
 

 

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 19/KH-ĐGS ngày 17/01/2022 của Đoàn Đại biểu 

Quốc hội tỉnh Hà Tĩnh về giám sát chuyên đề “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” 

trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh và Văn bản số 23/ĐGS ngày 18/01/2022 của Đoàn Giám 

sát số 04 - Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Tĩnh về báo cáo và cung cấp các hồ sơ 

phục vụ giám sát chuyên đề, UBND huyện Hương Khê báo cáo như sau: 

 I. CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO TIẾP CÔNG DÂN VÀ GIẢI 

QUYẾT KHIẾU NẠI TỐ CÁO 

 1. Tình hình quán triệt văn bản của Đảng về tiếp công dân, giải quyết 

KNTC 

Nhận thức rõ tầm quan trọng và sự cần thiết về công tác tiếp công dân, giải 

quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân nhằm đảm bảo quyền lợi 

chính đáng cho công dân, cơ quan, tổ chức, góp phần đảm bảo ổn định tình phát 

triển kinh tế - xã hội trên địa bàn. Trong kỳ báo cáo, cấp ủy, chính quyền huyện đã 

chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản của Trung ương về công tác 

tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo: 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, Quy định số 11-QĐ/TW ngày 18/02/2019 về 

trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với 

công dân; các Văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Thanh tra Chính phủ; 

Chương trình hành động số 1351-CTr/TU ngày 08/10/2014 của Ban Thường vụ 

Tỉnh ủy, Kế hoạch số 463/KH-UBND ngày 17/10/2014 của UBND tỉnh về triển 

khai thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị; chỉ đạo các cấp ủy Đảng, cơ 

quan học tập các Nghị quyết của các kỳ Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng 

khóa XII; chỉ đạo triển khai kịp thời, hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Trung ương, 

Tỉnh ủy, HĐND tỉnh. Ban Thường vụ Huyện ủy tiếp tục chỉ đạo thực hiện nghiêm 

Quy định số 11-QĐ/TW ngày 18/02/2019 của Ban chấp hành Trung ương Đảng về 

trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với 

dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của người dân. UBND huyện thường 

xuyên đôn đốc chỉ đạo các xã, thị trấn thực hiện hiệu quả chủ trương hướng về cơ 

sở theo tinh thần Chỉ thị số 12/CT-UBND ngày 05/8/2019 của Chủ tịch UBND 
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tỉnh về tăng cường công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC, chủ động giải quyết 

các vụ việc ngay từ khi mới phát sinh nên cơ bản các vụ việc đã được xử lý, giải 

quyết thấu tình, đạt lý, đảm bảo quy định pháp luật; chỉ đạo các địa phương, đơn vị 

làm tốt công tác đối thoại với Nhân dân và kịp thời hướng dẫn xử lý các khó khăn, 

vướng mắc; đôn đốc giải quyết các vụ việc còn tồn đọng, đơn thư mới phát sinh, 

đảm bảo giữ vững tình hình an ninh trật tự trên địa bàn. 

Cấp ủy chính quyền tập trung quán triệt thực hiện Quy định số 11-QĐi/TW 

ngày 18/2/2019 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong 

việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của 

dân; đồng thời quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo UBND các xã, thị trấn và các tổ chức 

đoàn thể làm tốt công tác tổ chức hòa giải ở cơ sở; tiếp công dân, giải quyết đơn 

thư vụ việc. 

2. Việc  ban hành văn bản chỉ đạo điều hành về công tác tiếp công dân, 

giải quyết KNTC 

Trong kỳ báo cáo UBND huyện đã tập trung chỉ đạo hướng về cơ sở, tăng 

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

công dân, cụ thể: Ban hành văn bản chỉ đạo công tác tiếp công dân, giải quyết 

khiếu nại, tố cáo và thành lập Tổ công tác tiếp công dân phục vụ Đại hội Đảng các 

cấp nhiệm kỳ 2020-2025, bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp 

nhiệm kỳ 2021-2026; thành lập các Đoàn Thanh tra trách nhiệm người đứng đầu 

trong việc thực hiện tiếp công dân, giải quyết đơn thư, vụ việc tại một số địa 

phương, Tổ công tác kiểm tra, xác minh tham mưu giải quyết các vụ việc thuộc 

thẩm quyền; ban hành các văn bản chỉ đạo, tập trung giải quyết dứt điểm các vụ 

việc khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân; ban hành 121 văn bản chỉ 

đạo Chủ tịch UBND các xã, thị trấn và trưởng các phòng, ngành liên quan tăng 

cường trách nhiệm của người đứng đầu trong việc thực hiện tiếp công dân, giải 

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

Việc củng cố, kiện toàn tổ chức, đội ngũ cán bộ làm công tác tiếp công dân, 

tham mưu giải quyết khiếu nại, tố cáo được các cấp, các ngành quan tâm. UBND 

huyện đã ban hành Quyết định số 4910/QĐ-UBND ngày 04/11/2014 về việc thành 

lập Ban Tiếp công dân huyện; Quyết định 6047/QĐ-UBND ngày 26/12/2014 về 

Quy định tổ chức và hoạt động của Ban Tiếp công dân; Quyết định 9664/QĐ-

UBND ngày 29/12/2017 và Quyết định 4087/QĐ-UBND ngày 24/8/2020 về Nội 

quy tiếp công dân tại trụ sở Tiếp công dân huyện; các Quyết định số: 3610/QĐ-

UBND ngày 16/5/2018, Quyết định số 976/QĐ-UBND ngày 26/2/2019; Quyết 

định 9945/QĐ-UBND ngày 20/8/2021 về thành lập và kiện toàn Tổ công tác 

thường trực tiếp công dân, xử lý đơn thư và chỉ đạo phối hợp xử lý các trường hợp 

khiếu nại, tố cáo vượt cấp phục vụ tiếp xúc cử tri, kỳ họp HĐND các cấp và các sự 

kiện chính trị diễn ra trên địa bàn tỉnh, huyện; Quyết định số 3645/QĐ-UBND 

ngày 18/8/2020 về ban hành quy chế hoạt động và phối hợp của Ban Tiếp công dân 

huyện... 
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 II. KẾT QUẢ TỔ CHỨC THỰC HIỆN PHÁP LUẬT VỀ TIẾP CÔNG 

DÂN VÀ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO 

 1. Tình hình khiếu nại, tố cáo  

 1.1. Tình hình khiếu nại, tố cáo 

Hương Khê là một trong những huyện có nhiều đơn thư vụ việc trên lĩnh vực 

đất đai, tuy không xẩy ra điểm nóng, vụ việc nổi cộm nhưng vẫn còn một số vụ 

việc phức tạp, kéo dài khó giải quyết, bên cạnh đó, một số vụ việc tuy đã được cơ 

quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết theo đúng quy định pháp luật nhưng công 

dân chưa đồng thuận, gửi đơn đi nhiều nơi, nhiều cấp tỉnh và Trung ương.  

 a) Về khiếu nại: có 35 vụ việc, trong đó thuộc thẩm quyền huyện: 20, thẩm 

quyền xã: 15;  

b) Về tố cáo: có 65 vụ việc, trong đó thuộc thẩm quyền cấp huyện: 08; thuộc 

thẩm quyền cấp xã: 57. 

1.2. Nguyên nhân của tình hình khiếu nại, tố cáo 

a) Nguyên nhân khách quan: 

 - Quy định pháp luật trong các lĩnh vực còn nhiều bất cập, thiếu đồng bộ, 

thay đổi thường xuyên. Nhận thức về pháp luật của một số bộ phận người dân còn 

nhiều hạn chế; 

- Một số tồn tại, bất cập trên các lĩnh vực do lịch sử để lại phức tạp, khó giải 

quyết, nhất là công tác quản lý đất đai; 

- Nhiều vụ việc đã được xem xét, giải quyết theo quy định và có hiệu lực 

pháp luật nhưng vẫn được các cơ quan xem xét lại khi người dân gửi đơn khiếu nại 

tiếp, kể cả những cơ quan không có thẩm quyền giải quyết vẫn nhận đơn, chuyển cơ 

quan đã giải quyết dẫn đến người khiếu nại gửi đơn nhiều nơi, không có điểm dừng. 

b) Nguyên nhân chủ quan: 

- Công tác tuyên truyền các chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và 

Nhà nước hiệu quả chưa cao; 

- Công tác quản lý nhà nước trên một số lĩnh vực, tại một số ở địa phương, 

đơn vị còn để xảy ra thiếu sót, khuyết điểm làm thiệt hại nguồn lực của nhà nước, 

ảnh hưởng đến quyền lợi của người dân, gây mất niềm tin làm phát sinh đơn thư, 

khiếu nại, tố cáo, tranh chấp; 

- UBND một số xã, thị trấn chưa quan tâm đúng mức đến công tác tiếp công 

dân, giải quyết khiếu nại tố cáo; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn chưa nhận thức 

đầy đủ vai trò, tầm quan trọng của công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố 

cáo; 

 - Việc bố trí cán bộ phục vụ cho công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo tại 

nhiều đơn vị chưa đáp ứng được khối lượng công việc cần phải thực hiện, thêm 

vào đó do áp lực công việc ngày càng cao nên dễ dẫn đến sai sót trong quá trình 

thực hiện nhiệm vụ, dẫn đến hồ sơ quá hạn luật định. 
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 2. Kết quả thực hiện pháp luật về tiếp công dân và giải quyết KNTC

 2.1. Kết quả tiếp công dân 

 - Kết quả tiếp công dân trên địa bàn: Tổng số lượt đã tiếp/số vụ việc: 1530 

lượt/589 vụ việc (số lượt được hướng dẫn, giải thích trực tiếp: 318, số lượt có văn 

bản hướng dẫn: 89, số lượt tiếp có nhận đơn, thư: 1123); trong đó: Tiếp công dân 

thường xuyên: 580 lượt; tiếp công dân đột xuất: 197 lượt; tiếp công dân định kỳ: 

753 lượt. 

 - Nội dung khiếu nại, tố cáo tập trung chủ yếu liên quan đến lĩnh vực đất đai 

chiếm tỷ lệ trên 80%. 

 - Số đoàn đông người/số vụ việc: 04 đoàn/04 vụ việc (các tiểu thương tại 

Chợ Sơn; một số công dân tại Tiểu khu 226, xã Lộc Yên; một số công dân liên 

quan dự án Khu xử lý chất thải rắn tập trung; 08 hộ dân xã Phúc Trạch) 

           - Kết quả tiếp của lãnh đạo UBND huyện: Ủy ban nhân dân huyện bố trí 

lịch tiếp công dân định kỳ tiếp dân định kỳ 02 lần/tháng vào ngày 05 và 20 hàng 

tháng (trường hợp trùng vào ngày nghỉ thì thực hiện tiếp công dân vào ngày làm 

việc liền kề sau đó). Lịch tiếp công dân của lãnh đạo UBND huyện được niêm yết 

công khai tại Trụ sở Tiếp công dân huyện, đăng tải trên Cổng thông tin điện tử 

huyện, hệ thống truyền thanh các xã, thị trấn. Từ 01/7/2016 đến 01/7/2021, Chủ 

tịch UBND huyện tiếp 70 cuộc với 440 lượt người/396 công dân; ủy quyền cho 

Phó Chủ tịch UBND huyện tiếp 40 cuộc với 313 lượt người/ 284 công dân. Tại các 

phiên tiếp công dân định kỳ, lãnh đạo UBND huyện đã trực tiếp đối thoại, giải 

thích cho công dân, tháo gỡ những vướng mắc giữa người dân và chính quyền, 

nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân để chỉ đạo giải quyết kịp thời. Đối với 

các vụ việc phức tạp, đông người, liên quan đến trách nhiệm của nhiều cơ quan, 

Chủ tịch UBND huyện trực tiếp đối thoại giải thích, hướng dẫn công dân, đồng 

thời chỉ đạo các cơ quan có thẩm quyền kịp thời giải quyết; ban hành 115 văn bản 

chỉ đạo, hướng dẫn đôn đốc tập trung thực hiện công tác tiếp công dân, giải quyết 

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

Từ đầu năm 2020, trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 có 

tốc độ lây lan nhanh, diễn biến khó lường, nên huyện Hương Khê đã thực hiện 

nghiêm các chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh về phòng chống dịch. Huyện ủy, UBND 

huyện đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo thực hiện các biện pháp phòng, chống 

dịch; theo đó, tại các địa điểm tiếp công dân huyện và trụ sở UBND các xã thị trấn 

đều được trang bị các phương tiện phòng chống dịch, như: nước khử khuẩn, khẩu 

trang, ưu tiên tổ chức tiêm vacxin phòng ngừa dịch bệnh cho cán bộ, công chức có 

tiếp xúc nhiều với người dân, doanh nghiệp. 

2.2. Kết quả tiếp nhận và giải quyết khiếu nại, tố cáo 

a. Tiếp nhận khiếu nại, tố cáo 

- Tổng số đơn tiếp nhận (cả tiếp nhận qua tiếp công dân): 1293 đơn, trong kỳ 

báo cáo: 1279 đơn, kỳ trước chuyển sang: 14 đơn. 
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- Đơn đủ điều kiện thụ lý: 745 đơn; không đủ điều kiện thụ lý: 548 đơn; 

- Số vụ việc thụ lý, giải quyết: 745 vụ việc (KN: 37; TC: 117; KNPA: 591); 

- Số vụ việc mới phát sinh: 731 vụ việc; số từ năm trước chuyển sang: 14 vụ 

việc. 

- Thẩm quyền giải quyết:  

Thuộc thẩm quyền cấp huyện: 117 (KN: 20; TC: 08; KNPA: 89); 

Thuộc thẩm quyền các ngành, tư pháp: 140 (KN: 02; TC: 52 ; KNPA: 86); 

Thuộc thẩm quyền xã: 488 (KN: 15; TC: 57; KNPA: 416). 

- Kết quả giải quyết: 

+ Đã được giải quyết lần đầu: 728 đơn (KN: 35; TC: 116; KNPA: 577) trong 

đó thuộc thẩm quyền cấp huyện 114 đơn (KN: 18; TC: 08; KNPA: 88); thuộc thẩm 

quyền các ngành 139 đơn (KN: 02; TC: 52; KNPA: 85); thuộc thẩm quyền cấp xã 

475 đơn (KN: 15; TC: 56; KNPA: 404).  

+ Đang được giải quyết (đến ngày 01/7/2021): 17 đơn (KN: 02; TC: 01; 

KNPA: 14) trong đó thuộc thẩm quyền cấp huyện 03 đơn (KN: 02; TC: Không; 

KNPA: 01); thuộc thẩm quyền các ngành: 01 đơn (KN: Không; TC: Không; 

KNPA: 01); thuộc thẩm quyền cấp xã: 13 đơn (KN: Không; TC: 01; KNPA: 12). 

Trong kỳ báo cáo, có nhiều vụ việc phức tạp, tồn đọng, kéo dài nhiều nhiệm 

kỳ nay đã được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết dứt điểm, cụ thể như: (1) Vụ 

việc tranh chấp 374 ha đất lâm nghiệp giữa 80 hộ dân với Công ty TNHH Cao su 

Hương Khê tại Tiểu khu 192, xã Hòa Hải; (2) Vụ việc tranh chấp 288 ha đất lâm 

nghiệp giữa 65 hộ dân với Công ty TNHH Cao su Hương Khê tại Tiểu khu 195-

200, xã Hương Giang; (3) Xử lý tồn đọng 07 lô đất tại khu vực xung quanh hồ 

Bình Sơn; (4) Xử lý tồn đọng 202 lô đất sai phạm tại xã Phú Phong; (5) Giải quyết 

04 vụ việc tồn đọng về tranh chấp đất đai xã Hương Lâm và xã Hương Liên; (6) 

Giải quyết 03 vụ việc khiếu nại về đất đai tồn đọng tại xã Hương Bình; (7) Vụ việc 

ông Dương Danh Hào, ông Trần Công Thành, xã Hương Bình; (8) Vụ việc bà Trần 

Thị Luyến, bà Lê Thị An, xã Hương Lâm, (9) Vụ việc ông Lê Hữu Chí, xã Hương 

Giang; (10) Vụ việc ông Nguyễn Thanh Hải, xã Phú Phong; (11) Vụ việc ông 

Nguyễn Thế Quyền, xã Hòa Hải; (12) Vụ việc ông Đinh Văn Liên, Tổ dân phố 7, 

Thị trấn Hương Khê; (13) Vụ việc ông Lê Văn Tiến, Thành phố Thanh Hóa..... 

Trong kỳ báo cáo có 05 vụ việc đã giải quyết hết thẩm quyền, đã rà soát giải 

quyết nhưng công dân vẫn tiếp tục khiếu kiện kéo dài, gồm: (1) Vụ việc của bà 

Trần Thị Xuân, ở thôn Bình Minh, xã Hương Bình, khiếu nại UBND xã Hương 

Bình không giải quyết đường đi cho gia đình bà (rộng 13m) theo Biên bản làm việc 

ngày 11/4/2001. Đến nay thửa đất bà Xuân khiếu nại đã được UBND huyện cấp 

GCNQSD đất; (2) Vụ việc của bà Hoàng Thị Sơn, ở Tổ dân phố 17, Thị trấn 

Hương Khê (được con gái là bà Đặng Thị Thanh Lê ủy quyền), đề nghị UBND xã 

Phú Phong xây dựng hồ sơ cấp giấy CNQSD đất cho con bà là Đặng Thị Thanh 

Lê. Đến nay vụ việc của bà Sơn đã được UBND xã Phú Phong, UBND huyện 
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Hương Khê giải quyết hết thẩm quyền, đúng quy định pháp luật. Mặt khác, hiện 

nay, Tòa án nhân dân huyện Hương Khê đã thụ lý, xét xử vụ việc tranh chấp đất 

đai giữa bà Nguyễn Thị Huyền và bà Hoàng Thị Sơn đối với thửa đất mà bà Sơn 

được bà Lê ủy quyền khiếu nại; (3) Vụ việc của bà Lê Thị Dung, ở thôn 12, xã Hà 

Linh, đề nghị UBND huyện xem xét, hỗ trợ kinh phí làm công trình nước sạch cho 

gia đình bà. Ngày 27/4/2018, UBND huyện đã có Văn bản số 651/UBND trả lời bà 

Dung theo đúng quy định; (4) Vụ việc bà Dương Thị Thân, thôn Bình Thái, xã 

Hương Bình về việc giải quyết đất đai cho gia đình bà. Đến nay UBND huyện đã 

có Văn bản số 264/UBND-VP ngày 19/02/2020 trả lời công dân, giải quyết dứt 

điểm vụ việc; (5) Vụ việc bà Bạch Thị Tín, ở thôn 6, xã Phúc Đồng, khiếu nại việc 

UBND xã Phúc Đồng xây dựng hồ sơ cấp đất cho ông Đặng Minh Chung trùng lên 

đất của gia đình. Đến nay, vụ việc khiếu nại của bà Tín đã được UBND xã Phúc 

Đồng và UBND huyện giải quyết hết thẩm quyền và ngày 26/8/2021, UBND 

huyện ban hành Thông báo số 107/TB-UBND về việc thông báo không thụ lý giải 

quyết nội dung tố cáo của bà Bạch Thị Tín tố cáo ông Võ Văn Lễ, Chủ tịch UBND 

xã Phúc Đồng (người đã giải quyết khiếu nại). 

Đối với các vụ việc thuộc thẩm quyền cấp huyện: UBND huyện đã chỉ đạo 

các phòng, ngành liên quan tập trung kiểm tra, xác minh tham mưu giải quyết theo 

thẩm quyền cơ bản bảo đảm thời gian quy định; đặc biệt là các vụ việc phức tạp, 

tồn đọng được quan tâm giải quyết và phối hợp với cơ quan có thẩm quyền kiểm 

tra, xác minh giải quyết. Quá trình chỉ đạo giải quyết, UBND huyện kiên trì đối 

thoại, tuyên truyền vận động, giải thích, làm rõ cho người khiếu nại, tố cáo biết 

trước khi ban hành các văn bản giải quyết nên tỷ lệ đơn thư khiếu kiện vượt cấp 

ngày càng giảm, một số công dân đã rút đơn khiếu nại, tố cáo như: vụ việc bà 

Hoàng Thị Sơn; vụ việc ông Trần Quốc Hoàn ở Thị trấn Hương Khê; vụ việc bà 

Lê Thị Dụng ở xã Phú Gia; vụ việc ông Thái Văn Nam ở xã Phúc Trạch… 

Đối với các vụ việc thuộc thẩm quyền cấp xã: UBND huyện đã ban hành các 

văn bản chỉ đạo, đốn đốc; giao nhiệm vụ cho các phòng, ngành liên quan phối hợp, 

hướng dẫn các xã, thị trấn tập trung kiểm tra, xác minh giải quyết vụ việc theo thẩm 

quyền. 

b. Kết quả giải quyết khiếu nại thuộc thẩm quyền (đến ngày 01/7/2021) 

- Tổng số đơn, số vụ việc đã giải quyết/tổng số đơn, số vụ việc phải giải 

quyết: 18/20; tỷ lệ giải quyết: 90%;  

- Phân tích kết quả: Khiếu nại đúng: Không; có đúng, có sai: 05 vụ việc và 

khiếu nại sai: 13 vụ việc; số vụ việc giải quyết lần 2 đã hủy, sửa quyết định giải 

quyết lần 1: 01 vụ việc; số vụ việc đang giải quyết trong kỳ báo cáo: 02; 

- Số vụ việc có luật sư, tổ thức đoàn thể tham gia trong quá trình giải quyết: 

Không; 

- Số vụ việc công dân khiếu nại, sau đó khởi kiện vụ án hành chính và kết 

quả giải quyết của cơ quan Tòa án: Không 
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c. Kết quả giải quyết tố cáo (đến ngày 01/7/2021) 

- Tổng số đơn, số vụ việc đã giải quyết/tổng số đơn, vụ việc phải giải quyết: 

08/08; tỷ lệ giải quyết: 100%; 

- Phân tích kết quả: Tố cáo đúng: Không; có đúng, có sai: Không; tố cáo sai: 

08 vụ việc; số vụ việc đang giải quyết trong kỳ báo cáo: Không. 

- Số vụ việc tố cáo tiếp, giải quyết lại vụ việc tố cáo: Không. Số vụ việc 

được chuyển sang Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát để giải quyết theo quy định 

pháp luật: Không; 

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

khiếu nại: 01 vụ việc; 

+ Việc xử lý cán bộ, người bị tố cáo có vi phạm: Không. 

 2.3. Việc chấp hành pháp luật về tiếp công dân và giải quyết KNTC 

 a. Về tiếp công dân 

Trụ sở tiếp công dân được cải tạo nâng cấp và bố trí tại vị trí thuận lợi, việc 

tiếp công dân được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật và các nội quy, quy 

chế tiếp công dân, quy chế hoạt động của Ban tiếp công dân. Lãnh đạo UBND 

huyện thực hiện tiếp dân định kỳ 2 lần/tháng (vào ngày 05 và 20 hàng tháng); phân 

công lãnh đạo tiếp dân đột xuất khi có yêu cầu; bố trí cán bộ chuyên trách làm 

công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư một đầu mối đảm bảo đúng quy định. Sau 

các buổi tiếp công dân đã ban hành các Văn bản chỉ đạo giao nhiệm vụ xử lý đơn 

thư, tham mưu giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân theo 

thẩm quyền.   

Tổ chức thực hiện nghiêm túc Quy định số 11-QĐi/TW ngày 18/02/2019 

của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, 

đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân; đồng thời 

quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo UBND các xã, thị trấn và các tổ chức đoàn thể làm tốt 

công tác tổ chức hòa giải ở cơ sở; tiếp công dân, giải quyết đơn thư vụ việc. 

Ban Tiếp công dân huyện phối hợp tốt với các đơn vị liên quan trong công 

tác chuẩn bị nội dung, các điều kiện đảm bảo để tham mưu Bí thư Huyện ủy, Chủ 

tịch HĐND huyện và Chủ tịch UBND huyện trong tiếp công dân định kỳ nên chất 

lượng, hiệu quả công tác tiếp công dân của lãnh đạo huyện được nâng lên rõ rệt. 

Việc theo dõi, đôn đốc và tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện ý kiến kết luận, chỉ 

đạo của Bí thư Huyện ủy và Chủ tịch UBND huyện sau các phiên tiếp công dân được 

quan tâm nên các nội dung KNTC, kiến nghị phản ánh của công dân cơ bản được xử lý, 

giải quyết.  

Việc phối hợp giữa các cấp hành chính với cơ quan hữu quan, đoàn thể đã 

được thực hiện hiệu quả tại các phiên tiếp công dân định kỳ và đột xuất: luôn 

khuyến khích các tổ chức chính trị xã hội như: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Hội 

Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ tích cực tham dự các phiên tiếp công dân định kỳ 

để giám sát, bảo vệ các lợi ích chính đáng của công dân, giải thích vận động công 
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dân thực hiện đúng các quy định pháp luật. Trong các phiên tiếp công dân định kỳ 

của huyện thường xuyên mời đại diện lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra cấp ủy, Ủy ban 

Mặt trận Tổ quốc, Ban Pháp chế HĐND huyện tham gia để giám sát, đồng thời 

mời đại diện các cơ quan Tòa án, Viện Kiểm sát cùng cấp tham gia Hội đồng tiếp 

công dân định kỳ để tiếp các vụ việc thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan Tòa 

án, Viện Kiểm sát. 

 b. Về giải quyết khiếu nại, tố cáo 

Việc chấp hành pháp luật trong thực hiện trình tự, thủ tục tiếp nhận, xử lý và 

giải quyết khiếu nại, tố cáo đảm bảo đúng quy định của Luật Khiếu nại, Luật Tố 

cáo và các văn bản hướng dẫn dưới luật. Quá trình chỉ đạo giải quyết, UBND huyện 

kiên trì đối thoại, tuyên truyền vận động, giải thích, làm rõ cho người khiếu nại, tố 

cáo hiểu nên một số công dân đã tự nguyện rút đơn khiếu nại, tố cáo trong quá trình 

thụ lý. 

 2.4. Công tác thanh tra, kiểm tra; công tác tuyên truyền, đào tạo bồi dưỡng 

tập huấn cho cán bộ, công chức 

- Thực hiện nghiêm túc các cuộc thanh tra, kiểm tra trách nhiệm; làm tốt 

công tác xây dựng lực lượng, trong kỳ báo cáo, đã tổ chức 07 cuộc thanh, kiểm tra 

việc chấp hành pháp luật tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Bên cạnh đó 

ứng dụng công nghệ thông tin và phối hợp giữa các cơ quan có liên quan trong 

công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Cơ quan Thanh tra huyện và 

Ban tiếp công dân huyện đã tích cực tham mưu Chủ tịch UBND huyện trong việc 

tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết kịp thời, đúng pháp luật các vụ khiếu nại, tố 

cáo kịp thời đối với các cơ quan chuyên môn và UBND các xã, thị trấn. Các cơ 

quan chức năng như: Thanh tra, Ủy ban kiểm tra, Công an, Viện kiểm sát nhân 

dân, Tòa án nhân dân tích cực chủ động tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện ủy, 

UBND huyện trong việc chỉ đạo, giải quyết khiếu nại, tố cáo.  

- Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, hướng dẫn tập huấn 

cho cán bộ, công chức và Nhân dân được tổ chức với nhiều hình thức, trong đó có 

một số hình thức có hiệu quả như: Phổ biến, giáo dục pháp luật trực tiếp thông qua 

các hội nghị phổ biến, tuyên truyền; qua phương tiện thông tin đại chúng; tổ chức 

các hội nghị tập huấn chuyên sâu; thông qua hoạt động của tổ chức hòa giải ở cơ 

sở, hoạt động trợ giúp pháp lý.  

- Tổ chức tập huấn, tuyên truyền pháp luật nói chung và pháp luật về tiếp 

công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và hòa giải ở cơ sở nói riêng cho các đối 

tượng liên quan; trong kỳ báo cáo, UBND huyện đã phối hợp với Thanh tra tỉnh và 

Sở Tư pháp tổ chức 05 cuộc tập huận về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố 

cáo và hòa giải ở cơ sở cho đội ngũ cán bộ cốt cán từ huyện đến cấp xã và Bí thư 

Chi bộ, thôn trưởng, tổ trưởng tổ dân phố với số lượng 1.340 lượt người tham gia. 

 III. TỒN TẠI, HẠN CHẾ VÀ NGUYÊN NHÂN 

 1. Những tồn tại, hạn chế 
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- Trách nhiệm của Chủ tịch UBND các xã, thị trấn trong việc thực hiện tiếp 

công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo theo thẩm quyền chưa có sự tập trung. Một 

số địa phương còn thiếu quan tâm đến giải pháp phòng ngừa như việc công khai 

minh bạch các nội dung theo quy định; công tác hòa giải, đối thoại trong quá trình giải 

quyết chưa được quan tâm. 

- Công tác tiếp công dân ở một số xã, thị trấn chưa được quan tâm, hiệu quả 

thấp: Việc tiếp công dân chưa đưa về một đầu mối, công tác phân loại đơn chưa 

chính xác; chưa bố trí địa điểm tiếp công dân đủ điều kiện, thành phần tiếp công 

dân chưa đảm bảo, sau tiếp chưa có thông báo kết quả và chưa giao nhiệm vụ cụ 

thể để giải quyết vụ việc; kết quả giải quyết ở cấp xã đạt thấp. 

- Việc thụ lý, giải quyết đơn ở một số đơn vị chưa đúng trình tự, thủ tục theo 

quy định, dẫn đến một số vụ việc không được giải quyết dứt điểm, kéo dài, gây 

bức xúc cho công dân. 

- Công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về khiếu nại, tố cáo tại một số 

xã, thị trấn chưa thực sự có chiều sâu, kết quả chưa cao; năng lực trình độ về lĩnh 

vực pháp luật của đội ngũ cán bộ cấp xã còn hạn chế.  

- Một số địa phương, phòng, ngành, đơn vị chưa chấp hành thực hiện 

nghiêm túc các Thông báo tiếp công dân định kỳ, văn bản chỉ đạo giải quyết của 

UBND huyện, dẫn đến vụ việc kéo dài, UBND huyện phải đôn đốc, nhắc nhở 

nhiều lần. 

- UBND các xã, thị trấn thực hiện chế độ thông tin báo cáo về tình hình tiếp 

công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị phản ánh chưa nghiêm túc; chất 

lượng báo cáo còn hạn chế, chưa kịp thời phân tích đánh giá tình hình, nguyên 

nhân chủ yếu phát sinh khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị. 

2. Nguyên nhân: 

  a) Nguyên nhân khách quan: 

- Quy định pháp luật trong các lĩnh vực còn nhiều bất cập, thiếu đồng bộ, 

thay đổi thường xuyên, nhất là các lĩnh vực nhạy cảm dễ phát sinh tiêu cực nhưng 

chưa được rà soát, điều chỉnh, bổ sung kịp thời. 

- Pháp luật chưa có chế tài cụ thể để xử lý đối với các trường hợp công dân 

KNTC đã được các cấp giải quyết đúng thẩm quyền nhưng cố tình KNTC gây mất 

an ninh trật tự, tạo áp lực với cơ quan nhà nước.  

- Nhận thức pháp luật của một bộ phận nhân dân còn hạn chế, ý thức thực 

hiện pháp luật chưa nghiêm. 

- Một số vụ việc xảy ra đã lâu không có đủ hồ sơ, tài liệu làm căn cứ chứng 

minh, kết luận rõ bản chất sự việc. Một số vụ việc phức tạp, gặp nhiều khó khăn 

vướng mắc nên phải xin ý kiến cấp trên dẫn đến kéo dài thời gian giải quyết gây 

bức xúc trong Nhân dân. Một số vụ việc đã được xem xét giải quyết hết thẩm 

quyền nhưng người dân vẫn đi lại nhiều lần, các cơ quan chức năng trả lời không 

rõ ràng, tạo sự kỳ vọng và gây áp lực với chính quyền địa phương. 
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- Trong quá trình giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo một số công dân còn 

thiếu tinh thần hợp tác, cố tình không phối hợp, kéo dài vụ việc; có trường hợp 

không đạt được mục đích cá nhân nên dẫn đến đeo bám khiếu kiện vượt cấp. 

- Một số vụ việc cơ quan hành chính đã giải quyết hết thẩm quyền, đã hòa giải 

và hướng dẫn công dân khởi kiện ra Tòa án để được giải quyết nhưng công dân 

không khởi kiện mà cố tình đeo bám KNTC đến các cơ quan hành chính làm phức 

tạp tình hình. 

- Do điều kiện cơ sở vật chất còn khó khăn nên một số địa phương chưa bố trí 

được địa điểm tiếp công dân đủ điều kiện theo quy định. 

b) Nguyên nhân chủ quan: 

- Chủ tịch UBND một số xã chưa nhận thức đầy đủ vai trò và trách nhiệm 

của mình trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; tinh thần, 

trách nhiệm chưa cao; chưa chủ động tìm hiểu Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu 

nại, Luật Tố cáo và các văn bản hướng dẫn thi hành dẫn đến việc xử lý đơn, giải 

quyết đơn chưa đúng trình tự, thủ tục theo quy định; chưa thực hiện nghiêm túc 

Quy định số 11-QĐ/TW ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của 

người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp công dân, đối thoại trực tiếp và xử lý 

những phản ánh, kiến nghị của công dân.  

- Công tác quản lý nhà nước trên một số lĩnh vực, tại một số ở địa phương, 

đơn vị còn để xảy ra thiếu sót, sai phạm, khuyết điểm làm thiệt hại nguồn lực của 

nhà nước, ảnh hưởng đến quyền lợi của người dân; trách nhiệm trong thực hiện 

nhiệm vụ, công vụ của một số cán bộ, công chức chưa cao gây mất niềm tin làm 

phát sinh đơn thư, khiếu nại, tố cáo, tranh chấp. 

- Công tác phối hợp giữa phòng, ngành, địa phương trong giải quyết đơn thư, 

vụ việc còn nhiều hạn chế, hiệu quả thấp, trách nhiệm chưa cao, thậm chí còn có 

biểu hiện đùn đẩy, né tránh. 

- Trình độ năng lực của cán bộ, công chức được giao nhiệm vụ tiếp công dân 

và giải quyết các vụ việc ở một số xã còn hạn chế; bên cạnh đó, quá trình giải 

quyết đơn thư, vụ việc chưa chủ động xin ý kiến của các cơ quan chuyên môn cấp 

trên để thống nhất phương án giải quyết, đặc biệt là đối với các vụ việc phức tạp, kéo 

dài. Vẫn còn tình trạng né tránh, đùn đẩy việc giải quyết đơn thư lên cho cấp trên. 

IV. GIẢI PHÁP, KIẾN NGHỊ 

1. Giải pháp nâng cao hiệu quả tiếp công dân và giải quyết KNTC  

1.1. Tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý nhà nước về công  tác 

khiếu nại, tố cáo; 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 tiếp công dân và 

giải quyết khiếu nại, tố cáo. Đồng thời, tiếp tục thực hiện tốt các giải pháp trong 

Chỉ thị số 09-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Thông báo kết luận số 

130-TB/TW của Bộ Chính trị; Nghị quyết số 39/2012/QH13 ngày 23/11/2012 và 

Nghị quyết số 113/2015/QH ngày 27/11/2015 của Quốc hội về việc tiếp tục thực 
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hiện các Nghị quyết của Quốc hội khóa XIII về hoạt động giám sát chuyên đề, hoạt 

động chất vấn liên quan đến công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; 

Chỉ thị số 14/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chấn chỉnh và nâng cao hiệu 

quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; Kế hoạch số 363/KH-

TTCP ngày 20/3/2019 của Thanh tra Chính phủ và các văn bản chỉ đạo của tỉnh, 

của huyện về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Đặc biệt là tăng 

cường rà soát, giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu nại, tố cáo tồn đọng, kéo dài; 

chủ động nắm bắt tình hình và thực hiện tốt công tác hòa giải, giải quyết kịp thời 

các vụ việc mới phát sinh ngay từ cơ sở, hạn chế tối đa khiếu kiện vượt cấp, đông 

người. 

 1.2. Tăng cường công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; nắm 

chắc tình hình khiếu nại đông người để có kế hoạch giải quyết kịp thời ngay tại cơ 

sở. Thực hiện nghiêm túc Quy định số 11-QĐi/TW ngày 18/02/2019 của Bộ Chính 

trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực 

tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của công dân, tổ chức đối thoại 

với công dân trong quá trình giải quyết; đảm bảo công tác giải quyết khiếu nại, tố 

cáo đúng quy định pháp luật, hạn chế tối đa tình trạng đơn giải quyết tồn đọng, kéo 

dài, quá hạn và vượt cấp; xử lý kiên quyết các đối tượng lợi dụng quyền khiếu nại, 

tố cáo để kích động người dân có hành vi vi phạm pháp luật. Người đứng đầu cơ 

quan, đơn vị cần nhận thức đầy đủ về nhiệm vụ quan trọng của công tác tiếp công 

dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân sẽ tác động, ảnh 

hưởng trực tiếp đến việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị và đảm bảo ổn định tình 

hình trên địa bàn. 

 1.3. Tăng cường công tác thanh tra trách nhiệm thủ trưởng đơn vị trong thực 

hiện Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo; thanh tra trách nhiệm trong việc thực hiện công 

tác tiếp công dân, đặc biệt là việc thực hiện các quyết định giải quyết khiếu nại đã 

có hiệu lực pháp luật, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác tiếp 

công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; tập trung tổ chức thi hành quyết định giải 

quyết khiếu nại, tranh chấp đã có hiệu lực pháp luật. 

 1.4. Tăng cường công tác phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 

và các tổ chức chính trị - xã hội trong việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật, giải 

quyết khiếu nại, tố cáo và thực hiện các quyết định, kết luận giải quyết khiếu nại, 

tố cáo; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về khiếu nại, tố cáo cho 

cán bộ, công chức, viên chức, Nhân dân tại các xã, thị trấn; tăng cường công tác 

hòa giải tại cơ sở, gắn với phát huy vai trò các đoàn thể tại địa phương trong công 

tác giải quyết các mâu thuẫn, tranh chấp trong nhân dân, hạn chế thấp nhất số 

lượng đơn thư khiếu nại, tố cáo gửi đến nhiều nơi; thường xuyên tổ chức các lớp 

tập huấn nghiệp vụ chuyên môn cho đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác tiếp 

công dân, xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo. 

 1.5. Tăng cường công tác quản lý đất đai từ huyện đến cơ sở nhằm hạn chế 

phát sinh yêu cầu, khiếu nại, tố cáo trên lĩnh vực này. 



12 

 

2. Kiến nghị, đề xuất 

2.1. Kiến nghị Quốc hội về hoàn thiện pháp luật: Luật Tố cáo 2018 chỉ quy 

định cho cá nhân có quyền tố cáo tiếp khi có căn cứ cho rằng việc giải quyết tố cáo 

là không đúng pháp luật hoặc quá thời hạn quy định mà tố cáo không được giải 

quyết. Tuy nhiên, pháp luật hiện hành chưa có hướng dẫn cụ thể cá nhân thực hiện 

quyền tố cáo tiếp như thế nào. Do đó, cần có những quy định cụ thể hơn, như nội 

dung đơn tố cáo tiếp và tài liệu, bằng chứng kèm theo để chứng minh việc người 

đã giải quyết tố cáo thực hiện không đúng pháp luật. 

 2.2. Kiến nghị Chính phủ hoặc Thanh tra Chính phủ ban hành quy định mẫu 

đơn khiếu nại, tố cáo để các tổ chức, cá nhân thực hiện, đồng thời tạo sự thuận lợi 

cho cơ quan nhà nước trong việc tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố 

cáo vì trên thực tế, khi công dân viết đơn gửi đến các cơ quan chức năng thường có 

nội dung không rõ ràng, không đủ những thông tin cần thiết theo yêu cầu của công 

tác tiếp công dân, xử lý, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; ban hành văn bản 

hướng dẫn cụ thể việc xử lý đối với cá nhân cố tình tố cáo sai sự thật; các trường 

hợp công dân lợi dụng việc khiếu kiện để xúc phạm cán bộ, gây rối làm ảnh hưởng 

đến tình hình an ninh trật tự tại các cơ quan, đơn vị và địa phương. 

 2.3. UBND tỉnh thường xuyên mở các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ 

nhằm nâng cao trình độ, kỹ năng cho cán bộ làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn 

thư và tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo từ xã đến huyện. Thực hiện tuyên 

truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham 

nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong cán bộ, nhân dân. 

Trên đây là báo cáo thực hiện pháp luật về tiếp công dân và giải quyết khiếu 

nại, tố cáo từ 01/7/2016 đến 01/7/2021, UBND huyện báo cáo Đoàn Đại biểu Quốc 

hội tỉnh Hà Tĩnh quan tâm, chỉ đạo./. 

Nơi nhận: 

- Đoàn GS số 04 - Đoàn ĐBQH tỉnh; 

- Thường trực HĐND huyện; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Thanh tra huyện; 

- Lưu: VT, TT. 
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