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I. TÌNH HÌNH KHIẾU NẠI, TỐ CÁO, KIẾN NGHỊ, PHẢN ẢNH  

Trong thời gian qua, tình hình an ninh chính trị trên địa bàn huyện cơ bản 

ổn định, dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp trên cả nước, nên cũng đã phần 

nào làm ảnh hưởng đến các chỉ tiêu, mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội của huyện 

nhà; trong thời gian này cũng là thời điểm diễn ra nhiều sự kiện trọng đại của đất 

nước: Bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-

2026 nên tình hình đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị phản ánh của công dân 

có phần gia tăng. Trước tình hình đó, xác định việc giải quyết đơn thư khiếu nại, 

tố cáo, kiến nghị phản ánh (KNTC, KNPA) của công dân là một trong những 

nhiệm vụ trọng tâm, do vậy cấp uỷ, chính quyền từ huyện đến các xã, thị trấn đã 

tập trung cao độ trong việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác tiếp 

dân, giải quyết KNTC, KNPA, nhất là các vụ việc phức tạp, tồn đọng kéo dài và 

những đơn thư liên quan đến công tác bầu cử, nhân sự ứng cử đại biểu HĐND 

các cấp; nhiều vụ việc KNTC, KNPA đã các cơ quan, đơn vị tập trung giải quyết 

dứt điểm. Kết quả đạt được trên các lĩnh vực cụ thể như sau: 

II. KẾT QUẢ TIẾP CÔNG DÂN, XỬ LÝ ĐƠN, GIẢI QUYẾT KNTC, KNPA 

1. Công tác tiếp công dân 

a) Kết quả tiếp công dân 

Trong 09 tháng đầu năm toàn huyện đã tổ chức tiếp 225 lượt, tiếp 264 

người (Tiếp định kỳ 78 lượt, tiếp 97 người; Tiếp thường xuyên 147 lượt, tiếp 

167 người; Tiếp đột xuất 0 lượt, tiếp 0 người ); Tiếp 145 vụ việc; có 03 đoàn 

đông người với 20 người, trong đó:  

- Cấp huyện đã tổ chức tiếp 161 lượt, tiếp 200 người (Định kỳ 56 lượt, tiếp 

66 người; Thường xuyên 104 lượt, tiếp 124 người; Đột xuất 0 lượt, tiếp 0 

người); Tiếp 94 vụ việc, trong đó có 03 đoàn đông người với 20 người, (1) Đoàn 

10 công dân xã Xuân Yên phản ánh, kiến nghị giải quyết việc một số phương 

tiện dạ cào, dạ xa bờ, dạ kích điện công suất lớn từ các tỉnh khác đến khai thác 

hải sản và cào hết ngư cụ của các hộ ngư dân xã Xuân Yên; (2) Đoàn 05 công 

dân xã Xuân Giang tố cáo Chủ tịch UBND xã Xuân Giang; công chức địa chính 

xã có nhiều sai phạm trong việc cấp giấy CNQSD đất cho người thân trái quy 

định, gây thất thoát tiền của nhà nước. Các nội dung kiến nghị của công dân đã 

được các cấp, các ngành xem xét giải quyết theo quy định (3) Đoàn có 05 người 
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công dân xã Xuân Hải kiến nghị liên quan đến đất đai đến việc đã nộp tiền hợp 

thức vườn thừa cho UBND xã nhưng chưa được cấp giấy CNQSD đất. 

- Cấp xã đã tổ chức tiếp 64 lượt, tiếp 64 người (Định kỳ 21 lượt, tiếp 21 

người; Thường xuyên 43 lượt, tiếp 43 người; Đột xuất 0 lượt, tiếp 0 người); Tiếp 

0 vụ việc; không có đoàn đông người. 

b) Phân loại đơn, vụ việc qua tiếp công dân 

- Phân loại theo nội dung: Tiếp nhận 155 đơn/145 vụ việc (Khiếu nại 18 

đơn/16 vụ việc; Tố cáo 16 đơn/10 vụ việc; KNPA 121 đơn/119 vụ việc), trong 

đó: Huyện tiếp 104 đơn/94 vụ việc (Khiếu nại 08 đơn/06 vụ việc; Tố cáo 16 

đơn/10 vụ việc; KNPA 80 đơn/78 vụ việc). Xã tiếp 51 đơn/51 vụ việc (Khiếu 

nại  10 đơn/10 vụ việc; Tố cáo  0đơn/0 vụ việc; KNPA 41 đơn/41 vụ việc). 

- Phân theo thẩm quyền giải quyết: Huyện 70 đơn/70 vụ việc; Xã 51 

đơn/51 vụ việc; Không thuộc thẩm quyền: 85 đơn/85 vụ việc,  trong đó: Hướng 

dẫn công dân 25 đơn; chuyển đơn 15 đơn; đôn đốc giải quyết 15 đơn. 

2. Tiếp nhận, phân loại và xử lý đơn (Biểu số 01, 02, 03, 04/XLD) 

a) Tổng số đơn tiếp nhận 

Trong kỳ toàn huyện tiếp nhận 279 đơn: Đơn kỳ trước chuyển sang 40 

đơn; Đơn tiếp nhận trong kỳ 239 đơn (Huyện tiếp  156 đơn, Xã tiếp  123 đơn) 

- Số đơn đã xử lý: 279/279 đơn (Huyện 156/156 đơn; Xã 123/123 đơn) 

- Số đơn, vụ việc đủ điều kiện xử lý: 259 đơn/250 vụ việc (Huyện 

136đơn/127 vụ việc;  Xã  123đơn/123 vụ việc). 

- Số đơn, vụ việc không đủ điều kiện xử lý: 20đơn/17 vụ việc  

b) Phân loại, xử lý đơn 

* Phân loại theo nội dung:  

- Đơn khiếu nại 35 đơn/31 vụ việc (Cấp huyện 20 đơn/16 vụ việc, Cấp xã 

15 đơn/15 vụ việc).  

- Đơn tố cáo 35 đơn/32 vụ việc (Cấp huyện 30 đơn/27 vụ việc, Cấp xã  05 

đơn/05 vụ việc).  

- Đơn kiến nghị, phản ánh 196 đơn/196 vụ việc (Cấp huyện 93 đơn/93 vụ 

việc, Cấp xã 103 đơn/103 vụ việc).  

* Phân loại theo tình trạng giải quyết  

- Tổng số đã giải quyết 250 đơn/241 vụ việc, trong đó: Cấp huyện 134 

đơn/125 vụ việc, Cấp xã 123 đơn/116 vụ việc). 

- Tổng số đang giải quyết 09 đơn/09 vụ việc, trong đó: Cấp huyện 02 

đơn/02 vụ việc, Cấp xã 07 đơn/07 vụ việc). 

- Tổng số chưa giải quyết 0 đơn/0 vụ việc 

c) Kết quả xử lý đơn 

Toàn huyện đã xử lý 193 đơn/193vụ việc (Khiếu nại 27 đơn/27 vụ việc; 

Tố cáo 21 đơn/21 vụ việc; KNPA 145 đơn/145 vụ việc), trong đó:  
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- Thẩm quyền huyện 70 đơn/70 vụ việc, trong đó: Khiếu nại 12 đơn/12 vụ 

việc; Tố cáo 16 đơn/16 vụ việc; KNPA 42 đơn/42 vụ việc. 

- Thẩm quyền xã 123 đơn/123 vụ việc, trong đó: Khiếu nại 15 đơn/15 vụ 

việc;  Tố cáo 05 đơn/05 vụ việc; KNPA 103 đơn/103 vụ việc. 

- Không thuộc thẩm quyền 66 đơn/66 vụ việc, trong đó: Hướng dẫn công 

dân 18 vụ việc; Chuyển đơn 37 vụ việc; Đôn đốc giải quyết 11 vụ việc. 

3. Kết quả giải quyết KNTC, KNPA (Biểu số 01, 02, 03, 04/KQGQ) 

Toàn huyện tiếp nhận 133đơn/133vụ việc (14KN; 11TC; 108KNPA), 

trong đó: Cấp huyện 48đơn/48vụ việc (11KN; 04TC; 33KNPA); Cấp xã 

85đơn/88vụ việc (03KN; 07TC; 75KNPA);  

- Đã giải quyết 121đơn/121vụ việc (12KN; 10TC; 99KNPA) đạt 90,9%, 

trong đó: Cấp huyện 45đơn/45vụ việc (09KN; 04TC; 32KNPA) đạt đạt 93,7%; 

Cấp xã 76đơn/76vụ việc (03KN; 06TC; 67KNPA) đạt đạt 89,4%.  

- Đang giải quyết 12đơn/12vụ việc (02KN; 01TC; 09KNPA), trong đó: 

Cấp huyện 03đơn/03vụ việc (02KN; 0TC; 01KNPA); Cấp xã 09đơn/09vụ việc 

(0KN; 01TC; 08KNPA).  

a) Kết quả giải quyết khiếu nại ( 01, 02/KQGQ) 

Toàn huyện đã giải quyết 12/14 vụ việc đạt 85,7%, trong đó: Cấp huyện 

09/11 vụ việc đạt 81,8%; Cấp xã 03/03 vụ việc đạt 100,0%, trong đó: 

- Tổng hợp quyết định giải quyết khiếu nại: Thu hồi cho Nhà nước, trả lại 

cho tập thể, cá nhân: 0; Xử lý trách nhiệm: 0; Chuyển cơ quan điều tra: Không 

- Phân tích kết quả giải quyết khiếu nại:  

+ Khiếu nại lần đầu 09 vụ việc, trong đó: Khiếu nại đúng 0 vụ việc; Khiếu 

nại sai 08 vụ việc; Khiếu nại đúng một phần 01 vụ việc.  

+ Khiếu nại lần 2 có 03 vụ việc, trong đó: Công nhận kết quả giải quyết 

lần đầu 03 vụ việc; Hủy, sửa đổi quyết định lần đầu 0 vụ việc 

- Việc chấp hành thời hạn giải quyết khiếu nại: Chấp hành thời hạn đúng 

quy định 09 vụ việc; chấp hành thời hạn không đúng quy định 0 vụ việc. 

- Kết quả thực hiện Quyết định giải quyết khiếu nại 12: Số Quyết định đã 

thực hiện xong: 11 Quyết định; Số Quyết định đang thực hiện 01. 

- Kết quả xử lý Quyết định giải quyết khiếu nại: Thu hồi cho Nhà nước, 

trả lại cho tập thể, cá nhân: 0; Xử lý trách nhiệm: 0; Khới tố: 0 

b) Kết quả giải quyết tố cáo ( 03/KQGQ, 04/KQGQ) 

Toàn huyện đã giải quyết 10/11 vụ việc đạt 90,9%, trong đó: Cấp huyện 

giải quyết 04/04 vụ việc đạt 100,0%; Cấp xã giải quyết 06/07 vụ việc đạt 85,7%. 

- Tổng hợp kết luận nội dung tố cáo: Thu hồi cho Nhà nước, trả lại cho 

tập thể cá nhân: 0; Kiến nghị xử lý trách nhiệm: 0 

- Phân tích kết quả giải quyết các vụ việc tố cáo: Tố cáo đúng 01; Tố cáo 

sai 07; Tố cáo tiếp sai 0; Tố cáo có đúng có sai 02; Tố cáo tiếp có đúng có sai 0. 
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- Việc chấp hành thời hạn giải quyết tố cáo: Chấp hành thời gian đúng 

quy định 09; Chấp hành không đúng thời gian quy định 0. 

- Số kết luận nội dung tố cáo phải thực hiện 10: Số kết luận đã thực hiện 

xong: 09; Số kết luận đang thực hiện: 01; Số tiền, đất đã thu hồi cho nhà nước, 

trả lại cho tập thể cá nhân: 0; Số người đã bị xử lý trách nhiệm: 0 

c) Kết quả giải quyết kiến nghị, phản ánh 

Toàn huyện đã giải quyết 99/108 vụ việc đạt 91,6%, trong đó: Cấp huyện 

32/33 vụ việc đạt 96,9,0%; Cấp xã 08/08 vụ việc đạt 89,3% 

3. Bảo vệ người tố cáo: 

Việc giữ bí mật thông tin và bảo vệ người tố cáo, thực hiện theo quy định 

tại Điều 55 đến Điều 58, Luật tố cáo năm 2018; trong thời điểm báo cáo không 

có trường hợp nào yêu cầu cơ quan giải quyết tố cáo áp dụng biện pháp bảo vệ. 

III. NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ 

1. Những ưu điểm  

Xác định công tác tiếp dân, giải quyết KNTC, KNPA của công dân là một 

trong những yêu cầu nhiệm vụ chính trị trọng tâm, do vậy cấp uỷ, chính quyền 

huyện đã thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công 

tác tiếp dân, giải quyết KNTC, KNPA, nhất là tập trung cao độ cho việc giải 

quyết các vụ việc liên quan đến ứng cử viên đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 

2016-2021, các vụ việc KNTC, KNPA tồn đọng, phức tạp kéo dài; hoàn thành 

01 cuộc kiểm tra trách nhiệm việc thực hiện các quy định của pháp luật về tiếp 

công dân, giải quyết KNTC, KNPA tại 06 xã, thị trấn; thành lập 18 đoàn kiểm 

tra, xác minh giải quyết KNTC; Tổ chức 02 cuộc họp xin ý kiến các sở ngành về 

giải quyết vụ việc; 01 cuộc làm việc với UBND xã Cổ Đạm đôn đốc giải quyết 

các vụ việc; 11 cuộc đối thoại với công dân; ban hành 08 văn bản chỉ đạo công 

tác tiếp dân, giải quyết KNTC; các cuộc làm việc với phòng, ban để xử lý đơn 

và ban hành nhiều văn bản giao, đôn đốc giải quyết vụ việc trên địa bàn. 

2. Nhưng tồn tại, hạn chế 

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác tiếp dân, giải quyết KNTC, 

KNPA trong thời gian quá còn tồn tại, hạn chế: Công tác quản lý nhà nước trên 

một lĩnh vực còn tồn tại, hạn chế, bất cập (nhất là trong lĩnh vực đất đai, GPMB); 

Nhận thức, trách nhiệm về yêu cầu, trong việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn 

và trong việc giải quyết KNTC của người đứng đầu và một bộ phận CBCC ở 

một số đơn vị còn nhiều còn hạn chế; việc tiếp nhận, phân loại, xử lý đơn thư 

theo nội dung, điều kiện xử lý, thẩm quyền giải quyết trong một số vụ việc chưa 

bảo đảm quy định; việc chấp hành thời hạn xử lý đơn thư và giải quyết KNTC 

của một số đơn vị còn kéo dài; việc giải quyết một số vụ việc  KNTC, KNPA 

chưa bảo đảm trình tự, thủ tục pháp luật quy định; một số vụ việc KNTC, KNPA 

chưa được giải quyết triệt để từ cơ sở, chất lượng chưa cao, chưa dứt điểm, gây 

bức xúc cho người dân, dẫn đến phức tạp tình hình, tiềm ẩn nguy cơ bất ổn; 

công tác lập, lưu hồ sơ tiếp dân và giải quyết KNTC ở một số đơn vị cơ sở còn 

nhiều thiếu sót. Công tác tổ chức gặp gỡ, hòa giải, đối thoại giải quyết những 
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mâu thuẫn, bất đồng, vướng mắc, tranh chấp trong nội bộ nhân dân tại các đơn 

vị cơ sở kết quả, hiệu quả đạt được còn thấp, chưa đáp ứng nhiệm vụ đề ra; dẫn 

đến đơn thư kéo dài, vượt cấp, tồn đọng kéo dài. 

3. Nguyên nhân của tồn tại, hạn chế 

a) Nguyên nhân khách quan 

- Tình hình phát sinh đơn thư khiếu kiện, nhất là các vụ việc phức tạp, tồn 

động kéo dài hầu hết do tồn tại lịch sử qua các thời kỳ để lại (chủ yếu là lĩnh vực 

đất đai và bồi thường-GPMB các dự án đầu tư); công tác quản lý đất đai trước 

đây còn hết sức lỏng lẻo, có nhiều sai phạm; hồ sơ quản lý đất đai không được 

xác lập hoặc xác lập không đầy đủ, không đúng quy định (hồ sơ giao đất, cho 

thuê đất, cấp giấy CNQSD đất, sổ sách, bản đồ địa chính, quy hoạch…) nên khó 

khăn cho công tác kiểm tra, xác minh thu thập chứng cứ; quá trình xử lý, giải 

quyết vụ việc. 

- Trong thời gian qua yêu cầu, nhiệm vụ chính trị đặt ra khá nặng nề, khối 

lượng công việc phát sinh ngày càng lớn, nhất là tập trung cho công tác bầu cử 

Bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đòi 

hỏi các cấp, các ngành trên địa bàn phải dồn mọi nguồn lực, thời gian; bên cạnh 

đó là đại dịch Covid 19 bùng phát và diễn biến phức tạp; dịch bệnh trên đàn gia 

súc ngày càng gia tăng do vậy lực lượng CBCC các cơ quan hành chính phải 

giành nhiều thời gian để xử lý, giải quyết các nhiệm vụ cấp bách đó. 

b) Nguyên nhân chủ quan  

- Vai trò, trách nhiệm của cấp ủy đảng, chính quyền, các tổ chức, đoàn thể 

thuộc hệ thống chính trị và người đứng đầu ở một số cơ quan, đơn vị trong việc 

lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư 

KNTC chưa tập trung quyết liệt, thiếu biện pháp tổ chức thực hiện dứt điểm. 

- Việc thực thi nhiệm vụ, công vụ của một số công chức chưa đáp ứng được 

với nhiệm vụ được giao, đang để công việc tồn đọng, kéo dài dẫn đến phát sinh đơn 

thư khiếu kiện của công dân; một phần do trình độ, năng lực, tinh thần trách nhiệm 

của một bộ phận CBCC làm công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại ở các cấp, 

các ngành chưa cao, trong quá trình xử lý, xem xét tham mưu giải quyết các vụ 

việc còn thiếu kịp thời để đơn thư khiếu kiện vượt cấp, tồn động kéo dài. 

4. Dự báo tình hình đơn thư 

 Trong thời gian tới trên địa bàn huyện đang triển khai thực hiện công tác 

bồi thường GPMB nhiều dự án đầu tư lớn liên quan đến giao thông; khu đô thị 

và triển khai bán đấu giá QSD đất tại nhiều địa phương, do đó dự báo tình hình 

KNTC, KNPA của công dân vẫn có những diễn biến phức tạp. Vì vậy, cần xác 

định công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC là nhiệm vụ chính trị quan trọng 

góp phần ổn định tình hình an ninh, chính trị tại địa phương đòi hỏi cấp ủy chính 

quyền các cấp cần nâng cao hơn nữa vai trò trách nhiệm, tập trung giải quyết các 

vụ việc phức tạp, tồn đọng, kéo dài. Tổ chức tốt công tác tiếp dân thường xuyên, 

định kỳ, gắn với đối thoại trực tiếp; nghiêm túc, triệt để thực hiện các quyết 

định, kết luận giải quyết KNTC đã có hiệu lực pháp luật. 
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1. Nâng cao trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp và 

phát huy vai trò cả hệ thống chính trị đối với công tác tiếp công dân, giải quyết 

KNTC; đặc biệt, tăng cường công tác gặp gỡ, đối thoại, xử lý, giải quyết những 

phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của người dân theo Quy định số 11-

QĐi/TW ngày 18/02/2019 của Ban chấp hành Trung ương nhằm hạn chế tối đa 

việc khiếu kiện đông người, phức tạp, vượt cấp. 

2. Tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tuyên truyền, quán triệt, phổ biến; 

triển khai thực hiện nghiêm túc Luật Tiếp công dân, Luật KNTC và các chỉ thị, 

nghị quyết, kết luận, kế hoạch, văn bản chỉ đạo của các cấp thẩm quyền về công 

tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. 

3. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác tiếp dân, tiếp nhận, 

phân loại, xử lý đơn thư trong tình hình Đại dịch Covid 19 đang diễn biến phức 

tạp; tổ chức xem xét, giải quyết kịp thời, có hiệu quả các vụ việc KNTC thuộc 

thẩm quyền; rà soát, đôn đốc và giải quyết các vụ việc KNTC phức tạp, tồn 

động kéo dài theo chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh, Thanh tra tỉnh, 

Thường trực huyện ủy và các vụ việc mới phát sinh. 

4. Thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin, báo cáo theo đúng quy định tại 

Thông tư 02/2021/TT-TTCP ngày 22/3/2021 của Thanh tra Chính phủ; tăng 

cường sự phối hợp giữa các cơ quan, tổ chức nhằm nâng cao chất lượng báo cáo, 

bảo đảm có đầy đủ thông tin, phục vụ kịp thời công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ 

chức thực hiện nhiệm vụ tiếp công dân, giải quyết KNTC và PCTN. 

Trên đây là Báo cáo tình hình tiếp dân, giải quyết KNTC 09 tháng đầu 

năm 2021 và nhiệm vụ, giải pháp những tháng còn lại cuối năm 2021, UBND 

huyện Nghi Xuân báo cáo Thanh tra tỉnh xem xét, chỉ đạo./. 

Nơi nhận:          
   - Như trên; 

   - TT Huyện ủy, HĐND huyện; 

   - Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

   - UBKT huyện ủy; 

   - Lưu: VT,TT. 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 
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