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BÁO CÁO 

Kết quả thực hiện chính sách pháp luật về tiếp công dân,  

giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị trên địa bàn  

huyện Đình Lập giai đoạn 2016 - 2018 

 (Báo cáo phục vụ Đoàn giám sát Đại biểu Quốc hội tỉnh Lạng Sơn) 

 
 

Thực hiện Kế hoạch số 145/KH-ĐGS ngày 05/9/2019 của Đoàn Giám sát 

Đại biểu Quốc hội tỉnh Lạng Sơn, giám sát chuyên đề Việc thực hiện chính sách 

pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị trên địa bàn 

tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2016-2018, UBND huyện Đình Lập báo cáo kết quả 

thực hiện chính sách pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến 

nghị trên địa bàn huyện Đình Lập giai đoạn 2016 -2018 như sau: 

I. KHÁI QUÁT ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH HUYỆN ĐÌNH LẬP 

Đình Lập là huyện vùng cao, biên giới nằm ở phía Đông Nam của tỉnh Lạng 

Sơn có diện tích tự nhiên là 1.189.565 km
2
 với địa hình chủ yếu là đồi núi. Dân 

số của huyện khoảng 28.212.000 người, trong đó nam giới chiếm 51,2% so với 

tổng dân số ; có 04 dân tộc chủ yếu sinh sống trên địa bàn, trong đó dân tộc Tày 

chiếm khoảng 60% dân số, dân tộc Dao chiếm 16%, dân tộc Kinh chiếm 12%, 

dân tộc Nùng chiếm 11%, còn lại là các dân tộc khác. Huyện chia thành 12 xã, thị 

trấn (10 xã và 02 thị trấn) với 124 thôn bản, khu phố (111 thôn bản, 13 khu phố) ; 

có 7.202 hộ, trong đó hộ nghèo có 1.655 hộ chiếm 22,98%, hộ cận nghèo có 

1.092 hộ chiếm 15,16%. 

Về tình hình kinh tế - xã hội của huyện: Trong những năm qua tình hình 

kinh tế - xã hội có bước phát triển năm sau cao hơn năm trước. Năm 2018 tốc độ 

tăng trưởng ước đạt 8,36%, cao hơn các năm 2016 và 2017; cơ sở hạ tầng ngày 

càng được quan tâm đầu tư, huyện đã có 04 xã được công nhận đạt chuẩn nông 

thôn mới; bộ mặt nông thôn, đô thị ngày càng khang trang; dịch vụ chăm sóc y tế, 

giáo dục được cải thiện; đời sống nhân dân ngày càng được nâng lên; quốc 

phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm, chủ quyền biên giới quốc gia 

được giữ vững... 

Tuy nhiên, bên cạnh đó còn tồn tại một số khó khăn, hạn chế như: Quy mô 

nền kinh tế còn nhỏ, sức cạnh tranh yếu; tăng trưởng kinh tế chưa bền vững, việc 

huy động nguồn lực cho đầu tư phát triển còn hạn chế; kết cấu hạ tầng kinh tế - 

xã hội chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển, thiếu mặt bằng sản xuất, chất lượng 

nguồn nhân lực thấp nên hạn chế đến việc thu hút đầu tư; đời sống nhân dân ở 

các vùng xa, biên giới còn nhiều khó khăn; vấn đề giải quyết việc làm, tệ nạn xã 

hội, an ninh trật tự, tai nạn giao thông tiềm ẩn yếu tố phức tạp... 
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II. TÌNH HÌNH VÀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC TIẾP CÔNG 

DÂN, GIẢI QUYẾT KHIẾU NAỊ, TỐ CÁO, KIẾN NGHỊ  

1. Tình hình và kết quả tiếp công dân  

a) Tình hình chung 

Thực hiện Luật Tiếp công dân năm 2013 và các văn bản chỉ đạo của cấp 

trên, UBND huyện đã ban hành quyết định thành lập Ban Tiếp công dân huyện, 

trong đó phân công Phó Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện làm Trưởng 

ban, 01 chuyên viên Văn phòng làm thường trực Phòng Tiếp công dân của huyện 

(từ năm 2016 đến năm 2018, UBND huyện đã 02 lần kiện toàn đối với chuyên 

viên Ban Tiếp công dân của huyện
1
). Trong việc triển khai công tác tiếp công 

dân, UBND huyện đã ban hành các văn bản chỉ đạo, tổ chức công tác tiếp công 

dân như Công văn số 117/UBND-TTr ngày 02/3/2016 về việc tiếp tục nâng cao 

vai trò, trách nhiệm, hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo 

và PCTN năm 2016; Công văn số 243/UBND-BTCD ngày 18/4/2017 về việc 

nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác tiếp công dân. 

Việc thực hiện việc tiếp công dân định kỳ, đột xuất của Chủ tịch UBND 

huyện được thực hiện theo quy định, trong đó việc tiếp công dân định kỳ của Chủ 

tịch UBND huyện được thực hiện vào ngày 12, 26 hàng tháng; lịch tiếp công dân 

được công khai niêm yết tại nơi tiếp công dân.  

Đối với việc phân công công chức tiếp công dân tại các phòng ban chuyên 

môn thuộc UBND huyện và UBND các xã, thị trấn được thực hiện theo quy định 

của Luật Tiếp công dân, trong đó các phòng, ban chuyên môn của huyện và 

UBND các xã, thị trấn đều phân công 01 công chức kiêm nhiệm và phân công 01 

lãnh đạo phụ trách tiếp công dân, xử lý đơn thư. Hàng năm, UBND huyện mở các 

Hội nghị tập huấn, đồng thời cử cán bộ, công chức phụ trách công tác tiếp công 

dân, xử lý đơn thư tham gia các lớp bồi dưỡng, tập huấn kỹ năng do Thanh tra 

tỉnh tổ chức. 

Về quy trình tiếp công dân, xử lý đơn thư: Khi tiếp công dân, các nội dung 

khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ảnh của công dân đều được ghi chép vào Sổ 

tiếp công dân (đối với cấp huyện, sau tiếp công dân Ban Tiếp công dân đều ban 

hành thông báo kết quả tiếp công dân), các đơn thư của công dân đều được đăng 

ký vào Sổ tiếp nhận đơn, sau đó được tiến hành xử lý theo trình tự. 

b) Kết quả tiếp công dân 

- Từ năm 2016 -2018, Chủ tịch UBND huyện đã tổ chức tiếp định kỳ 27 

ngày/36 tháng; Phó Chủ tịch huyện tiếp theo ủy quyền của Chủ tịch UBND 

huyện 45 ngày/36 tháng
2
; Chủ tịch UBND 12 xã, thị trấn trên địa bàn huyện tổ 

chức tiếp định kỳ tổng số 144 ngày/36 tháng. 

                                           
1
 Quyết định số 831/QĐ-UBND ngày 27/4/2016 Về việc phân công công chức làm công tác tiếp công dân 

tại Ban Tiếp công dân huyện đối với ông Vương Văn Hòe; Quyết định số 441/QĐ-UBND ngày 01/3/2018 Về việc 

phân công công chức làm công tác tiếp công dân tại Ban Tiếp công dân huyện đối với bà Vi Thị Luyến. 
2
 - Năm 2016, Chủ tịch UBND huyện tiếp 7/24 ngày; Phó Chủ tịch UBND huyện tiếp 17/24 ngày; 

 - Năm 2017, Chủ tịch UBND huyện tiếp 10/24 ngày; Phó Chủ tịch UBND huyện tiếp 14/24 ngày; 

 - Năm 2018, Chủ tịch UBND huyện tiếp 10/24 ngày; Phó Chủ tịch UBND huyện tiếp 14/24 ngày.  
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- Từ năm 2016 – 2018 các cơ quan, đơn vị đã tổ chức tiếp được 457 lượt 

công dân đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh với 408 vụ việc, trong đó: 

Lãnh đạo tiếp 231 lượt với 208 vụ việc, chuyên viên tiếp thường xuyên 226 lượt 

với 200 vụ việc, cụ thể: 

- Năm 2016 đã tổ chức tiếp 177 lượt công dân với 141 vụ việc, trong đó lãnh 

đạo trực tiếp tiếp 111 lượt công dân với 92 vụ việc; tiếp thường xuyên 66 lượt với 

49 vụ việc, trong đó có 03 lượt tiếp đoàn đông người
3
.  

- Năm 2017 đã tổ chức tiếp 128 lượt riêng lẻ với 127 vụ việc công dân đến 

kiến nghị, phản ánh (không phát sinh khiếu nại, tố cáo, không có đoàn đông 

người), trong đó lãnh đạo trực tiếp tiếp 65 lượt với 67 vụ việc; chuyên viên tiếp 

thường xuyên 63 lượt với 60 vụ việc
4
. 

- Năm 2018, đã tổ chức tiếp 152 lượt, gồm 151 lượt riêng lẻ và có 01 lượt có 

đoàn đông người (06 công dân cùng trú tại khu 2 thị trấn Đình Lập, đề nghị 

UBND huyện cấp giấy CN QSD đất cho các hộ dân) với tổng số 140 vụ việc công 

dân đến kiến nghị, phản ánh (không phát sinh khiếu nại, tố cáo), trong đó lãnh 

đạo trực tiếp tiếp 55 lượt với 49 vụ việc; chuyên viên tiếp thường xuyên 97 lượt 

với 91 vụ việc
5
. 

Nội dung tiếp công dân chủ yếu là các kiến nghị, phản ánh, không phát sinh 

khiếu nại, tố cáo, trong đó tập trung vào các nội dung lĩnh vực như: Đề nghị xử lý 

việc lấn, chiếm, giải quyết tranh chấp đất đai; đề nghị xem xét giải quyết việc xác 

điṇh ranh giới thửa đất ; đề nghị xem xét , cấp đất tái điṇh cư , đề nghị xem xét về 

việc thực hiện các thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai, đề nghị được hưởng chế 

độ, chính sách, …Trong đó tỷ lệ tiếp công dân kiến nghị, phản ánh về lĩnh vực 

                                           
3
 - Tại Phòng tiếp công dân của huyện tiếp 69 lượt với 55 vụ việc, trong đó có 03 lượt tiếp đoàn đông người 

(01 lượt 14 công dân trú tại thôn Bản Piềng , xã Thái Bình đề nghị xử lý hành vi nhổ cây Thông của các hộ tại 

thôn Khe Đa 1, xã Thái Bình và 02 lượt 05 công dân trú tại thôn Bản Piềng , xã Thái Bình kiến nghi ̣bồi thường 

đối với cây chè thuôc̣ Dư ̣án Trường bắn TB 1 ), trong đó: Lãnh đạo UBND huyện tiếp theo lịch định kỳ và đột 

xuất là 61 lượt tiếp định kỳ với 47 vụ việc, Chuyên viên tiếp công dân tiếp thường xuyên: 08 lượt với 08 vụ việc;  

  - Tại trụ sở các phòng, ban chuyên môn tiếp 22 lượt với 21 vụ việc, trong đó: Lãnh đạo cơ quan tiếp định 

kỳ là 11 lượt với 11 vụ việc, Chuyên viên phụ trách tiếp công dân thường xuyên là 11 lượt với 10 vụ việc;  

  - Tại các đơn vị xã, thị trấn tiếp 86 lượt với 65 vụ việc, trong đó: Lãnh đạo tiếp theo lịch định kỳ và đột 

xuất: 39 lượt với 34 vụ việc, Chuyên viên tiếp thường xuyên: 47 lượt với 31 vụ việc. 

 
4
 - Tại Phòng Tiếp công dân của huyện tiếp 31 lượt với 37 vụ việc, trong đó: Lãnh đạo UBND huyện tiếp 

theo lịch định kỳ là 28 lượt với 34 vụ việc; Chuyên viên tiếp công dân tiếp thường xuyên: 03 lượt với 03 vụ việc 

(không phát sinh tiếp đột xuất). 

 - Tại trụ sở các Phòng, ban chuyên môn tiếp 22 lượt với 22 vụ việc, trong đó: Lãnh đạo cơ quan tiếp 

thường xuyên là 07 lượt với 07 vụ việc; Chuyên viên kiêm nhiệm tiếp công dân thường xuyên là 15 lượt với 15 vụ 

việc. 

 - Tại các đơn vị xã, thị trấn tiếp 75 lượt với 68 vụ việc, trong đó: Lãnh đạo UBND xã, thị trấn tiếp định 

kỳ: 30 lượt với 26 vụ việc; Chuyên viên tiếp thường xuyên: 45 lượt với 42 vụ việc. 

 
5
  - Tại Phòng Tiếp công dân của huyện tiếp 42 lượt với 36 vụ việc, trong đó: Lãnh đạo UBND huyện tiếp 

theo lịch định kỳ là 40 lượt với 34 vụ việc; Chuyên viên tiếp công dân tiếp thường xuyên: 02 lượt với 02 vụ việc 

(không phát sinh lượt tiếp đột xuất). 

 - Tại trụ sở các Phòng, ban chuyên môn chuyên viên tiếp 02 lượt với 02 vụ việc. 

 - Tại các đơn vị xã, thị trấn tiếp 108 lượt với 102 vụ việc, trong đó: Lãnh đạo UBND xã, thị trấn tiếp định 

kỳ: 15 lượt với 15 vụ việc; Chuyên viên tiếp thường xuyên: 93 lượt với 87 vụ việc. 
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đất đai chiếm hơn 80% tổng số vụ việc; còn lại là các kiến nghị phản ánh thuộc 

lĩnh vực khác. 

Từ năm 2016-2018, số đoàn đông người phát sinh là 03 lượt tiếp đoàn đông 

người với 02 vụ việc kiến nghị, phản ánh (01 lượt 14 công dân trú tại thôn Bản 

Piềng, xã Thái Bình đề nghị xử lý hành vi nhổ cây Thông của các hộ tại thôn Khe 

Đa 1, xã Thái Bình và 02 lượt 05 công dân trú tại thôn Bản Piềng , xã Thái Bình 

kiến nghi ̣bồi thường đối với cây chè thuôc̣ Dư ̣án Trường bắn TB1). 

Qua tiếp công dân tại các cơ quan, đơn vị các vụ việc kiến nghị, phản ánh, 

đã được các cơ quan, đơn vị tiếp nhận và xem xét, xử lý, giải quyết theo quy 

định. 

(Số liệu chi tiết tại Biểu số 2a) 

2. Tình hình và kết quả tiếp nhận, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị 

a) Tình hình tiếp nhận và xử lý khiếu nại, tố cáo, kiến nghị 

- Số đơn tiếp nhận và phân loại:  

+ Năm 2016:  

Trong năm 2016 các cơ quan hành chính trong huyện đã tiếp nhận 211 lượt 

đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân. Qua phân loại có 01 đơn 

khiếu nại; 04 đơn tố cáo; 206 đơn kiến nghị, phản ánh. 

Số đơn thuộc thẩm quyền của các cơ quan hành chính trên địa bàn huyện và 

đủ điều kiện giải quyết là 194 đơn (gồm 194 đơn kiến nghị, phản ánh); số đơn 

thuộc thẩm quyền nhưng không đủ điều kiện giải quyết là 05 đơn (gồm 01 đơn 

khiếu nại-công dân rút đơn và 04 đơn tố cáo); 12 đơn không thuộc thẩm quyền 

đã hướng dẫn công đơn viết đơn đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết. 

+ Năm 2017: 

Các cơ quan hành chính trong huyện đã tiếp nhận 226 lượt đơn khiếu nại, tố 

cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân, trong đó có 23 đơn tồn từ năm 2016 

chuyển sang và 203 đơn tiếp nhận trong kỳ. Qua phân loại có 02 đơn khiếu nại; 

224 đơn kiến nghị, phản ánh. 

Số đơn thuộc thẩm quyền của các cơ quan hành chính trên địa bàn huyện và 

đủ điều kiện giải quyết là 197 đơn (gồm 02 đơn Khiếu nại; 195 đơn kiến nghị, 

phản ánh); số đơn thuộc thẩm quyền nhưng không đủ điều kiện giải quyết là 17 

đơn kiến nghị, phản ánh do trùng lắp; 12 đơn không thuộc thẩm quyền đã hướng 

dẫn công đơn viết đơn đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết. 

+ Năm 2018:  

Các cơ quan hành chính trong huyện đã tiếp nhận 222 lượt đơn khiếu nại, tố 

cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân, trong đó có 30 đơn tồn từ năm 2017 

chuyển sang và 192 đơn tiếp nhận trong kỳ. Qua phân loại có 01 đơn khiếu nại; 

221 đơn kiến nghị, phản ánh. 

Số đơn thuộc thẩm quyền của các cơ quan hành chính trên địa bàn huyện và 

đủ điều kiện giải quyết là 191 đơn (gồm 01 đơn Khiếu nại; 190 đơn kiến nghị, 
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phản ánh); 31 đơn không thuộc thẩm quyền đã hướng dẫn công đơn viết đơn đến 

cơ quan có thẩm quyền giải quyết. 

- Nội dung đơn khiếu nại chủ yếu về lĩnh vực đất đai như khiếu nại quyết 

định thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của Chủ tịch UBND huyện; 

khiếu nại việc đền bù các dự án triển khai trên địa bàn huyện. Nội dung tố cáo về 

các hành vi vi phạm trong thực thi nhiệm vụ công vụ của cán bộ, công chức trong 

quản lý kinh tế, có biểu hiện tiêu cực trong thu chi các khoản đóng góp của học 

sinh và các khoản nhà nước hỗ trợ học sinh. Nội dung kiến nghị phản ánh chủ 

yếu thuộc lĩnh vực đất đai như đề nghị giải quyết tranh chấp đất đai; đề nghị được 

cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với các hộ gia đình , cá nhân; đề nghị 

xác định ranh giới giữa các thửa đất ; đề nghị hướng dẫn các thủ tục về chuyển 

quyền sử dụng đất; đề nghị hướng dẫn việc phân chia di sản thừa kế; kiến nghị 

việc cấp nhầm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; một số đơn liên quan đến lĩnh 

vực khác như đề nghị xem xét giải quyết việc chung sống bất hợp pháp; đề nghị 

kéo đường dây điện sinh hoạt… 

b) Kết quả giải quyết đơn khiếu nại 

- Năm 2017: Đã giải quyết 02/02 đơn khiếu nại thuộc thẩm quyền. Trong đó 

01 đơn khiếu nại thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện đã có Thông báo 

số 397/TB-UBND ngày 10/5/2017 của UBND huyện Đình Lập về việc thụ lý giải 

quyết khiếu nại lần đầu, sau đó người khiếu nại đã có đơn xin rút đơn khiếu nại; 

01 đơn Khiếu nại thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã, công dân đã có 

đơn xin rút khiếu nại. 

- Năm 2018: Đã giải quyết 01/01 đơn khiếu nại thuộc thẩm quyền. Trong đó 

01 đơn thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện, UBND huyện đã ban 

hành Quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu (Quyết định số 979/QĐ-UBND 

ngày 11/5/2018). Kết quả công dân khiếu nại sai toàn bộ. 

c) Kết quả giải quyết đơn tố cáo 

Không phát sinh đơn đủ điều kiện giải quyết. 

d) Kết quả giải quyết đơn kiến nghị, phản ánh 

- Năm 2016: Đã giải quyết được 171/194 đơn kiến nghị, phản ánh, còn 23 

đơn chuyển sang năm 2017 tiếp tục giải quyết. 

- Năm 2017: Đã giải quyết được 165/195 đơn kiến nghị, phản ánh, còn 30 

đơn chuyển sang năm 2018 tiếp tục giải quyết. 

- Năm 2018: Đã giải quyết được 162/190 đơn kiến nghị, phản ánh, còn 28 

đơn chuyển sang năm 2019 tiếp tục giải quyết. 

đ) Tình hình và kết quả tiếp nhận, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị do 

đại biểu Quốc hội, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh chuyển đến 

Không phát sinh. 

3. Thực hiện chế độ bồi dưỡng đối với người làm nhiệm vụ tiếp công 

dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh 
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UBND huyện giao dự toán thực hiện chế độ bồi dưỡng đối với người làm 

nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh cho  

Ban Tiếp công dân huyện và Thanh tra huyện và UBND các xã ngay từ đầu năm 

để thực hiện chi cho chế độ bồi dưỡng theo quy định (trong đó việc giao dự toán 

cho UBND các xã cùng với nội dung chi trả công tác hòa giải ở cơ sở, chi cho thủ 

tục hành chính, chi cho bộ phận “Một cửa”). 

Năm 2018, các xã, thị trấn đã thực hiện chi trả bồi dưỡng cho công chức. 

Tuy nhiên, năm 2016-2017 một số  xã, thị trấn không thực hiện chi trả và năm 

2018 có 03 xã (Đồng Thắng, thị trấn Nông Trường Thái Bình và xã Lâm Ca) 

không thực hiện chi trả bồi dưỡng.  

Nguyên nhân do các đơn vị cho rằng năm 2016-2017 không có nguồn chi 

trả, năm 2018 được phân bổ nhưng không đủ và còn phải chi cho các nội dung 

khác như công tác hòa giải ở cơ sở, chi cho thủ tục hành chính, chi cho bộ phận 

“Một cửa”, có xã, thị trấn không phát sinh lượt tiếp công dân, xử lý đơn thư nên 

không thực hiện chi trả. 

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

1. Ưu điểm 

Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham 

nhũng của huyện nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn sát sao 

của Thanh tra tỉnh và một số sở ngành liên quan của tỉnh, của cấp ủy, chính 

quyền địa phương.  

Công tác tiếp công dân đã dần đi vào nề nếp, nhất là việc tiếp công dân của 

huyện; nội quy, lịch tiếp công dân được ban hành và niêm yết công khai theo quy 

định; nội dung các vụ việc công dân khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh đều 

được ghi chép vào Sổ tiếp công dân và xử lý đúng quy trình. Việc tiếp nhận, xử 

lý các đơn thư được thực hiện đúng trình tự, việc giải quyết các đơn thư khiếu 

nai, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân được quan tâm thực hiện tương đối 

nghiêm túc. Trình độ, năng lực của đội ngũ công chức làm công tác tiếp công 

dân, xử lý đơn thư cơ bản đáp ứng được yêu cầu; trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, 

công chức nhất là người đứng đầu đã từng bước được nâng lên. 

Công tác tuyên truyền, phổ biến giao dục pháp luật về tiếp công dân, khiếu 

nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng hàng năm đều được quan tâm thực hiện. 

2. Tồn tại, hạn chế 

Một số xã, thị trấn chưa bố trí được phòng tiếp công dân riêng; chế độ bồi 

dưỡng cho cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư chưa 

được quan tâm thực hiện thường xuyên. Việc tiếp nhận, phân loại, xử lý đơn thư 

của một số đơn vị chưa đảm bảo về trình tự, thủ tục quy định, nhất là việc phân 

loại đơn thư của một số đơn vị còn lúng túng; việc tham mưu giải quyết đơn 

thuộc thẩm quyền của một số cơ quan chuyên môn còn chậm, còn phải để đôn 

đốc; việc giải quyết đơn thư tại một số đơn vị xã chưa kịp thời, công tác hòa giải 

tranh chấp đất đai còn nhiều hạn chế dẫn đến vẫn còn tình trạng công dân khiếu 

kiện vượt cấp, đơn gửi nhiều cơ quan.  
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3.  Nguyên nhân của tồn tại, hạn chế  

- Nguyên nhân khách quan: Cơ sở vật chất để phục vụ cho công tác tiếp 

công dân còn thiếu, nguồn ngân sách còn hạn hẹp. Nhiều vụ việc kiến nghị phát 

sinh phức tạp, khó xử lý, giải quyết kịp thời; trình độ nhận thức, hiểu biết pháp 

luật của một số người dân còn hạn chế. 

- Nguyên nhân chủ quan: Trách nhiệm của thủ trưởng một số cơ quan, đơn 

vị đối với công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư của công dân chưa được 

quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời, triệt để; năng lực, trách nhiệm của một số 

cán bộ, công chức tham mưu còn hạn chế nhất là công tác tham mưu xử lý, giải 

quyết các đơn thư của công dân. Ý thức chấp hành pháp luật của một bộ phận 

nhân dân còn hạn chế. 

4. Bài học kinh nghiệm 

- Tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc giải quyết khiếu nại, tố cáo tại cơ sở; 

tập trung tuyên truyền, vận động, giải thích, thuyết phục công dân chấp hành 

đúng chính sách, pháp luật, hạn chế đến mức thấp nhất tình hình công dân khiếu 

kiện vượt cấp, kéo dài. 

- Duy trì hoạt động thường xuyên, hiệu quả của Ban tiếp công dân huyện; 

thường xuyên kiểm tra, rà soát chỉ đạo xử lý dứt điểm các kiến nghị của công 

dân; xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện tốt nội quy, quy chế phối hợp trong 

công tác tiếp công dân của Ban tiếp công dân huyện và cán bộ, công chức phụ 

trách tiếp công dân tại cấp xã. Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tổ chức thực hiện tốt 

các quy định về tiếp công dân theo Luật tiếp công dân. 

- Chú trọng đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công 

chức làm công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; đầu tư trang thiết bị 

để nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân từ huyện đến cơ sở. Nâng cao trách 

nhiệm người đứng đầu; chấn chỉnh, tăng cường công tác quản lý nhà nước trên 

các lĩnh vực: đất đai, đầu tư, xây dựng, tài chính, chính sách xã hội…; thực hiện 

tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở, nhất là đối với công tác bồi thường giải phóng mặt 

bằng khi thu hồi đất; giải quyết kịp thời các quyền lợi chính đáng của người dân 

có đất bị thu hồi nhằm hạn chế phát sinh khiếu nại, tố cáo. 

- Phát huy vai trò của Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp 

trong việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giải quyết khiếu nại, tố cáo 

và thực hiện các quyết định, kết luận giải quyết khiếu nại, tố cáo. Củng cố, nâng 

cao hơn nữa hiệu quả hoạt động của các ban tiếp công dân, tổ hòa giải cơ sở và 

ban thanh tra nhân dân. Phát hiện và giải quyết kịp thời các mâu thuẫn phát sinh 

trong nội bộ nhân dân để hạn chế khiếu nại, tố cáo vượt cấp, không để xảy ra 

điểm nóng. 

IV. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT 

UBND cấp tỉnh tiếp tục tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng cho cán bộ, 

công chức cấp huyện, cấp xã thực hiện công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư 

khiếu nại, tố cáo, kiến nghị phản ánh của công dân. 

V. PHỤ LỤC, BIỂU MẪU 
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Biểu 02. Biểu tổng hợp các văn bản chỉ đạo, điều hành công tác tiếp công 

dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh. 

Biểu 2a. Tổng hợp kết quả tiếp công dân. 

Biểu 2b. Tổng hợp kết quả xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo. 

Biểu 2c. Tổng hợp kết quả xử lý đơn thư kiến nghị, phản ánh. 

Biểu 2d. Thống kê số vụ việc tồn đọng, kéo dài theo thẩm quyền (không 

phát sinh vụ việc khiếu nại đã giải quyết hết thẩm quyền công dân còn khiếu nại, 

phải tiến hành rà soát, xem xét lại theo chỉ đạo của cấp trên). 

Trên đây là Báo cáo Kết quả thực hiện chính sách pháp luật về tiếp công 

dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị giai đoạn 2016 -2018 trên địa bàn 

huyện Đình Lập./. 
 

 

Nơi nhận: 
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; 

- TT Huyện ủy; 

- TT HĐND huyện ( Eoffice); 

- CT, các PCT UBND huyện ( Eoffice); 

- Thanh tra huyện; 

- Ban TCD huyện; 

- Lưu: VT.  
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