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BÁO CÁO 

Công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng  

và cải cách tư pháp tháng 4, nhiệm vụ trọng tâm tháng 5 năm 2020 
 

Thực hiện định kỳ báo cáo về công tác nội chính, phòng, chống tham 

nhũng và cải cách tư pháp, UBND huyện Đình Lập báo cáo kết quả thực hiện 

công tác tháng 4 như sau: 

I. TÌNH HÌNH AN NINH QUỐC GIA, TRẬT TỰ, AN TOÀN XÃ 

HỘI 

Trong tháng 4 tình hình an ninh, chính trị trên địa bàn huyện ổn định, 

không xảy ra các vụ việc phức tạp. Tỷ lệ giải quyết đơn thư ở cấp xã đạt thấp, 

tiến độ giải quyết chậm, ảnh hưởng đến tiến độ giải quyết đơn thư chung của 

huyện.  

Nội dung đơn của công dân chủ yếu là các kiến nghị, đề nghị, phản ánh 

liên quan đến lĩnh vực đất đai tại các khu vực Nhà nước cho các Công ty thuê 

đất, các dự án đang thi công. Công dân đề nghị được bồi thường đối với diện 

tích đất bị thu hồi, ảnh hưởng bởi các dự án; đề nghị giải quyết tranh chấp đất 

đai giữa hộ dân với Công ty và giữa hộ dân với hộ dân; đề nghị xác định ranh 

giới đất; giải quyết vụ việc phát rừng… 

Tình hình kiến nghị, phản ánh của người dân trên địa bàn huyện có xu 

hướng tăng, ảnh hưởng đến tình hình an ninh, trật tự ở một số địa bàn đòi hỏi 

các cấp, các ngành quan tâm, tập trung thực hiện tốt hơn công tác tiếp công dân, 

giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị phản ánh; chú trọng giải quyết dứt điểm 

các vụ việc tồn đọng, phức tạp (đặc biệt tại các xã Bính Xá, Kiên Mộc, Bắc Xa, 

xã Đình Lập) và kịp thời giải quyết các vụ việc mới phát sinh, tránh tình trạng 

công dân gửi đơn vượt cấp.  

II. SỰ LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO CỦA CẤP ỦY ĐẢNG ĐỐI VỚI 

CÔNG TÁC NỘI CHÍNH, PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG VÀ CẢI 

CÁCH TƯ PHÁP  

1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng đối với việc thực hiện 

các nhiệm vụ về công tác phòng, chống tham nhũng 

Huyện ủy Đình Lập tiếp tục chỉ đạo UBND huyện triển khai các nhiệm vụ 

về công tác phòng, chống tham nhũng; chỉ đạo triển khai Kế hoạch phòng, 

chống tham nhũng và thực hiện Đề án tuyên truyền về phòng, chống tham nhũng 

theo quy định.  
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2. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng đối với việc thực hiện 

các nhiệm vụ về cải cách tư pháp trong tháng 

Huyện ủy Đình Lập đã chỉ đạo UBND huyện thực hiện các nhiệm vụ về 

cải cách tư pháp trong tháng; chỉ đạo UBND huyện ban hành văn bản triển khai 

thực hiện Kế hoạch công tác theo dõi thi hành pháp luật năm 2020, báo cáo cắt 

giảm thời hạn thực hiện thủ tục hành chính. Quan tâm, chỉ đạo xử lý các vấn đề 

nổi cộm, phức tạp, bức xúc về an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; các vụ 

việc, vụ án nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm.  

III. KẾT QUẢ CÔNG TÁC NỘI CHÍNH, PHÒNG, CHỐNG THAM 

NHŨNG VÀ CẢI CÁCH TƯ PHÁP 

1. Kết quả thanh tra hành chính 

Trong tháng thực hiện 01 cuộc thanh tra theo kế hoạch. Nội dung thanh 

tra trách nhiệm của Chủ tịch UBND xã Châu Sơn về việc thực hiện pháp luật về 

tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng. 

Tiến độ thực hiện: Đoàn thanh tra đã kết thúc thanh tra trực tiếp tại đơn vị 

được thanh tra từ ngày 30/3/2020; đang dự thảo Báo cáo kết quả thanh tra theo 

quy định. 

 2. Kết quả thực hiện Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo 

2.1. Tình hình tiếp công dân 

a) Tình hình tiếp công dân 

Trong tháng 04 năm 2020, tổng số lượt công dân được tiếp là 05 lượt 

riêng lẻ với 05 vụ việc công dân đến kiến nghị, phản ánh (không có lượt đông 

người; không phát sinh khiếu nại, tố cáo). Cụ thể:  

- Tại Phòng Tiếp công dân của huyện tiếp 0 lượt với 0 vụ việc, trong đó: 

+ Lãnh đạo UBND huyện tiếp theo lịch định kỳ 0 lượt với 0 vụ việc.  

+ Chuyên viên tiếp công dân tiếp thường xuyên 0 lượt với 0 vụ việc. 

- Tại trụ sở các phòng, ban chuyên môn: Không phát sinh. 

- Tại trụ sở UBND các xã, thị trấn: 05 lượt với 05 vụ việc. 

+ Chủ tịch UBND xã tiếp theo lịch định kỳ 02 lượt với 02 vụ việc.  

+ Công chức tiếp công dân tiếp thường xuyên 05 lượt với 05 vụ việc. 

b) Nội dung tiếp  

- Khiếu nại: Không có. 

- Tố cáo: Không có. 

- Kiến nghị, phản ánh: 05 vụ việc. 

1) Ông Hoàng Văn Hợp, trú tại Khu 2, thị trấn Nông Trường Thái Bình 

phản ánh về việc ông Trần Văn Luyến cùng trú tại Khu 2, thị trấn Nông Trường 

Thái Bình phát đồi lấn sang phần diện tích đất của gia đình ông.  
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2) Bà Vũ Thị Thêm, trú tại Khu 6, thị trấn Nông Trường Thái Bình đề 

nghị UBND thị trấn Nông Trường Thái Bình giải quyết vụ việc hộ bà Ôn Thị 

Tuyết cùng trú tại Khu 6, thị trấn nông Trường Thái Bình, trồng cây lên đường 

lô (đi chung) trên đồi của hai gia đình. 

3) Ông Vi Văn Tám, trú tại thôn Bản Pia, xã Cường Lợi đề nghị giải 

quyết việc tranh chấp đất rừng tại địa danh Hin Pầm, Sông Pa, thôn Bản Pia, xã 

Cường Lợi với ông Vi Văn Thái trú tại thôn Khe Bó, xã Cường Lợi. 

4) Ông Trần Thanh Nghiên, đại diện Công ty Cổ phần chè Thái Bình 

Lạng Sơn đề nghị giải quyết việc các hộ gia đình gồm: Bà Nguyễn Thị Mơ, 

Nguyễn Thị Đăng và ông Trần Văn Linh cùng trú tại thôn Bình An, xã Lâm Ca 

vi phạm quy định về việc sử dụng đất vườn chè. 

 5) Ông Đặng Văn Hội, trú tại thôn Khe Lầm, xã Lâm Ca đề nghị giải 

quyết việc gia đình ông Dương Trung Quân tự ý mở đường qua đồi thông của 

ông tại địa danh Khe Chòm, thôn Khe Lầm, xã Lâm Ca. 

c) Kết quả phân loại và xử lý 

Kiến nghị, phản ánh của công dân đã được chuyển đến bộ phận chuyên 

môn tham mưu giải quyết theo quy định. 

2.2. Tình hình tiếp nhận, xử lý và giải quyết đơn thư 

a)  Tình hình tiếp nhận đơn thư 

Tổng số đơn quản lý trong kỳ báo cáo là 75 đơn kiến nghị, phản ánh. 

Trong đó, đơn tồn từ kỳ trước chuyển sang là 43 đơn kiến nghị, phản ánh; đơn 

tiếp nhận trong tháng là 32 đơn. Cụ thể: 

- UBND huyện tiếp nhận 13 đơn, trong đó có 05 đơn tồn từ kỳ trước 

chuyển sang, 08 đơn tiếp nhận trong tháng. 

- Đơn do các cơ quan chuyên môn tiếp nhận trong kỳ: 0 đơn.   

- Đơn do UBND các xã, thị trấn tiếp nhận là 62 đơn kiến nghị, trong đó có 

38 đơn tồn từ kỳ trước chuyển sang; 24 đơn tiếp nhận trong tháng. 

b) Phân loại đơn 

- Khiếu nại: 01 đơn; 

- Tố cáo: 0 đơn.  

- Kiến nghị, phản ánh: 74 đơn. 

c) Kết quả xử lý đơn thư  

- Tổng số đơn đủ điều kiện xử lý: 75 đơn. Trong đó: 

+ Đơn thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện: 08 đơn kiến nghị, 

phản ánh. 

+ Đơn thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan chuyên môn: 0 đơn. 

+ Đơn thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND các xã, thị trấn: 62 đơn.  
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+ Đơn không thuộc thẩm quyền chuyển đến cơ quan khác có thẩm quyền 

giải quyết: 05 đơn (01 đơn khiếu nại, 04 đơn kiến nghị phản ánh). 

2.3. Kết quả giải quyết đơn thuộc thẩm quyền 

- Kết quả giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền: Không phát 

sinh đơn. 

- Kết quả giải quyết đơn kiến nghị, phản ánh thuộc thẩm quyền: Tổng số 

đơn kiến nghị, phản ánh thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan hành 

chính các cấp là 70 đơn, đã giải quyết được 25/70 đơn đạt 35,71%, còn 45 đơn 

đang xem xét giải quyết. 

3. Kết quả thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng  

Các cơ quan, đơn vị tiếp tục thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng 

theo quy định. Qua tiếp nhận, xử lý và giải quyết đơn thư của công dân, UBND 

huyện chưa phát hiện các hành vi tham nhũng và chưa nhận được tố cáo, kiến 

nghị liên quan đến tham nhũng. Công tác phòng, chống tham nhũng đã được các 

cơ quan, đơn vị quan tâm xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện. 

4. Kết quả công tác tư pháp  

 4.1. Công tác văn bản pháp quy 

 Trong tháng 4, Phòng Tư pháp không thẩm định, kiểm tra văn bản QPPL 

do huyện, xã không ban hành văn bản QPPL. 

 4.2. Công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật 

 - Trong tháng thực hiện 01 cuộc tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật 

với 32 lượt người tham dự. 

 - Phát sinh 05 vụ việc hòa giải ở cơ sở, kết quả hòa giải thành 03/05 vụ 

việc. 

 4.3. Công tác chứng thực 

 - Công tác chứng thực tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của huyện: 

Trong tháng phát sinh 339 việc chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực 

chữ ký, tổng số tiền thu được 1.714.000 đồng; 

 - Công tác chứng thực tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả ở cấp xã: Trong 

tháng phát sinh 1.125 việc chứng thực bản sao từ bản chính, tổng số tiền thu 

được là 9.214.000 đồng. 

 4.4. Công tác hộ tịch 

 Công tác đăng ký và quản lý hộ tịch đối với cấp huyện và cấp xã được 

thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, kết quả: 

 - Cấp huyện: Thay đổi cải chính hộ tịch 01 trường hợp; xác định lại dân 

tộc 02 trường hợp; cấp bản sao từ sổ hộ tịch 20 bản; các trường hợp khác không 

phát sinh. 

- Cấp xã: Đăng ký khai sinh 71 trường hợp; Đăng ký kết hôn 27 cặp; đăng 

ký khai tử 20 trường hợp; cấp bản sao giấy tờ hộ tịch từ sổ hộ tịch 110 bản sao; 
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cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 33 trường hợp; thay đổi cải chính hộ tịch 

cho người dưới 14 tuổi 03 trường hợp; bổ sung hộ tịch 01 trường hợp; cải chính 

01 trường hợp; đăng ký nuôi con nuôi 01 trường hợp; các việc khác không phát 

sinh. 

II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THÁNG 5 NĂM 2020  

1. Xây dựng  kế hoạch và thực hiện nhiệm vụ tư pháp theo quy định. 

2. Hướng dẫn cấp xã xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật 

theo Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 và các văn bản 

hướng dẫn thi hành. Thẩm định, kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật 

theo quy định. 

3. Tổ chức thực hiện các văn bản của Trung ương của tỉnh có liên quan 

đến lĩnh vực cải cách tư pháp.  

4. Tăng cường công tác chỉ đạo hòa giải tại cơ sở; hướng dẫn, đôn đốc 

việc thực hiện công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo. Tập 

trung giải quyết các đơn thư còn tồn và mới phát sinh trên địa bàn. 

5. Thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng theo đúng quy định của 

pháp luật.  

6. Thực hiện các nhiệm vụ khác do cấp trên giao. 

UBND huyện Đình Lập báo cáo tình hình, kết quả thực hiện công tác nội 

chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp tháng 4, nhiệm vụ trọng 

tâm tháng 5 năm 2020./. 

 
Nơi nhận: 

- Thanh tra tỉnh (b/c); 

- Sở Tư pháp; 

- TT Huyện Ủy; 

- TT HĐND huyện; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- VP Huyện ủy; 

- Các phòng chuyên môn và đơn vị sự nghiệp; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Ban Tiếp công dân huyện; 

- Lưu: VT.  

CHỦ TỊCH 

 

 
 

 

 

 

Lê Văn Thắng 
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