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BÁO CÁO 

Nội dung về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo  

trên địa bàn thị trấn Phủ Thông Quý II năm 2021 

 

  

I. TÌNH HÌNH KHIẾU NẠI, TỐ CÁO 

Tình hình khiếu nại, tố cáo trên địa bàn thị trấn không có vấn đề nổi bật. 

Chủ yếu là tiếp nhận các đơn thư kiến nghị về hòa giải tranh chấp đất đai, về xây 

dựng trái phép.  

II. KẾT QUẢ CÔNG TÁC TIẾP CÔNG DÂN, XỬ LÝ ĐƠN, GIẢI 

QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO 

1. Công tác tiếp công dân  

a) Kết quả tiếp công dân 

Công tác tiếp công dân được tổ chức thực hiện thường xuyên và định kỳ. 

Trong Quý II năm 2021, lãnh đạo và công chức được phân công tiếp công dân 

chưa tiếp lượt công dân nào. 

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

Không có. 

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

03/XLD, 04/XLD) 

UBND thị trấn Phủ Thông tiếp nhận 04 đơn thư trong Quý II, cụ thể: 

a) Tổng số đơn: 04 đơn, trong đó: 

- Đơn kỳ trước chuyển sang: 01 đơn. 

- Đơn tiếp nhận trong kỳ: 03 đơn. 

- Số đơn đã xử lý/ Tổng số đơn tiếp nhận:  

- Số đơn, số vụ việc, đủ điều kiện xử lý. 

b) Phân loại, xử lý đơn 

- Phân loại theo nội dung: 

+ Số đơn, số vụ việc khiếu nại: Không có. 

+ Số đơn, số vụ việc tố cáo: Không có. 

+ Số đơn, số vụ việc kiến nghị, phản ánh: 04 đơn. 

- Phân loại theo tình trạng giải quyết: 
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+ Số đơn, số vụ việc đã giải quyết: 02 đơn. 

+ Số đơn, số vụ việc đang giải quyết: 02 đơn. 

+ Số đơn, số vụ việc chưa giải quyết: Không có. 

c) Kết quả xử lý đơn: 

 - Số đơn, số vụ việc thuộc thẩm quyền: 03 đơn. 

 - Số đơn, số vụ việc không thuộc thẩm quyền: 01 đơn. 

3. Kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh thuộc thẩm 

quyền:  

Quý II, UBND thị trấn đã nhận được 04 đơn đề nghị, trong đó:  

- 01 đơn đề nghị hòa giải lại tranh chấp đất đai của bà Triệu Thị Lê, trú tại 

phố Nà Hái đã hòa giải xong;  

- 01 đơn trình báo mất giấy CNQSDĐ đã gửi UBND huyện giải quyết và đã 

trả kết quả. 

- 01 đơn đề nghị của bà Triệu Thị Bé, trú tại Phố Chính, đang tiến hành giải 

quyết. 

- 01 đơn đề nghị phát sinh của ông Lâm Văn Ngân, trú tại phố Nà Hái, đang 

tiến hành giải quyết. 

4. Bảo vệ ngƣời tố cáo (nếu có) 

Không có. 

III. NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ 

1. Ƣu điểm 

UBND thị trấn Phủ Thông đã thực hiện việc tiếp công dân theo quy định của 

Luật Tiếp công dân và Nghị định. Các đơn thư kiến nghị, phản ánh đều được tiếp 

nhận, phân loại, xử lý kịp thời, đảm bảo đúng nguyên tắc, trình tự, thủ tục theo quy 

định của pháp luật. Trong quá trình giải quyết đơn thư, lãnh đạo UBND chú trọng 

việc đối thoại, hòa giải đối với các bên liên quan. 

2. Tồn tại, hạn chế 

UBND thị trấn chưa bố trí được địa điểm tiếp công dân đảm bảo các điều 

kiện theo quy định. Sự phối hợp giữa các bộ phận chuyên môn trong thực hiện việc 

tiếp nhận, xử lý đơn thư chưa chặt chẽ. 

3. Nguyên nhân 

Ưu điểm: Có được những ưu điểm trên là do lãnh đạo UBND thị trấn đã 

quan tâm, thường xuyên chỉ đạo công chức chuyên môn phối hợp thực hiện tốt 

việc tiếp công dân và giải quyết đơn thư. 

Tồn tại, hạn chế: Số lượng cán bộ, công chức đông nên đã bố trí phòng làm 

việc cho các công chức chuyên môn chưa sắp xếp được phòng tiếp công dân riêng. 



3 

 

Công chức xử lý đơn thuộc lĩnh vực phụ trách chưa thực hiện việc tiếp nhận, xử lý 

đúng trình tự, thủ tục.  

IV. DỰ BÁO TÌNH HÌNH 

Trên cơ sở tổng hợp báo cáo Quý II năm 2021 về công tác giải quyết đơn 

thư, khiếu nại, tố cáo trên địa bàn, UBND thị trấn dự báo trong Quý III sẽ phát sinh 

các đơn kiến nghị về tranh chấp đất đai, xây dựng. 

V. PHƢƠNG HƢỚNG, NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CHỦ YẾU TRONG 

KỲ TIẾP THEO 

1. Tiếp tục quán triệt, triển khai 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; Chỉ thị số 14/CT-TTg, ngày 18/5/2012 của Thủ tướng 

Chính phủ về chấn chỉnh nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân và giải quyết 

khiếu nại, tố cáo. 

2. Thực hiện tốt việc tiếp công dân thường xuyên và định kỳ tại phòng tiếp 

công dân theo quy định của Luật Tiếp công dân và Nghị định số 64/2014/NĐ-CP 

của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiếp công dân. 

3. Tiếp nhận, phân loại, xử lý đơn thư giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị 

của công dân theo đúng quy định. 

  4. Tăng cường sự phối hợp giữa các ban, ngành, đoàn thể; đẩy mạnh kiểm 

tra, giám sát việc tiếp công dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo. 

VI. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT 

Không có. 

Trên đây là báo cáo công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo 

Quý II năm 2021 của UBND thị trấn Phủ Thông. 

 

Nơi nhận: 
Gửi bản điện tử: 

- UBND huyện; 

- Thanh tra huyện; 

- TTĐU, TTHĐND thị trấn; 

- CT, PCT UBND thị trấn; 

- MTTQ, các đoàn thể thị trấn; 

- Công chức chuyên môn thị trấn; 

- Lưu: VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Trƣơng Văn Thoại 
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