khiếu nại giải 

quyết đúng thời hạn là: 03 (đạt 100 %), số vụ việc quá hạn là : 0, số vụ việc có luật 

sư, các tổ chức đoàn thể tham gia trong quá trình giải quyết là: 0, số vụ việc công 

dân khiếu nại, sau đó khởi kiện vụ án hành chính và kết quả giải quyết của Tòa án là: 

0,  số vụ việc giải quyết lần 2 đã hủy, sửa quyết định giải quyết lần đầu là: 0.  

Kết quả giải quyết khiếu nại: qua giải quyết khiếu nại đã trả lại cho công dân 

số tiền là 14.126.600 đồng; xử lý trách nhiệm đối với 03 cá nhân cấp xã (cán bộ, 

công chức UBND xã Mai Sơn) trong việc để xảy ra một số sai sót trong thực hiện 

nhiệm vụ, công vụ bằng hình thức kiểm điểm rút kinh nghiệm. 

Số vụ việc đang giải quyết, chưa giải quyết là: 0. Số vụ việc khiếu nại phức 

tạp kéo dài, đông người là: 0. 

Về tổ chức đối thoại với công dân khi giải quyết khiếu nại lần đầu: Cả 3/3 vụ 

việc khiếu nại lần đầu khi giải quyết UBND huyện đã tiến hành tổ chức hội nghị 

đối thoại trực tiếp với công dân đảm bảo theo quy định. 

 Sau khi ban hành Quyết định giải quyết khiếu nại; UBND huyện đã chỉ đạo 

thực hiện nghiêm túc quyết định giải quyết khiếu nại có hiệu lực pháp luật. 

Số vụ việc đã có quyết định giải quyết khiếu nại nhưng công dân không đồng 

ý; đã khởi kiện vụ án hành chính: 0. 

Số vụ việc đã có quyết định giải quyết khiếu nại lần 2 nhưng công dân không 

khởi kiện vụ án hành chính; tiếp tục khiếu nại là: 0. Số khiếu nại đã giải quyết hết 

thẩm quyền nhưng công dân vẫn tiếp tục khiếu nại: 0. 

2.2. Kết quả giải quyết tố cáo 

Số vụ việc tố cáo tiếp nhận: 5 (giảm 04 vụ việc tương đương 25% so với thời 

điểm từ 01/7/2011 đến 30/6/2016); số vụ việc đủ điều kiện giải quyết: 5, không đủ 

điều kiện giải quyết: 0.  

Số vụ việc tố cáo thụ lý và giải quyết: 5 (Không có vụ việc phức tạp, nổi cộm). 

Số vụ việc đã giải quyết: 5/5 (đạt 100 %), có 04/05 vụ việc đã giải quyết trong 

thời hạn (đạt 80%), có 01/05 vụ việc giải quyết quá thời hạn (chiếm 20%). 

Số vụ việc từ khiếu nại không được chuyển sang tố cáo người giải quyết 

khiếu nại: 0. 

Số vụ việc tố cáo được chuyển đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết do 

không thuộc thẩm quyền giải quyết hoặc chuyển cho cơ quan điều tra, Viện kiểm 

sát để giải quyết theo quy định pháp luật tố tụng hình sự do quá trình tiếp nhận, 

giải quyết thấy có dấu hiệu phạm tội: 0. 

Số vụ việc nhiều người cùng tố cáo về một nội dung; tồn đọng, phức tạp, kéo 

dài: 0. Số vụ việc tố cáo tiếp, giải quyết lại vụ việc tố cáo: 0. 

Số vụ việc được chuyển sang Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát để giải quyết 
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theo quy định của pháp luật: 0. 

Số vụ việc công dân tố cáo đúng: 0; số vụ việc công dân tố cáo đúng một 

phần: 1; số vụ việc công dân tố cáo sai: 3; số vụ việc công dân tự nguyện xin rút 

đơn trong quá trình xác minh được Chủ tịch UBND huyện đồng ý: 01  

Kết quả giải quyết tố cáo: Qua giải quyết tố cáo đã kiểm điểm rút kinh 

nghiệm đối với 6 lượt cá nhân cấp xã (6 lượt cán bộ, công chức UBND xã Mai 

Sơn) trong việc để xảy ra một số sai sót trong thực hiện nhiệm vụ, công vụ. 

Sau khi ban hành Kết luận nội dung tố cáo; các cơ quan, đơn vị đã tổ chức 

thực hiện nghiêm túc Kết luận nội dung tố cáo.  

- Số tố cáo đã giải quyết hết thẩm quyền, đã rà soát giải quyết và thông báo 

chấm dứt thụ lý nhưng công dân vẫn tiếp tục tố cáo: 0. 

3. Đánh giá việc thực hiện các quy định pháp luật về tiếp công dân và 

giải quyết khiếu nại, tố cáo 

3.1. Về tiếp công dân 

 - Trụ sở tiếp dân của huyện có phòng chờ, phòng tiếp dân và được trang bị 

các điều kiện phục vụ công tác tiếp dân, như: bàn ghế, quạt điện, đèn chiếu sáng, 

sổ sách, lịch tiếp công dân, camera, nội quy tiếp công dân… UBND các xã, thị trấn 

đã bố trí địa điểm tiếp dân, trang bị cơ sở vật chất và các điều kiện phục vụ công 

tác tiếp dân. 

Việc tiếp dân ở cấp xã do Chủ tịch UBND xã, thị trấn trực tiếp định kỳ, đột 

xuất, phân công Công chức Văn phòng HĐND&UBND, Công chức Tư pháp phối 

hợp trực tiếp công dân thường xuyên tại Trụ sở UBND các xã, thị trấn.  

- Việc niêm yết nội quy, công khai lịch tiếp dân của cơ quan, tổ chức và tiếp 

công định kỳ của người đứng đầu: Ban Tiếp công huyện, Bộ phận tiếp công các xã, 

thị trấn đã tham mưu ban hành Lịch tiếp dân của Thường trực HĐND, Lãnh đạo 

UBND; thông báo công khai lịch tiếp dân theo quy định. Nội quy, lịch tiếp công 

được niêm yết tại trụ sở tiếp dân các cấp, trên trang thông tin điện tử của huyện. 

 - Tiếp dân định kỳ của người đứng đầu; tiếp công dân thường xuyên và đột 

xuất: Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn thực hiện việc tiếp 

công định kỳ theo quy định. Ban Tiếp dân huyện, bộ phận tiếp dân cấp xã trực tiếp 

dân vào các ngày làm việc trong tuần. 

- Việc phân loại, ghi sổ tiếp dân theo quy định: Khi công dân đến trụ sở tiếp 

công dân khiếu nại, tố cáo, phản ảnh, kiến nghị đều được cán bộ tiếp dân của 

huyện và xã ghi chép, cập nhật đầy đủ vào sổ tiếp dân theo quy định.  

- Việc tiếp đoàn đông người: Trong kỳ báo cáo, trên địa bàn huyện tiếp 25 

đoàn đông người. Các đoàn đông người đến trụ sở đều được cán bộ tiếp dân tiếp và 

lắng nghe đầy đủ các ý kiến của công dân. 

- Công tác phối hợp tiếp công dân; vai trò của các tổ chức, đoàn thể; luật sư, 

hội luật gia tham gia hỗ trợ: Các cơ quan, tổ chức có sự phối hợp trong công tác 

tiếp dân; hoạt động của Ban tiếp dân huyện có sự phối hợp với cơ quan Công an, 

Văn phòng Huyện ủy, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy và một số cơ quan chuyên môn 

thuộc UBND huyện cùng tiếp dân, xử lý một số vụ việc. 
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- Việc thông báo kết quả tiếp dân: Sau buổi tiếp dân, UBND huyện đã ban 

hành thông báo kết quả và phân công các phòng chuyên môn, các cơ quan liên quan 

giải quyết các ý kiến, kiến nghị, đề xuất của công dân. Trường hợp nội dung công 

dân đề nghị không thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan thì Ban tiếp dân báo 

cáo lãnh đạo để chuyển vụ việc cho cơ quan có thẩm quyền giải quyết.  

- Công dân khi đến trụ sở tiếp dân và địa điểm tiếp dân cấp xã đa phần có thái 

độ đúng mực, tôn trọng cán bộ tiếp dân; nghiêm chỉnh chấp hành nội quy tiếp dân 

và hướng dẫn của người tiếp dân. Tuy nhiên, vẫn còn một số công dân chưa tuân 

thủ nội quy tiếp dân, thiếu tôn trọng cán bộ tiếp dân, chửi bới, gây mất an ninh trật 

tự, đặc biệt là ở cấp xã. 

- Khi tiếp công dân, các vụ việc rõ ràng, cụ thể, có cơ sở và thuộc thẩm 

quyền giải quyết lãnh đạo UBND huyện trả lời ngay cho công dân biết hoặc giao 

các phòng chuyên môn xem xét tham mưu; vụ việc không thuộc thẩm quyền thì 

hướng dẫn công dân liên hệ với cơ quan có thẩm quyền để được giải quyết.   

Ý kiến chỉ đạo của người đứng đầu trong việc giải quyết các khiếu nại, tố 

cáo, kiến nghị, phản ánh tại Trụ sở tiếp dân đã được cán bộ tiếp dân tiếp thu, sau 

đó tham mưu lãnh đạo ban hành văn bản và gửi cho các cơ quan, đơn vị có liên 

quan để triển khai thực hiện theo đúng yêu cầu, nội dung chỉ đạo. 

- Việc thực hiện trách nhiệm của người đứng đầu trong việc tiếp dân.  

Xác định công tác tiếp dân là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm, 

then chốt Chủ tịch UBND huyện đã quan tâm bố trí công chức làm công tác tiếp 

dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo cơ bản có năng lực, chuyên môn nghiệp 

vụ, có kinh nghiệm thực tiễn, am hiểu chính sách pháp luật, đáp ứng yêu cầu, nhất 

là trong tình hình hiện nay; bố trí cơ sở vật chất, thực hiện đầy đủ các chế độ chính 

sách, bồi dưỡng cho đội ngũ công chức làm công tác tiếp dân, xử lý đơn đảm bảo 

đúng theo luật định. Công tác triển khai, quán triệt thực hiện pháp luật tiếp dân, 

được chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, đồng bộ với nhiều giải pháp trọng tâm, phù 

hợp với đặc điểm, tình hình của địa phương. 

Chủ tịch UBND huyện luôn nêu cao trách nhiệm, thực hiện tốt tiếp dân định 

kỳ, đột xuất, quá trình tiếp dân luôn cầu thị, lắng nghe những tâm tư, nguyện vọng 

chính đáng của người dân để kịp thời điều chỉnh các chủ trương, chính sách, chỉ 

đạo cơ quan chuyên môn kiểm tra, rà soát; từ đó, tạo niềm tin của người dân đối 

với chính quyền địa phương, giảm bớt được tình trạng khiếu nại đông người, vượt 

cấp lên Tỉnh.  

- Việc thực hiện tiếp dân luôn đảm bảo công khai, dân chủ, khách quan, bình 

đẳng, không phân biệt đối xử trong khi tiếp dân và việc giải thích, hướng dẫn cho 

công dân. 

3.2. Về giải quyết khiếu nại  

- Việc tiếp nhận phân loại và xử lý khiếu nại được thực hiện theo đúng trình tự, 

đúng quy định. Sau khi tiếp nhận đơn, Ban tiếp dân ghi chép, cập nhật vào sổ và ứng 

dụng công nghệ thông tin vào tiếp nhận, xử lý, theo dõi đơn thư. Bộ phận xử lý đơn 

thư tiến hành phân loại, xử lý đơn theo quy định; sau đó tham mưu Chủ tịch UBND 

các cấp giao cho đơn vị, cá nhân xác minh, tham mưu biện pháp giải quyết vụ việc. 
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- Cả 3/3 (đạt 100%) vụ việc khiếu nại thuộc thẩm quyền được áp dụng pháp luật 

để giải quyết đảm bảo nội dung vụ việc khiếu nại, trình tự, thủ tục theo quy định, đã 

ban hành 3/3 Quyết định giải quyết khiếu nại đúng thời hạn, thời hiệu và được công 

khai theo quy định của Luật Khiếu nại năm 2011 và Nghị định số 124/2020/NĐ-

CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ (thực hiện công khai trên Trang thông tin điện 

tử huyện và niêm yết công khai tại trụ sở Tiếp công dân huyện). 

- Các quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu có hiệu lực pháp luật, Chủ tịch 

UBND huyện chỉ đạo thực hiện nghiêm túc; không để xảy ra tình trạng thi hành 

chậm, dẫn đến công dân tiếp tục khiếu nại tiếp. 

3.2. Về giải quyết tố cáo 

 - Công tác tiếp nhận, phân loại và xử lý vụ việc tố cáo được thực hiện theo 

đúng trình tự, đúng quy định.  

- Có 4/5 vụ việc tố cáo thuộc thẩm quyền được áp dụng pháp luật để giải quyết 

đảm bảo trình tự, thủ tục theo quy định (trong đó: 01 vụ việc trong quá xác minh, xem 

xét giải quyết công dân tự nguyện viết giấy xin rút đơn, Chủ tịch UBND huyện ban 

hành Thông báo đồng ý cho rút đơn); ban hành 04 kết luận giải quyết tố cáo (trong 

đó: 03 kết luận giải quyết tố cáo đảm bảo đúng thời hạn và 01 kết luận giải quyết tố 

cáo quá thời hạn giải quyết); cả 4/5 kết luận giải quyết tố cáo được công khai theo quy 

định của Luật Tố cáo năm 2018 và Nghị định số 31/2019/NĐ-CP ngày 10/4/2019 của 

Chính phủ (hình thức niêm yết công khai tại trụ sở Tiếp công dân huyện).  

- Đối với 4/4 kết luận giải quyết tố cáo đã có hiệu lực pháp luật, Chủ tịch 

UBND huyện, Chủ tịch UBND xã Yên Mỹ đã chỉ đạo thực hiện nghiêm túc; không 

để xảy ra tình trạng thi hành chậm, dẫn đến công dân tố cáo tiếp. 

- Khi giải quyết tố cáo, công tác bảo vệ người tố cáo luôn được thực hiện, đặc biệt 

là nguyên tắc không tiết lộ họ tên, địa chỉ, bút tích của người tố cáo và thông tin khác 

làm lộ danh tính của người tố cáo theo quy định của Luật Tố cáo năm 2018.  

- Việc xử lý tố cáo có dấu hiệu tội phạm, áp dụng ngăn chặn hành vi vi phạm: Không. 

4. Đánh giá kết quả việc thực hiện công tác sà soát việc giải quyết các vụ 

việc khiếu nại, tố cáo lại việc giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo kéo dài, 

phức tạp, đông người: Không. 

5. Đánh giá kết quả công tác tuyên truyền, phổ biến và giáo dục pháp 

luật về tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo. 

Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về tiếp dân, khiếu nại, tố 

cáo được triển khai kịp thời, thường xuyên, có trọng tâm, trọng điểm, bám sát yêu 

cầu quản lý nhà nước tại địa phương. Lựa chọn các hình thức linh hoạt phù hợp với 

từng đối tượng như tổ chức hội nghị quán triệt, tập huấn chuyên đề, lồng ghép tại 

các hội nghị; nâng cao nhận thức, trách nhiệm và ý thức chấp hành pháp luật về 

khiếu nại của cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân. 

UBND huyện đã tổ chức 03 hội nghị tuyên truyền, tập huấn pháp luật về tiếp 

dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo với 720 người tham dự. UBND các xã, thị trấn đã 

tổ chức 43 hội nghị lồng ghép tuyên truyền về công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư 

với 3.510 người tham dự. 
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Năm 2016, UBND huyện đã tổ chức hội nghị tổng kết, đánh giá 04 năm thi 

hành Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo với 176 người tham dự. Năm 2019, cử 57 cán bộ 

chủ chốt và cán bộ trực tiếp tham mưu cho cấp ủy chính quyền tham dự lớp tập 

huấn, quán triệt nội dung cơ bản của Luật Tố cáo năm 2018. Năm 2020, UBND 

huyện chủ trì, phối hợp với Thanh tra tỉnh mời Vụ pháp chế - Thanh tra Chính phủ 

tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về tiếp công dân, giải 

quyết khiếu nại, tố cáo cho hơn 300 cán bộ chủ chốt cấp huyện, cấp xã và các 

tuyên truyền viên pháp luật trên địa bàn. 

Thông qua công tác tuyên truyền, quán triệt, phổ biến các chủ trương, chính 

sách pháp luật của Đảng và Nhà nước về công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố 

cáo đã góp phần nâng cao ý thức, nhận thức pháp luật của đội ngũ cán bộ, công 

chức trong công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, qua đó từng bước đưa 

công tác tiếp dân trên địa bàn huyện đi vào nề nếp, đảm  bảo nghiêm túc, hiệu quả, 

việc giải quyết khiếu nại, tố cáo dân có sự chuyển biến rõ rệt; trách nhiệm của 

người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị được phát huy, tinh thần, thái 

độ, đạo đức công vụ của cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi nhiệm vụ 

được nâng cao, góp phần hạn chế tình trạng khiếu nại, tố cáo kéo dài, tình trạng 

công dân đeo bám khiếu kiện, bảo đảm giữ vững tình hình an ninh, chính trị, trật 

tự, an toàn, xã hội trên địa bàn huyện. 

6. Đánh giá kết quả công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao kỹ năng cho 

cán bộ, công chức. 

Đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác tiếp dân cơ bản được đào tạo, bồi 

dưỡng, tập huấn về kỹ năng, nghiệp vụ, có phẩm chất đạo đức tốt, có khả năng 

hướng dẫn, giải thích, thuyết phục để công dân hiểu và chấp hành đúng pháp luật. 

UBND huyện cử 02 cán bộ, công chức Ban Tiếp dân tham dự bồi dưỡng nghiệp vụ 

tiếp dân, xử lý, giải quyết đơn thư tại trường cán bộ Thanh tra; cử 04 cán bộ tham 

gia bồi dưỡng nghiệp vụ Thanh tra viên và Thanh tra viên chính. 

7. Đánh giá kết quả công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm trong 

việc thực hiện pháp luật về tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo 

- Thực hiện các quy định của Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại và Luật Tố cáo, 

UBND huyện phê duyệt kế hoạch thanh tra hàng năm, chỉ đạo Thanh tra huyện tiến 

hành  09 cuộc thanh tra, kiểm tra (08 cuộc thanh tra; 01 cuộc kiểm tra) đối với 24 đơn 

vị trong công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân. 

Kết quả thanh tra, kiểm tra cho thấy: UBND xã, thị trấn đã tập trung lãnh đạo, 

chỉ đạo, thực hiện cơ bản tốt các quy định của Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại 

và Luật Tố cáo cũng như các quy định của Tỉnh, của Huyện về tiếp dân và xử lý  vụ 

việc khiếu nại, tố cáo. Thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến pháp 

luật tại cấp xã, công tác đối thoại trực tiếp với công dân, nâng cao hiệu lực, hiệu quả 

công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, qua đó góp phần 

làm giảm đơn thư khiếu nại, tố cáo vượt cấp. Bên cạnh những kết quả đã đạt được 

vẫn còn tồn tại như một số xã, thị trấn chưa thực hiện nghiêm túc lịch tiếp công dân 

theo Nội quy tiếp công dân, việc phân loại xử lý, xác định thẩm quyền giải quyết 

đơn có xã còn lúng túng, trình tự thủ tục giải quyết một số đơn phản ánh, kiến nghị 
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chưa đảm bảo; việc thực hiện quyết định giải quyết khiếu nại, kết luận giải quyết tố 

cáo có vụ việc chưa kịp thời, chưa dứt điểm; công tác thanh tra trách nhiệm đối với 

Chủ tịch UBND xã, thị trấn trong công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo 

chưa thường xuyên, chất lượng còn hạn chế. 

8. Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý tiếp công dân, giải 

quyết khiếu nại, tố cáo 

UBND huyện chỉ đạo Ban Tiếp công dân huyện,  UBND các xã, thị trấn tăng 

cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, 

tố cáo; thực hiện có hiệu quả phần mềm theo dõi văn bản chỉ đạo, điều hành 

(VNPT-iOffice); áp dụng quy trình tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo theo 

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015, lắp đặt thiết bị ghi âm, ghi hình tại trụ 

sở tiếp dân. 

Thanh tra huyện cập nhật kịp thời, đầy đủ kết quả tiếp công dân, giải quyết 

khiếu nại, tố cáo, phản ánh kiến nghị lên phần mềm Hệ thống báo cáo công tác 

thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng theo quy định 

của Thanh tra Chính phủ. 

III. TỒN TẠI, HẠN CHẾ VÀ NGUYÊN NHÂN 

1. Tồn tại, khó khăn, vướng mắc. 

1.1. Tồn tại, khó khăn, vướng mắc trong việc tổ chức thực hiện pháp luật 

về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo. 

- Về thời hiệu khiếu nại: Tại Điều 9 Luật Khiếu nại năm 2011 quy định: 

“Thời hiệu khiếu nại là 90 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định hành chính hoặc 

biết được quyết định hành chính, hành vi hành chính”. Trong khi đó, Điều 116 Luật 

Tố tụng hành chính năm 2015 quy định thời hiệu khởi kiện: “01 năm kể từ ngày 

nhận được hoặc biết được quyết định hành chính, hành vi hành chính, quyết định kỷ 

luật buộc thôi việc”. Khi áp dụng quy định này để thực hiện tại địa phương còn gặp 

khó khăn cho công tác thi hành quyết định hành chính có hiệu lực pháp luật đối với 

UBND cấp huyện, cấp xã nói riêng. 

- Về tổ chức đối thoại trong giải quyết khiếu nại: Tại Điều 53 Luật Khiếu nại 

năm 2011 quy định: “Người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại, trước khi ra quyết 

định giải quyết khiếu nại phải tổ chức đối thoại với người khiếu nại”. Theo quy 

định này đối với cấp huyện thì Chủ tịch UBND huyện phải tổ chức trực tiếp đối 

thoại không được ủy quyền cho Phó Chủ tịch UBND hoặc người đứng đầu cơ quan 

chuyên môn thuộc UBND huyện thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn trong phạm vi 

thẩm quyền của Chủ tịch UBND huyện.  

Tuy nhiên, Điều 29 Luật Chính quyền địa phương năm 2015 quy định về 

nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch UBND huyện: “Chỉ đạo Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân cấp xã; ủy quyền cho Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện hoặc người đứng 

đầu cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện thực hiện nhiệm vụ, quyền 

hạn trong phạm vi thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện”; 

Thực tiễn cho thấy, việc áp dụng hai văn bản quy phạm pháp luật tại địa 

phương còn gặp khó khăn, vướng mắc, chưa thống nhất trong việc thực hiện thẩm 

quyền trong đối thoại giải quyết khiếu nại của công dân.  
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- Về vấn đề xử lý hành vi vi phạm pháp luật khiếu nại: Việc xử lý hành vi vi 

phạm các quy định pháp luật về khiếu nại theo quy định tại Điều 68 Luật Khiếu nại 

2011 còn gặp nhiều khó khăn. Pháp luật hiện nay còn thiếu các quy định cụ thể về 

việc xử phạt vi phạm trong lĩnh vực khiếu nại. Vì vậy, các cơ quan còn lúng túng, 

khó khăn khi xử lý đối với những hành vi vi phạm quy định pháp luật về khiếu nại. 

-   Về bảo vệ bí mật thông tin người tố cáo: Theo quy định của Luật tố cáo năm 

2018 thì việc bảo vệ bí mật thông tin cho người tố cáo có thể coi là một nguyên tắc 

xuyên suốt quá trình tiếp nhận, xử lý đơn thư và giải quyết tố cáo. Tuy nhiên, do mô 

hình cơ quan, tổ chức tiếp nhận, xử lý đơn thư và giải quyết tố cáo thường là những 

tập thể với nhiều bộ phận khác nhau cho nên nếu cán bộ, công chức và những người 

có liên quan chưa được quán triệt sâu sắc, nâng cao ý thức về việc giữ gìn bí mật 

thông tin của người tố cáo thì quy định này khó có thể được bảo đảm. 

  - Việc xử lý hành vi vi phạm các quy định pháp luật về tố cáo theo quy định 

tại Điều 46, 47 và Điều 48 Luật Tố cáo còn gặp nhiều khó khăn. Pháp luật hiện nay 

còn thiếu các quy định cụ thể về việc xử phạt vi phạm trong lĩnh vực tố cáo. Vì 

vậy, các cơ quan còn lúng túng, khó khăn khi xử lý đối với những hành vi vi phạm 

quy định pháp luật về tố cáo.  

1.2. Tồn tại, khó khăn, vướng mắc trong việc tổ chức thực hiện tiếp công 

dân, xử lý đơn, thư và giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của cơ quan dân 

cử và Mặt trận Tổ quốc. 

- Tại UBND huyện chưa có Trụ sở tiếp dân riêng, còn sử dụng chung với Bộ 

phận một cửa liên thông của huyện, liền kề và gần sát với trụ sở làm việc của cơ 

quan, đơn vị, khuôn viên chật hẹp…ảnh hưởng đến công tác tiếp dân.  

- UBND một số xã, thị trấn chưa nhận thức đầy đủ về trách nhiệm tiếp dân, 

giải quyết khiếu nại, tố cáo và chưa coi đây là một trong những nhiệm vụ chính trị, 

vẫn còn việc Chủ tịch UBND cấp xã chưa trực tiếp dân đầy đủ theo quy định, có tư 

tưởng giao cho công chức chuyên môn; Việc cử cán bộ, công chức làm nhiệm vụ 

tiếp dân ở các xã, thị trấn tham gia các lớp bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ tiếp dân 

còn hạn chế, chủ yếu là tự nghiên cứu văn bản, tài liệu. 

- Việc tiếp dân có nơi, có lúc chưa hiệu quả, còn biểu hiện thiếu tinh thần 

trách nhiệm, thái độ không đúng mực đối với người dân đến kiến nghị, phản ánh 

đông người, phức tạp, kéo dài. 

- Chế độ thông tin báo cáo của 1 số cơ quan, đơn vị được đầy đủ, kịp thời; 

công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về khiếu  nại, tố cáo và tiếp dân 

chưa được quan tâm đúng mức. 

- Một số cán bộ tiếp dân cấp xã còn hạn chế về năng lực, trình độ, sự am hiểu 

về tiếp dân, hiểu biết xã hội, về khả năng giao tiếp và đạo đức nghề nghiệp. 

2. Nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế 

2.1. Nguyên nhân khách quan 

- Công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phản ánh kiến nghị của công dân 

là công việc rất khó khăn, phức tạp, trong khi đó việc xác định cơ quan tham mưu giúp 

việc Chủ tịch UBND huyện trong việc xác minh, kết luận, kiến nghị biện pháp giải 
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quyết tập trung chủ yếu là Thanh tra huyện (100% số vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc 

thẩm quyền của Chủ tịch UBND huyện đều giao cơ quan Thanh tra) và nhưng lực 

lượng cán bộ, công chức làm công tác thanh tra chưa đảm bảo đủ về số lượng nên có 

lúc chưa thực hiện hết chức năng, nhiệm vụ được giao (cùng 1 thời điểm phải xác minh 

2 vụ việc khiếu nại, 2 vụ việc tố cáo với nhiều nội dung và 3 đơn kiến nghị phản ánh). 

-  Chính sách pháp luật về đất đai qua các thời kỳ có nhiều thay đổi, còn có 

bất cập, chưa đồng bộ   

- Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 trong năm 2020 và 2021, việc tổ 

chức tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật (tránh tập trung đông người) còn 

hạn chế, đã ảnh hưởng đến chất lượng, hiệu quả của việc thực hiện. 

- Một số vụ việc thời điểm xảy ra đã lâu, hồ sơ quản lý đất đai không lưu trữ 

đầy đủ do vậy khi giải quyết gặp nhiều khó khăn, vướng mắc.  

2.2.  Nguyên nhân chủ quan 

- Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Chủ tịch UBND một số xã, thị trấn trong công 

tác tiếp dân có lúc chưa được quan tâm đúng mức, chỉ đạo chưa tập trung và chưa kịp 

thời, đồng bộ; chỉ đạo giải quyết một số vụ việc phản ánh, kiến nghị phát sinh chưa 

được kịp thời, dứt điểm ngay từ cơ sở (chủ yếu giao cho Phó Chủ tịch UBND xã, thị 

trấn); có vụ việc chưa thực hiện quy định về trình tự, thủ tục theo quy định, chưa tích 

cực gặp gỡ, trao đổi với công dân, còn có biểu hiện ngại va chạm. 

- Nhận thức về pháp luật, hiểu biết về thực tiễn và năng lực chuyên môn của 

một bộ phận cán bộ cơ sở còn hạn chế dẫn đến việc áp dụng pháp luật trong tiếp 

dân, xử lý, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phản ánh kiến nghị của công dân có vụ việc 

chưa bảo đảm hợp lý, hợp tình. Công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục  pháp luật 

nói chung và pháp luật về tiếp dân, về khiếu nại, tố cáo của công dân nói riêng 

chưa được tổ chức thường xuyên, sâu rộng. 

- Ý thức chấp hành pháp luật của một số công dân đi khiếu kiện chưa cao, có 

vụ việc mặc dù đã được UBND tỉnh, UBND huyện giải quyết đúng pháp luật 

nhưng không chấp hành mà vẫn tiếp tục khiếu kiện kéo dài, có trường hợp bị xúi 

dục, kích động của một số phần tử xấu, cố tình đeo bám khiếu kiện, gây mất an 

ninh, trật tự  (như bà Đới Thị Phin xã Yên Mạc, bà Tống Thị Hởi xã Yên Lâm…) 

- Cán bộ làm công tác tiếp dân, giải quyết tố cáo, kiến nghị phản ánh cấp xã 

là kiêm nhiệm (chủ yếu là công chức Văn phòng), công việc chuyên môn nhiều, 

không có nhiều thời giạn tập trung nghiên cứu sâu về các quy định pháp luật liên 

quan, do vậy nên một số vụ việc chưa đảm bảo về trình tự, thủ tục quy định. 

 3. Trách nhiệm của cơ quan, cá nhân trong những tồn tại, hạn chế: 

 Những tồn tại, hạn chế nêu trên trách nhiệm thuộc UBND cấp xã và cán bộ, 

công chức chuyên môn có liên quan, trong đó có phần trách nhiệm của Lãnh đạo 

Thanh tra huyện trong việc giúp Chủ tịch UBND huyện hướng dẫn về chuyên môn 

nghiệp vụ chưa thường xuyên, công tác thanh tra, kiểm tra trách nhiệm đối với Chủ 

tịch UBND xã, thị trấn trong việc thực hiện quy định của Luật Tiếp công dân, Luật 

Khiếu nại, Luật Tố cáo còn hạn chế. 
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PHẦN III 

GIẢI PHÁP, KIẾN NGHỊ 

I. CÁC GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC TIẾP CÔNG DÂN VÀ 

GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO 

1. Tiếp tục tổ chức thực hiện 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 tiếp công dân và 

giải quyết khiếu nại, tố cáo, Luật Tiếp dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo và các văn 

bản chỉ đạo của Tỉnh, của Huyện ủy. Tăng cường nâng cao nhận thức, trách nhiệm 

của người đứng đầu các cấp chính quyền  

 2. Quán triệt đầy đủ, thực hiện nghiêm túc các chủ trương, chính sách, pháp 

luật của Đảng và Nhà nước về công tác tiếp dân, khiếu nại, tố cáo và giải quyết 

khiếu nại, tố cáo. Chỉ đạo cán bộ, công chức chấp hành nghiêm quy định của pháp 

luật về tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. 

3. Tăng cường đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật về khiếu nại, tố cáo; giải 

quyết có chất lượng các vụ việc khiếu nại, tố cáo mới phát sinh theo đúng thẩm 

quyền, trình tự, thủ tục và thời hạn theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo. 

4. Kiện toàn đội ngũ cán bộ làm công tác tiếp dân, tham mưu giải quyết khiếu 

nại, tố cáo có phẩm chất đạo đức tốt, vững về pháp luật, nghiệp vụ, có khả năng “dân 

vận tốt”; hướng dẫn, giải thích, thuyết phục để công dân hiểu và chấp hành đúng pháp 

luật về khiếu nại, tố cáo. Thường xuyên tập huấn, đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ, 

công chức phụ trách công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. 

5. Tiếp tục phối hợp thường xuyên và có hiệu quả giữa các cơ quan chức 

năng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội trong việc thực 

hiện Nội quy tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo. Tăng cường đi cơ sở 

nắm bắt tình hình thực tế, để có biện pháp xử lý, giải quyết kịp thời các vụ việc 

khiếu nại, tố cáo mới phát sinh, không để phát sinh khiếu nại phức tạp, đông 

người, vượt cấp tại địa phương. 

 II. KIẾN NGHỊ 

1. Đối với Chính phủ: 

- Nghiên cứu ban hành Nghị định về việc xử phạt hành chính trong lĩnh vực 

khiếu nại, tố cáo làm cơ sở đấu tranh, xử lý những trường hợp vi phạm pháp luật 

trong lĩnh vực này, nhất là đối với các đối tượng lợi dụng quyền khiếu nại, tố cáo 

để gây rối an ninh trật tự, xúc phạm cán bộ, công chức, ảnh hưởng tiêu cực đến 

hoạt động của các cơ quan nhà nước. 

2. Đối với Thanh tra Chính phủ: 

- Ban hành văn bản hướng dẫn để thống nhất thời hiệu khiếu nại giữa Luật 

Khiếu nại năm 2011 và Luật Tố tụng hành chính năm 2015 và việc ủy quyền trong 

đối thoại theo quy định của Luật Chính quyền địa phương để tạo điều kiện thuận lợi 

cho Chủ tịch UBND cấp huyện, cấp xã trong việc giải quyết khiếu nại của công dân. 
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- Quy định cụ thể về những trường hợp tố cáo có thể gây nguy hại đến tính 

mạng, sức khỏe, xâm hại đến tài sản, uy tín, danh dự, nhân phẩm và trách nhiệm 

phối hợp để việc bảo vệ được người tố cáo hiệu quả. 

- Hướng dẫn về trình tự, thủ tục thi hành các quyết định, kết luận giải quyết 

khiếu nại, tố cáo có hiệu lực pháp luật của cơ quan hành chính nhà nước. 

3. Đối với Thanh tra tỉnh:  

- Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ công tác tiếp dân, xử lý 

đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo cho cán bộ, công chức làm công tác tiếp dân, 

xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phản ánh kiến nghị của công dân. 

- Tiếp tục phối hợp chặt chẽ quan tâm, chỉ đạo địa phương trong việc tiếp 

dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân, đặc biệt đối với những vụ việc 

khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp và một số vụ việc công dân cố tình đeo bám 

khiếu kiện (như trường hợp bà Đới Thị Phin).  

Trên đây là Báo cáo việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân và giải quyết 

khiếu nại, tố cáo từ ngày 01/7/2016 đến ngày 01/7/2021; UBND huyện Yên Mô 

trân trọng báo cáo./.  
 

  Nơi nhận: 
- Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc  

hội tỉnh Ninh Bình (Đoàn giám sát); 

- Thanh tra tỉnh; 

- Lãnh đạo UBND huyện; 

- Thanh tra huyện; 

- Ban Tiếp công dân huyện; 

- Trang thông tin điện tử huyện; 

- Lưu: VT. 
        ĐTM-TTr (07) 

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 
 

 

Đặng Thái Sơn 
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