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BÁO CÁO 

Việc tổ chức đường dây nóng và hộp thư điện tử để tiếp nhận, xử lý thông 

tin phản ánh, khiếu nại, tố cáo về hành vi nhũng nhiễu,  

gây phiền hà đối với người dân, doanh nghiệp  
 

 Thực hiện Công văn số 3623/VP-NC ngày 04/9/2019 của Văn phòng 

UBND tỉnh Lạng Sơn về việc rà soát việc tổ chức đường dây nóng và hộp thư 

điện tử, UBND huyện Đình Lập báo cáo việc tổ chức đường dây nóng và hộp thư 

điện tử để tiếp nhận, xử lý thông tin phản ánh, khiếu nại, tố cáo về hành vi nhũng 

nhiễu, gây phiền hà đối với người dân, doanh nghiệp như sau: 

 1. Tình hình triển khai, thực hiện 

 UBND huyện Đình Lập đã Thông báo số điện thoại đường dây nóng và 

hộp thư điện tử để tiếp nhận, xử lý thông tin phản ánh, khiếu nại, tố cáo về hành 

vi nhũng nhiễu, gây phiền hà đối với người dân, doanh nghiệp, cụ thể: 

- Số điện thoại đường dây nóng: (0205)3846.998, thiết lập ngày 05/9/2019. 

- Hòm thư điện tử: ttdinhlap@langson.gov.vn, thiết lập ngày 05/9/2019. 

 - Quy chế hoạt động của đường dây nóng và hộp thư điện tử được quy định 

như sau:  

+ Thời gian tiếp nhận thông tin: Trong giờ hành chính, từ 07 giờ 00 phút 

đến 17 giờ 00 phút các ngày làm việc trong tuần, bắt đầu thực hiện từ ngày 

05/9/2019. 

+ Nội dung phản ánh, khiếu nại, tố cáo được tiếp nhận:  

Hành vi chậm trễ, gây phiền hà, không thực hiện, thực hiện không đúng 

quy định, hành vi tham nhũng, tiêu cực, vi phạm đạo đức công vụ, văn hóa 

công sở của công chức, viên chức các cơ quan chuyên môn, các đơn vị sự 

nghiệp trực thuộc UBND huyện, UBND các xã, thị trấn trong tham mưu, giải 

quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp. 

Những quy định của pháp luật, thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực quản lý 

nhà nước của UBND huyện không phù hợp với văn bản pháp luật của cơ quan 

nhà nước có thẩm quyền, không phù hợp với tình hình thực tiễn. 

Đề xuất những giải pháp, sáng kiến về cơ chế, chính sách, thủ tục hành 

chính liên quan đến các lĩnh vực quản lý nhà nước thuộc phạm vi quản lý của 

UBND huyện. 

+ Yêu cầu đối với phản ánh, khiếu nại, tố cáo: Phản ánh, khiếu nại tố cáo 

của người dân, doanh nghiệp được thể hiện dưới dạng tin nhắn văn bản, chữ tiếng 

Việt (có dấu) hoặc gọi điện thoại trực tiếp.  
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Nội dung phản ánh, khiếu nại, tố cáo phải rõ ràng, thuộc thẩm quyền giải 

quyết của UBND huyện.  

Người dân, doanh nghiệp có phản ánh, khiếu nại, tố cáo phải cung cấp đầy 

đủ tên, địa chỉ, số điện thoại liên hệ (được bảo mật danh tính theo quy định pháp 

luật và khi người dân có yêu cầu).  

 - Kết quả hoạt động, xử lý của đường dây nóng và hộp thư điện tử: Đến 

nay, UBND huyện chưa nhận được thông tin phản ánh, khiếu nại, tố cáo về hành 

vi nhũng nhiễu, gây phiền hà đối với người dân, doanh nghiệp trên địa bàn 

huyện. 

 2. Khó khăn, vướng mắc: Chưa phát sinh 

 3. Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng đường dây nóng 

- Tuyên truyền nâng cao nhận thức, đồng thời có những biện pháp hữu hiệu 

để kiểm soát đội ngũ lãnh đạo các cơ quan, tổ chức, đơn vị; nâng cao nhận thức 

không chỉ thực hiện thông qua việc phổ biến, quán triệt tinh thần của cấp trên đối 

với cấp dưới mà cần có cơ chế để buộc người đứng đầu phải quyết liệt trong công 

tác này; giao trách nhiệm rõ ràng, có cơ chế đánh giá, kiểm tra kết quả thực hiện, 

quy trách nhiệm và có biện pháp phê bình, xử lý đối với thủ trưởng cơ quan, tổ 

chức, đơn vị chưa thực hiện tốt. 

- Tập huấn quy trình, trình tự, thủ tục cho đội ngũ cán bộ, công chức trực 

tiếp làm công tác tiếp nhận, phản ánh kiến nghị, phản ánh, kèm theo các ví dụ để 

cán bộ, công chức dễ hình dung và ghi nhớ, sử dụng. Ở những nơi thiết lập 

đường dây nóng cần tập huấn nâng cao kỹ năng giao tiếp qua điện thoại, sử dụng 

trang tin, cổng thông tin, thao tác kỹ thuật cần thiết… 

- Có hình thức tuyên truyền để người dân biết đến các đường dây nóng, 

hộp thư điện tử, cổng thông tin điện tử, trang tin điện tử. 

Trên đây là báo cáo rà soát việc tổ chức đường dây nóng và hộp thư điện tử 

để tiếp nhận, xử lý thông tin phản ánh, khiếu nại, tố cáo về hành vi nhũng nhiễu, 

gây phiền hà đối với người dân, doanh nghiệp./. 
 

 

 Nơi nhận: 
- Thanh tra tỉnh (b/c); 

- CT, các PCT UBND huyện; 
- VP HĐND và UBND huyện; 
- Thanh tra huyện; 
- Lưu: VT. 

 CHỦ TỊCH 
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