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Thực hiện Kế hoạch số 79/KH-ĐĐBQH ngày 10/12/2021 của Đoàn Đại 

biểu Quốc hội tỉnh Bình Phước về giám sát chuyên đề “Việc thực hiện công tác 

tiếp công dân, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo từ ngày 01/7/2016 đến 01/7/2021” 
đối với Ủy ban nhân dân thành phố Đồng Xoài, theo nội dung, đề cương yêu cầu 

tại Công văn số 296/TTKQH-GS  ngày 25/10/2021 của Tổng thư ký Quốc hội. 

Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố báo cáo như sau: 

 

PHẦN I 

TÌNH HÌNH BAN HÀNH CHÍNH SÁCH PHÁP LUẬT VỀ TIẾP 

CÔNG DÂN VÀ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO 

 

I. VIỆC BAN HÀNH VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT VỀ 

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 khiếu nại, tố cáo: 

UBND thành phố đã triển khai, tổ chức, thực hiện nghiêm sự chỉ đạo của 

UBND tỉnh, Thành ủy về công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công 

dân và triển khai thi hành các văn bản pháp luật của cơ quan có thẩm quyền 

(Luật tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo; Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 

26/5/2014 của Bộ Chính trị về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng về công tác 

tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo”; Quy định số 11-QĐ/TW ngày 

18/02/2019 của Bộ Chính trị quy định 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…). Ban hành kịp thời các văn bản nhằm tiếp tục tăng cường chỉ 

đạo thực hiện đối với các mặt công tác này, góp phần giải quyết kịp thời các 

kiến nghị của nhân dân, không để phát sinh điểm nóng về khiếu nại tố cáo trên 

địa bàn. 

Bên cạnh việc kịp thời ban hành văn bản chỉ đạo, xây dựng Chương trình 

- Kế hoạch hành động để triển khai, thực hiện các mặt công tác nêu trên, hàng 

năm Thành ủy, HĐND-UBND thành phố thành lập các đoàn giám sát, thanh tra 
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trách nhiệm, tổ chức hội nghị tổng kết, triển khai nhiệm vụ đầu năm về công tác 

tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo để kịp thời đánh giá, đề ra giải 

pháp nâng cao hiệu quả đối với các mặt công tác này.  

2. Việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật theo thẩm quyền và 

ban hành văn bản chỉ đạo, điều hành về công tác tiếp công dân, giải quyết 

khiếu nại, tố cáo: 

- Số lượng văn bản quy phạm pháp luật đã ban hành: Không. 

- Số văn bản chỉ đạo, điều hành tổ chức thực hiện đã ban hành: Trong niên 

độ báo cáo, UBND thành phố đã ban hành 45 văn bản chỉ đạo điều hành triển 

khai những văn bản liên quan đến công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư 

khiếu nại, tố cáo theo chỉ đạo của cấp trên (cụ thể theo Phụ lục số 2 kèm theo). 

Các văn bản UBND thành phố ban hành đã kịp thời chỉ đạo các cơ quan, 

đơn vị thành phố, UBND các xã, phường triển khai, thực hiện tốt công tác tiếp 

dân, giải quyết đơn thư tại cơ quan đơn vị mình phù hợp với tình hình thực tế 

từng đơn vị, địa phương; có tính khả thi và hiệu quả.  

II. TỒN TẠI, HẠN CHẾ VÀ NGUYÊN NHÂN: 

1. Tồn tại, hạn chế trong việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật 

văn bản hướng dẫn và văn bản chỉ đạo điều hành: 

Nhìn chung, việc ban hành văn bản pháp luật của UBND thành phố còn 

hạn chế, chủ yếu mới ban hành văn bản, chỉ đạo điều hành theo chỉ đạo của cấp 

trên để phục vụ công tác này. 

2. Nguyên nhân: UBND cấp huyện là cơ quan hành chính địa phương, 

hạn chế về thẩm quyền nên việc ban hành văn bản chủ yếu phục vụ công tác 

quản lý, điều hành của địa phương.  

 

PHẦN II 

KẾT QUẢ TỔ CHỨC THỰC HIỆN PHÁP LUẬT VỀ TIẾP CÔNG 

DÂN VÀ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI TỐ CÁO 

 

I. TÌNH HÌNH KHIẾU NẠI, TỐ CÁO: 

1. Tình hình khiếu nại, tố cáo của công dân: 

Từ năm 2016 đến nay số lượng đơn thư khiếu nại, tố cáo phát sinh trên 

địa bàn thành phố giảm qua các năm, không có đơn thư khiếu kiện đông người, 

nhưng nội dung và tính chất ngày càng phức tạp, nội dung chủ yếu tập trung ở 

lĩnh vực đất đai, đền bù, giải tỏa, tái định cư (chiếm khoảng 80% số đơn thư 

phát sinh hàng năm); cụ thể đơn khiếu nại 105 đơn (giảm 27%), đơn tố cáo 24 

đơn (tăng 01 đơn) so với giai đoạn 2010-2015 (giai đoạn 2010-2015 đơn khiếu 

nại 385 đơn, đơn tố cáo 23 đơn).  

Được sự quan tâm chỉ đạo của UBND tỉnh, Thành ủy, việc triển khai tổ 

chức thực hiện công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư của UBND thành phố, các 

phòng, ban, UBND các xã, phường ngày một đi vào nề nếp, đúng quy định của 
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pháp luật. Từng bước đổi mới công tác tiếp dân, tăng cường đối thoại với công 

dân, tạo điều kiện cho công dân thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo theo quy định 

của pháp luật; công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo được thực hiện đúng 

trình tự thủ tục, những đơn thư tồn đọng kéo dài đã và đang được UBND thành 

phố cùng với các Sở, ngành của tỉnh vận động, thuyết phục các hộ dân chấp 

hành Báo cáo kết luận số 740/BC-TTCP của Thanh tra Chính phủ và phương án 

giải quyết của UBND tỉnh tại Quyết định 865/QĐ-UBND ngày 22/4/2020, qua 

đó đã hạn chế được đơn thư tồn đọng quá hạn, đơn thư khiếu nại vượt cấp, khiếu 

kiện đông người, không để phát sinh điểm nóng trên địa bàn, góp phần ổn định 

tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội tại địa phương. 

2. Nguyên nhân phát sinh khiếu nại, tố cáo 

Qua công tác tiếp công dân và giải quyết đơn thư cho thấy việc phát sinh 

đơn thư khiếu nại, tố cáo do một số nguyên nhân sau: 

Thứ nhất: Thành phố Đồng Xoài là trung tâm văn hóa, chính trị của tỉnh, 

trong thời gian qua thành phố thực hiện nhiều dự án nhằm hoàn thiện cơ sở hạ 

tầng, chỉnh trang đô thị, phấn đấu đưa thành phố Đồng Xoài trở thành đạt đô thị 

loại II vào năm 2025.Cùng với sự phát triển của thành phố, sự biến động về đất 

đai, về giá đất ngày một tăng cao dẫn đến các tranh chấp về đất đai, khiếu nại về 

giải tỏa, bồi thường, tái định cư. Mặt khác trong quá trình triển khai, thực hiện 

các dự án, do chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư trong từng dự án có sự 

khác nhau, thường xuyên thay đổi, trong khi giá cả đất đai trên thị trường có 

nhiều biến động, mặt khác công tác quản lý đất đai trên địa bàn còn nhiều bất 

cập, việc đo đạc giải thửa cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của những 

năm trước đây nhiều trường hợp sai về diện tích, trình tự thủ tục không đảm bảo, 

dẫn đến nhiều khiếu nại về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, việc áp giá 

bồi thường, xét tái định cư còn bất cập, mặt khác nhận thức của một số người 

dân còn hạn chế, phát sinh khiếu nại, khiếu kiện. 

Thứ hai: Việc quản lý sử dụng đất, công tác đo vẽ, cấp giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất những năm trước đây còn nhiều bất cập sai sót, do đó các đơn 

khiếu nại và đề nghị liên quan đến quyền sử dụng đất của công dân chiếm tỷ lệ 

tương đối cao, quá trình giải quyết các đơn thư thuộc lĩnh vực này thường kéo dài 

do việc xác minh, thu thập hồ sơ địa chính khó khăn hoặc pháp luật còn nhiều quy 

định chưa cụ thể, cần phải xin ý kiến của cơ quan thẩm quyền cấp trên. 

Đối với các hộ dân khiếu nại kéo dài, mặc dù Thủ tướng Chính phủ, 

Thanh tra Chính phủ, UBND tỉnh đã có chủ trương giải quyết và UBND thành 

phố đã tập trung với tinh thần, trách nhiệm cao để triển khai thực hiện. Tuy 

nhiên một số hộ dân đòi hỏi, yêu sách vượt quá thẩm quyền, khả năng của thành 

phố dẫn đến sự đồng thuận của một số hộ dân chưa cao và có khả năng tiếp tục 

khiếu kiện kéo dài. 

Thứ ba: Trong những năm gần đây, do tình hình dịch Covid 19 diễn biến 

phức tạp, tác động không nhỏ đến một bộ Nhân dân và người lao động từ đó tạo 

áp lực cho thành phố trong việc thực hiện chính sách xã hội về hỗ trợ khó khăn... 
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II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN PHÁP LUẬT VỀ TIẾP CÔNG DÂN, 

GIẢI QUYẾT ĐƠN KHIẾU NẠI, TỐ CÁO: 

1. Kết quả tiếp công dân: 

a) Kết quả tiếp dân của UBND thành phố: 

- Số lượt tiếp: 1852 lượt/526 vụ việc (tăng 239 lượt dân so với cùng kỳ 

giai đoạn 2010-2015), không phát sinh đoàn đông người có tính chất phức tạp. 

Qua tiếp dân đã hướng dẫn, giải thích trực tiếp 258 vụ việc, có văn bản hướng 

dẫn 268 vụ việc. Trong đó: 

+ Lãnh đạo Thành ủy, HĐND-UBND tiếp định kỳ 211 ngày, với 1384 lượt 

công dân; tiếp đột xuất 22 lượt công dân. 

+ Ban tiếp công dân tiếp thường xuyên 446 lượt công dân.  

- Số đoàn đông người: Không có.  

- Nội dung khiếu nại, tố cáo: Nội dung công dân liên hệ tiếp công dân 

tập trung chủ yếu ở lĩnh vực hành chính như khiếu nại hành chính về đất đai, 

xây dựng, giải tỏa bồi thường, tái định cư; xử lý vi phạm hành chính và một số 

đơn thư tranh chấp đất đai và lĩnh vực khác. Trong đó lĩnh vực hành chính 495 vụ 

việc, lĩnh vực Tư pháp 04 vụ việc, lĩnh vực thi hành án 5 vụ việc. 

- Số đoàn đông người: 0; số vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người: 0; vụ 

việc khiếu nại, tố cáo phức tạp kéo dài: 22; số vụ việc lợi dụng khiếu nại, tố cáo 

gây rối làm mất trật tự an ninh 01 vụ (vụ việc ông Mai Quang Huy - Phường 

Tân Bình). 

- Số ngày Chủ tịch UBND thành phố tiếp công dân định kỳ theo quy 

định của Luật Tiếp công dân (số ngày tiếp/tổng số định kỳ theo quy định trong 

thời gian báo cáo 5 năm): 28 ngày. 

- Số ngày tiếp công dân của cấp Phó theo ủy quyền của Chủ tịch: 183 

ngày. 

Việc công khai lịch tiếp công dân: Lịch tiếp công dân hàng tuần của 

lãnh đạo thành phố được công khai tại Trụ sở tiếp công dân và công bố công 

khai trên cổng thông tin điện tử thành phố, loa phóng thanh xã - phường. 

- Việc bố trí cán bộ tiếp công dân, số lượng và tỷ lệ cán bộ được đào 

tạo chuyên ngành Luật, việc bồi dưỡng, tập huấn kỹ năng cho cán bộ làm công 

tác này: 

Ban Tiếp công dân thành phố có 01 Trưởng Ban, 01 chuyên viên có 

chuyên môn nghiệp vụ là Cử nhân luật và thạc sỹ hành chính công. Trong quá 

trình lãnh đạo Thành ủy, HĐND - UBND thành phố tiếp công dân định kỳ, 

UBND thành phố có bố trí lãnh đạo Thanh tra và một số phòng, ban chuyên 

môn được đào tạo chuyên ngành luật, tham gia tiếp công dân. 

Đối với UBND các xã, phường đã bố trí công chức kiêm nhiệm tiếp 

công dân. Trong đó, có 02/08 xã, phường bố trí công chức chuyên ngành Luật 

phụ trách công tác này.  
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- Vai trò và sự tham gia của Luật sư trong hoạt động tiếp công dân; 

Công tác phối hợp với cơ quan hữu quan, đoàn thể: 

+ Vai trò và sự tham gia của Luật sư trong hoạt động tiếp công dân: 

Trong niên độ báo cáo, trong hoạt động tiếp công dân của UBND thành phố 

chưa có sự tham gia của Luật sư, hiện tại UBND thành phố đã ban hành Công 

văn số 753/UBND-NC ngày 16/5/2021 giao Phòng Tư pháp thành phố tham 

mưu UBND thành phố Tổ tư vấn pháp luật thành phố trong đó có thành viên tổ 

là Luật sư để tư vấn, hỗ trợ pháp lý cho người dân khi khiếu nại, tố cáo, phản 

ánh kiến nghị trên địa bàn. 

+ Công tác phối hợp với cơ quan hữu quan, đoàn thể: UBND thành phố 

thành lập, kiện toàn Tổ rà soát đơn thư tồn đọng khiếu kiện, kéo dài, Tổ công tác 

xử lý tình hình công dân tập trung đông người, khiếu nại vượt cấp trên địa bàn 

trong dịp lễ, tết và các kỳ họp của Trung ương Đảng, Quốc hội tại Quyết định số 

735/QĐ-UBND ngày 20/11/2020, Quyết định số 3734/QĐ-UBND ngày 

03/11/2020 do Chủ tịch UBND thành phố làm Tổ trưởng và các thành viên Tổ 

công tác gồm: Thanh tra, Ban Dân vận, UBMTTQVN thành phố, cùng một số 

đơn vị, đoàn thể có liên quan, Tổ công tác có nhiệm vụ chủ động liên hệ, phối 

hợp với các sở, ngành của tỉnh và các cơ quan liên quan để nắm chắc tình hình các 

nhóm, người khiếu nại trên địa bàn tham gia khiếu nại, vượt cấp, kịp thời đề xuất 

phương án giải quyết nhằm đảm bảo tình hình an ninh, trật tự tại địa phương, đặc 

biệt là trong dịp lễ, tết, các đoàn công tác của Trung ương về công tác ở tỉnh, các 

sự kiện chính trị và các kỳ họp của Trung ương Đảng, Quốc hội… 

Để phối hợp trong công tác tiếp công dân, xử lý đơn, hàng tuần lãnh đạo 

thành phố tổ chức tiếp công dân định kỳ, có mời đại diện Ủy ban MTTQ Việt 

Nam thành phố, Lãnh đạo Văn phòng Thành ủy, UBKT Thành ủy tham dự 

nhằm tiếp, hướng dẫn và xử lý các nội dung thuộc thẩm quyền; UBND thành 

phố chỉ đạo Công an thành phố, UBND phường Tân Phú bố trí lực lượng thực 

hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh, trật tự tại trụ sở Ban Tiếp công dân thành phố 

khi tổ chức các buổi tiếp công dân định kỳ của lãnh đạo. 

b) Kết quả tiếp dân UBND các xã, phường:  

UBND các xã, phường tiếp 830 lượt công dân, trong đó tiếp thường 

xuyên tiếp 640 lượt công dân; lãnh đạo tiếp 190 lượt công dân, tiếp nhận 316 

đơn thư các loại, trong đó 222 đơn tranh chấp đất đai, 04 đơn khiếu nại, 51 đơn 

tranh chấp dân sự, 29 đơn kiến nghị, phản ánh, không phát sinh đoàn đông người 

có tính chất phức tạp.  

2. Kết quả tiếp nhận và giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn: 

2.1. Tiếp nhận giải quyết khiếu nại, tố cáo: 

- Số đơn UBND thành phố tiếp nhận: 618 đơn: 599 đơn trong kỳ báo cáo 

và 19 đơn kỳ trước chuyển qua. 

- Phân loại đơn: 

+ Theo loại đơn: 105 đơn khiếu nại, 24 đơn tố cáo, 489 đơn đề nghị, 

phản ánh. 
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+ Theo lĩnh vực: 614 đơn ở lĩnh vực hành chính, 4 đơn lĩnh vực tư pháp. 

+ Theo điều kiện xử lý: 504 đơn đủ điều kiện xử lý, 114 đơn không đủ 

điều kiện xử lý. 

+ Theo thẩm quyền: 369 đơn thuộc thẩm quyền, 249 đơn không thuộc 

thẩm quyền. 

2.2. Kết quả giải quyết khiếu nại: 

- Số đơn khiếu nại tiếp nhận: 105 đơn. 

- Số vụ việc thụ lý: 98 đơn, đã giải quyết: 96/98 đơn, tỷ lệ 98%. 

- Thẩm quyền giải quyết: 98 đơn. 

- Số vụ việc đã giải quyết: 96 đơn, trong đó: 70 vụ việc giải quyết trong 

thời hạn, 26 vụ việc quá thời hạn. 

+ Phân tích vụ việc giải quyết: Số vụ việc công dân khiếu nại đúng: 50 

vụ, tỷ lệ 52%; số vụ việc công dân khiếu nại đúng một phần: 18 vụ, tỷ lệ 19%, 

số vụ việc công dân khiếu nại sai toàn bộ: 28 vụ, tỷ lệ 29%; Số vụ việc đã giải 

quyết lần 2: 0 

+ Kết quả giải quyết khiếu nại: Qua kết quả giải quyết đơn khiếu nại đã đề 

xuất thoái thu tiền sử dụng đất cho 2 hộ dân với số tiền 122 triệu đồng, kiến nghị 

thu hồi 01 lô đất TĐC giao sai chính sách. 

- Số vụ việc đang giải quyết 02 vụ. 

- Số vụ việc khiếu nại kéo dài: 22 vụ việc. 

- Việc tổ chức đối thoại với công dân khi giải quyết khiếu nại lần 1, lần 

hai được UBND thành phố thực hiện theo quy định. Việc tổ chức đối thoại trong 

giải quyết khiếu nại được UBND thành phố tăng cường thực hiện, đúng theo 

quy định tại Điều 30 của Luật Khiếu nại năm 2011. Nội dung đối thoại được lập 

thành biên bản, ghi rõ thời gian, địa điểm, thành phần tham gia, nội dung, ý kiến 

của những người tham gia, những nội dung đã được thống nhất, những vấn đề 

còn có ý kiến khác nhau và có chữ ký của các bên.  

-  Kết quả thực hiện quyết định giải quyết khiếu nại: UBND thành phố giao 

Thanh tra thành phố làm đầu mối theo dõi, thực hiện các quyết định giải quyết khiếu 

nại, kết quả theo dõi xử lý sau giải quyết khiếu nại được tổng hợp báo cáo UBND 

tỉnh, Thanh tra tỉnh theo định kỳ (báo cáo quý, báo cáo 6 tháng, báo cáo năm). Tổng 

số quyết định giải quyết khiếu nại phải tổ chức thực hiện: 96; số quyết định đã 

thực hiện xong 96/96. 

- Số vụ việc đã có Quyết định giải quyết khiếu nại (lần một, lần hai) 

nhưng công dân không đồng ý, đã khởi kiện vụ án hành chính: 02 vụ, với kết 

quả giải quyết của cơ quan Tòa án: Hủy quyết định giải quyết 02 vụ. 

- Số vụ việc đã có quyết định giải quyết lần 2, nhưng công dân không 

khởi kiện vụ án hành chính, tiếp tục khiếu nại 42 vụ. Lý do: Việc công dân ít 

khởi kiện vụ việc ra tòa hành chính phần do thủ tục khởi kiện kéo dài, phức tạp, 

thiếu người hỗ trợ pháp lý cho người dân trong khi hiểu biết pháp luật của người 
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dân chưa cao, còn hạn chế, một phần do cơ quan hành chính là người trực tiếp 

giải quyết vụ việc, quyền lợi, lợi ích cho người dân, qua giải quyết các cơ quan 

hành chính còn xem xét đến chính sách an sinh xã hội của địa phương để hỗ trợ, 

giải quyết cho người dân có hoàn cảnh khó khăn.  

- Số khiếu nại đã giải quyết hết thẩm quyền nhưng có chỉ đạo của thủ 

tướng Chính phủ xem xét lại: 0 vụ; những vụ việc giải quyết hết thẩm quyền, đã 

rà soát giải quyết và thông báo chấm dứt thụ lý nhưng công dân tiếp tục khiếu 

nại 22 vụ. 

(Cụ thể theo phụ lục 4 kèm theo) 

- Đơn khiếu nại của UBND các xã phường: 04 đơn, kết quả đã giải quyết 

04 đơn (đạt 100%).  

2.3. Kết quả giải quyết tố cáo:  

- Số đơn tố cáo tiếp nhận: 24 đơn, số đơn đủ điều kiện giải quyết 6 đơn; 

số đơn không đủ điều kiện giải quyết 4 đơn, số đơn chuyển cơ quan thẩm quyền: 

14 đơn. 

+ Số vụ việc tố cáo thụ lý, giải quyết: 6 vụ. 

+ Số vụ việc tố cáo thụ lý và giải quyết: 06 vụ; tỷ lệ 100%. 

+ Số vụ việc tố cáo đã giải quyết: 6 vụ (đạt 100%); 

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

quyết khiếu nại: 0 vụ. 

+ Số vụ việc tố cáo được chuyển đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết 

do không thuộc thẩm quyền giải quyết hoặc chuyển cho cơ quan điều tra, Viện 

kiểm sát để giải quyết theo quy định của pháp luật tố tụng hình sự do quá trình 

tiếp nhận, giải quyết thấy có dấu hiệu phạm tội: 0 vụ. 

+ Số vụ việc nhiều người cùng tố cáo về một nội dung; tồn đọng, phức 

tạp: 0 vụ; 

+ Phân tích vụ việc tố cáo được giải quyết theo thẩm quyền: Vụ việc 

được giải quyết đúng hạn 03 vụ tỷ lệ: 50%; số vụ việc giải quyết quá thời hạn 03 

vụ, tỷ lệ: 50%. Số vụ việc công dân tố cáo đúng: 01/06 vụ, tỷ lệ 17%; số vụ việc 

công dân tố cáo đúng một phần: 02 vụ, tỷ lệ 33%; số vụ việc công dân tố cáo sai 

toàn bộ: 03 vụ, tỷ lệ 50%. 

- Kết quả giải quyết tố cáo: Qua giải quyết tố cáo phát hiện sai phạm về 

kinh tế, đã xử lý, thu hồi số tiền sai phạm 566.000.000 đồng/số phải thu hồi 

624.200.000đ (91%), kiến nghị thu hồi 01 lô đất tái định cư giao sai tiêu chuẩn, 

chính sách (Đoàn thanh tra xét duyệt tái định cư bà Lê Thị Néo-phường Tân 

Xuân); kiến nghị xử lý kỷ luật 07 cá nhân (Đoàn thanh tra theo đơn tố cáo Hiệu 

trưởng Trường Tiểu học Tân Phú; Đoàn thanh tra xét duyệt tái định cư bà Néo, 

đoàn thanh tra theo đơn tố cáo Chủ tịch UBND phường Tân Đồng), chỉ đạo khắc 

phục, xử lý vi phạm để phục vụ công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực 

được thanh tra. 
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- Kết quả tổ chức thực hiện kết luận nội dung tố cáo: Các kết luận tố cáo 

được UBND thành phố chỉ đạo các cơ quan, cá nhân có liên quan tổ chức thực 

hiện theo quy định. 

- Số vụ việc tố cáo hết thẩm quyền nhưng có chỉ đạo của Thủ tướng 

Chính phủ xem xét lại; những vụ việc giải quyết hết thẩm quyền, đã rà soát giải 

quyết và thông báo chấm dứt thụ lý nhưng công dân vẫn tiếp tục tố cáo: 01 vụ.  

* Đơn tố cáo thuộc thẩm quyền của UBND xã phường: Không. 

3. Việc chấp hành pháp luật về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, 

tố cáo: 

3.1. Về tiếp công dân: 

- Việc bố trí Trụ sở, địa điểm tiếp công dân đến khiếu nại, tố cáo, kiến 

nghị, phản ánh theo quy định của pháp luật: 

UBND thành phố, các phòng, ban và UBND các xã, phường thực hiện 

tốt các quy định của pháp luật về tiếp công dân. Bố trí nơi tiếp công dân riêng 

(bao gồm phòng chờ, phòng tiếp dân), trang bị đầy đủ cơ sở vật chất, phương 

tiện phục vụ công tác và phòng chống dịch Covid-19; thuận lợi, an toàn cho 

công dân liên hệ công việc, tại nơi tiếp công dân được niêm yết đầy đủ nội quy, 

quy chế và lịch tiếp công dân. 

- Về công tác tổ chức, bố trí cán bộ, công chức thực hiện tiếp công dân: 
Ban Tiếp công dân có Trưởng Ban Tiếp công dân do 01 Phó Chánh Văn phòng 

HĐND và UBND thành phố phụ trách và 01 chuyên viên tiếp công dân thường 

xuyên tại trụ sở. Việc bố trí cán bộ tiếp công dân đảm bảo tiêu chuẩn về trình độ 

chuyên môn và kinh nghiệm công tác. 

- Về niêm yết nội quy, công khai lịch tiếp công dân của cơ quan, tổ chức 
và tiếp công dân định kỳ của người đứng đầu: Được niêm yết công khai, đầy đủ 

tại trụ sở Ban Tiếp công dân và đăng tải trên trang thông tin điện tử thành phố. 

- Việc thực hiện tiếp công dân thường xuyên, định kỳ, đột xuất của cán 

bộ tiếp công dân, của thủ trưởng cơ quan hành chính nhà nước; việc phối hợp 

giữa các cơ quan, tổ chức trong tiếp công dân: 

+ Về tiếp công dân thường xuyên và định kỳ:  

UBND thành phố duy trì việc tiếp công dân thường xuyên tại trụ sở Ban 

Tiếp công dân thành phố từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần. 

Lãnh đạo UBND thành phố tham gia hoặc ủy quyền cho lãnh đạo Thanh 

tra thành phố tham gia tiếp công dân tại Ban Tiếp công dân tỉnh, đồng thời bố trí 

Công an phường Tân Phú làm nhiệm vụ đảm bảo an ninh; phối hợp với các ban, 

ngành tỉnh tổ chức đối thoại với các hộ dân khiếu nại phức tạp, kéo dài. 

Lãnh đạo Thành ủy, HĐND và UBND thành phố, UBMTTQVN thành 

phố tham gia tiếp công dân định kỳ vào thứ 3 hàng tuần tại Trụ sở Ban Tiếp 

công dân, có sự tham gia của đại diện lãnh đạo Văn phòng Thành ủy, UBKT 

Thành ủy và đại diện lãnh đạo một số phòng, ban chuyên môn như: Phòng Tài 

nguyên và Môi trường, Thanh tra, Phòng Quản lý đô thị, Chi nhánh Văn phòng 
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Đăng ký đất đai, Trung tâm Phát triển quỹ đất. Tổ Đại biểu HĐND thành phố 

tham gia tiếp công dân 1 buổi/tháng theo quy định.  

+ Về tiếp công dân đột xuất: Lãnh đạo thành phố tiếp công dân đột xuất 

trong trường hợp các vụ việc nếu không áp dụng ngay các biện pháp ngăn chặn 

kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật, áp dụng các biện pháp cần thiết để bảo 

đảm an toàn cho người tố cáo thì có thể xảy ra hậu quả nghiêm trọng dẫn đến 

hủy hoại tài sản của Nhà nước, của tập thể, xâm hại đến tính mạng, tài sản của 

công dân, mất an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; các vụ việc gay gắt, phức 

tạp, có nhiều người tham gia, liên quan đến trách nhiệm của nhiều cơ quan, tổ 

chức, đơn vị hoặc ý kiến của các cơ quan, tổ chức, đơn vị còn khác nhau. 

Căn cứ vào tình hình thực tế, người chủ trì giao bộ phận chuyên môn 

thông báo cho công dân và các thành phần có liên quan về thời gian, địa điểm, 

thành phần, trình tự tiếp công dân đột xuất. 

- Việc phân loại, ghi sổ tiếp công dân theo quy định: Ban Tiếp công dân 

thành phố đã mở đầy đủ sổ theo dõi việc tiếp dân và tình hình tiếp nhận, giải 

quyết đơn thư theo quy định. 

- Việc tiếp đoàn đông người: UBND thành phố thành lập, kiện toàn Tổ 

rà soát đơn thư tồn đọng khiếu kiện, kéo dài, Tổ công tác xử lý tình hình công 

dân tập trung đông người, khiếu nại vượt cấp trên địa bàn trong dịp lễ, tết và các 

kỳ họp của Trung ương Đảng, Quốc hội tại Quyết định số 735/QĐ-UBND ngày 

20/11/2020, Quyết định số 3734/QĐ-UBND ngày 03/11/2020 do Chủ tịch 

UBND làm Tổ trưởng và các thành viên Tổ công tác gồm: Thanh tra, Ban Dân 

vận, UBMTTQVN thành phố, cùng một số đơn vị, đoàn thể có liên quan, Tổ 

công tác có nhiệm vụ chủ động liên hệ, phối hợp với các sở, ngành của tỉnh và các 

cơ quan liên quan để nắm chắc tình hình các nhóm, người khiếu nại trên địa bàn 

tham gia khiếu nại, vượt cấp, kịp thời đề xuất phương án giải quyết nhằm đảm bảo 

tình hình an ninh, trật tự tại địa phương, đặc biệt là trong dịp lễ, tết, các đoàn công 

tác của Trung ương về công tác ở tỉnh, các sự kiện chính trị và các kỳ họp của 

Trung ương Đảng, Quốc hội… 

- Việc phối hợp giữa các cơ quan, tổ chức trong tiếp công dân: Được 

quy định cụ thể và thực hiện theo Chương IV, quy chế tổ chức và hoạt động của 

Ban tiếp công dân thị xã Đồng Xoài được ban hành Quyết định số 01/2015/QĐ-

UBND ngày 24/7/2015 của UBND thị xã (nay là UBND thành phố). 

- Việc thông báo kết quả tiếp dân và tổ chức thực hiện ý kiến chỉ đạo của 
người đứng đầu khi tiếp công dân: Sau buổi tiếp dân Ban Tiếp công dân thành 

phố tham mưu ban hành thông báo kết quả tiếp dân gửi cho người tham gia, liên 

quan theo quy định. Việc tổ chức thực hiện ỳ kiến chỉ đạo của người trủ trì được 

Ban Tiếp công dân theo dõi, đôn đốc thực hiện thường xuyên, hàng tháng bằng 

văn bản. 

3.2. Về giải quyết khiếu nại, tố cáo:  

- Việc tiếp nhận, ghi chép, phân loại khiếu nại, tố cáo: 
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Đơn khiếu nại, tố cáo được tiếp nhận, cập nhật vào sổ tiếp nhận đơn, 

phân loại theo thẩm quyền giải quyết.  

Đơn khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND thành phố 

được ban hành quyết định thụ lý và giao nhiệm vụ xác minh nội dung khiếu nại, 

thông báo việc thụ lý cho cá nhân, tổ chức liên quan được biết. 

Đối với đơn khiếu nại, tố cáo không đủ điều kiện thụ lý thì UBND thành 

phố ban hành thông báo không thụ lý cho gười khiếu nại, tố cáo biết hoặc hướng 

dẫn công dân đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết. 

- Việc tiếp nhận, thụ lý và thời hạn giải quyết, trả lời: Việc tiếp nhận, thụ 

lý giải quyết khiếu nại, tố cáo đảm bảo đúng trình tự, thủ tục theo quy định tại 

Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo và các văn bản hướng dẫn thi hành. Tuy nhiên, một 

số vụ việc giải quyết chưa đảm bảo về thời hạn. 

- Việc thực hiện quy định về trình tự, thủ tục giải quyết, thụ lý giải 

quyết, thời hạn, thời hiệu theo quy định của từng lĩnh vực; các căn cứ pháp luật 

áp dụng để giải quyết; tổ chức đối thoại; công khai các quyết định giải quyết 

khiếu nại; việc thực hiện các quy định của pháp luật về trình tự, thủ tục giải 

quyết; thủ tục tố  cáo, thẩm tra xác minh nội dung tố cáo; thời hạn giải quyết; kết 

luận nội dung tố cáo; công khai kết luận nội dung tố cáo và xử lý hành vi vi 

phạm bị tố cáo: Nhìn chung UBND thành phố đã thực hiện theo quy định Luật 

Khiếu nại 2011, Luật Tố cáo năm 2018, nội dung này trong năm 2018, 2020 

Thanh tra Chính phủ, Thanh tra tỉnh đã thanh tra trách nhiệm về công tác tiếp 

dân, giải quyết khiếu nại tố cáo đối với Chủ tịch UBND thành phố, Thủ trưởng 

các cơ quan đơn vị thành phố. Các cơ quan, đơn vị đã thực hiện theo trình tự 

quy định, tuy nhiên việc chấp hành thời hạn còn một số hạn chế đã được UBND 

thành phố chấn chỉnh, khắc phục trong năm 2020, 2021.  

- Về thẩm quyền, hình thức giải quyết khiếu nại, tố cáo: Tuân thủ theo 

quy định tại Luật Khiếu nại năm 2011, Luật Tố cáo năm 2011, Luật Tố cáo năm 

2018 và các văn bản hướng dẫn thi hành. Ban hành quyết định giải quyết khiếu 

nại, kết luận nội dung tố cáo đảm bảo hình thức, nội dung, thời gian ban hành 

theo quy định. 

- Việc thi hành quyết định giải quyết khiếu nại, kết luận nội dung tố cáo:  

+ Đối với những quyết định giải quyết khiếu nại do UBND thành phố 

ban hành, trong nội dung quyết định UBND thành phố trực tiếp chỉ đạo các cơ 

quan chuyên môn thực hiện. Việc công bố, bàn giao quyết định giải quyết khiếu 

nại do UBND xã, phường nơi người khiếu nại hiện đang sinh sống có trách 

nhiệm công bố, giao quyết định. Thanh tra thành phố theo dõi, đôn đốc việc tổ 

chức thực hiện của các cơ quan, đơn vị theo quy định. 

+ Đối với những quyết định giải quyết khiếu nại của cơ quan cấp trên, 

UBND thành phố giao Thanh tra thành phố tổ chức công bố, bàn giao quyết 

định giải quyết cho người khiếu nại, thành phần buổi làm việc bao gồm người 

khiếu nại và đại diện các cơ quan, đơn vị có liên quan. Đồng thời, tham mưu 

UBND thành phố tổ chức thực hiện và báo cáo cho cơ quan cấp trên theo quy 

định của pháp luật. 
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- Chấp hành việc bảo vệ người tố cáo, bí mật thông tin người tố cáo theo 

quy định.  

4. Kết quả kiểm tra rà soát lại việc giải quyết các vụ việc khiếu nại, 

tố cáo phức tạp, kéo dài, đông người: 

- Tổng số vụ việc xem xét, kiểm tra rà soát theo kế hoạch: 22 vụ việc 

(trong đó 21 vụ việc khiếu nại, 1 vụ tranh chấp đất). Các vụ việc khiếu nại chủ 

yếu ở lĩnh vực giải tỏa, bồi thường, tái định cư do người dân không đồng tình 

với quyết định giải quyết khiếu nại của UBND thành phố, UBND tỉnh.  

- Số vụ việc đã xem xét, đủ điều kiện chấm dứt khiếu nại: 3. 

- Số vụ việc giữ nguyên việc giải quyết: 0. 

- Số vụ việc còn xin ý kiến của Thanh tra Chính phủ và bộ, ngành hữu 

quan thống nhất phương án giải quyết: 0. 

 - Số vụ việc xin ý kiến của Thủ tướng Chính phủ: 0. 

- Số vụ việc đang rà soát theo thẩm quyền: 15 vụ việc. 

5. Kết quả giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo do các cơ quan của 

Quốc hội, Ban thuộc UBTVQH, Đoàn ĐBQH chuyển đến: 02 đơn. 

6. Kết quả thanh kiểm tra trách nhiệm việc thực hiện pháp luật về 

tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo:  

- Tổng số cuộc thanh tra, kiểm tra: 03 cuộc thanh tra trách nhiệm về lĩnh 

vực tiếp công dân, gải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng đối 

với thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thành phố và UBND các xã, phường. 

- Kết quả thanh tra: Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thành phố cơ bản 

chấp hành tốt pháp luật về công tác tiếp dân, giải quyết đơn khiếu nại tố cáo. 

Qua thanh tra phát huy được những mặt tích cực, chỉ ra được những tồn tại, hạn 

chế của việc thực hiện pháp luật về khiếu nại, ghi nhận những chuyển biến tích 

cực qua từng năm. 

- Việc thực hiện các kết luận kiến nghị sau thanh tra: Đã được UBND 

thành phố chỉ đạo, nghiêm túc thực hiện. Nội dung này định kỳ hàng năm thanh 

tra tỉnh, Thanh tra Chính phủ tiến hành thanh tra trách nhiệm đối với Chủ tịch 

UBND thành phố trong năm 2016, 2018, 2020. Một số sai sót phát hiện qua thanh 

tra đã được UBND thành phố khắc phục, sửa chữa trong cuối năm 2020, 2021. 

7. Công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về tiếp công 

dân, khiếu nại, tố cáo; Công tác đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn cho cán bộ 

công chức: 

UBND thành phố đã thành lập Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục 

pháp luật thành phố; kiện toàn, củng cố đội ngũ báo cáo viên cơ sở; xây dựng 

Kế hoạch phổ biến giáo dục pháp luật cho cả giai đoạn 2017-2021 và từng 

năm để triển khai trên địa bàn (như trong niên độ báo cáo UBND thành phố 

xây dựng UBND thành phố đã xây dựng Kế hoạch số 171/KH-UBND ngày 

20/9/2017, Kế hoạch số 198/KH-UBND ngày 31/12/2020 về thực hiện Chương 
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trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017-2021 trên địa bàn thành phố; 

Kế hoạch tuyền truyền phổ biến pháp luật tại Kế hoạch 85/KH-HĐPH ngày 

29/4/2020, Kế hoạch số 27/KH-UBND ngày 10/02/2021…) gắn với cuộc vận 

động, học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh, 

cuộc vận động “người Bình Phước nói lời hay, làm việc tốt”), nhằm nâng cao 

ý thức chấp hành pháp luật của người dân. 

UBND thành phố đã xây dựng Kế hoạch số 37/KH-UBND ngày 

16/3/2021 triển khai thực hiện Kết luận số 80-KL/TW và Chỉ thị số 44-

CT/TU ngày 30/7/2020 của Tỉnh ủy về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-

CT/TW của Ban Bí thư tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, 

nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân trên địa bàn. Bên 

cạnh việc tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, công tác dân 

vận trong giải quyết khiếu nại, tố cáo được UBND thành phố quan tâm chỉ đạo 

thực hiện khá hiệu quả, qua đó góp phần nâng cao nhận thức và hành động cho 

cán bộ công chức, viên chức và người dân. 

Bên cạnh việc tuyên truyền, phố biến giáo dục pháp luật, công tác tập 

huấn, bồi dưỡng nghiệp cho cán bộ công chức được UBND thành phố quan tâm, 

UBND thành phố đã xây dựng Kế hoạch số 159/KH-UBND ngày 31/7/2019 và 

Công văn số 1320/UBND-TD ngày 20/7/2021 chỉ đạo Thanh tra thành phố tổ 

chức hội nghị tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ  về công tác tiếp dân, giải quyết đơn 

thư, tranh chấp đất đai cho cán bộ, công chức làm công tác nêu trên tại các cơ 

quan, đơn vị thành phố và UBND các xã, phường trên địa bàn.  

8. Kết quả ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác tiếp dân, 

giải quyết khiếu nại, tố cáo của địa phương, đơn vị: UBND thành phố đã 

triển khai sử dụng phần mềm hệ thống báo cáo công tác thanh tra, giải quyết 

khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng từ tháng 6/2021 theo Công văn số 

1868/UBND-TD ngày 08/6/2021 của UBND tỉnh và Công văn số 182/T.Tr-VP 

ngày 09/6/2021 của Thanh tra tỉnh. 

III. NHẬN XÉT CHUNG:  

1. Những kết quả đạt được: 

Trong giai đoạn từ 2016 đến nay, UBND thành phố đã quan tâm duy trì 

thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Lãnh đạo 

Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố duy trì lịch tiếp công 

dân định kỳ hàng tuần theo quy định. Chủ động triển khai, thực hiện tốt công tác 

tiếp công dân phục vụ bầu cử Đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 

2021-2026. Chủ tịch UBND thành phố đã quan tâm, chú trọng tiếp công dân, 

qua đó góp phần giải quyết kịp thời các vấn đề bức xúc của nhân dân, không để 

phát sinh điểm nóng về khiếu nại, tố cáo. Thông qua việc chủ trì tiếp công dân 

định kỳ, lãnh đạo thành phố kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, ghi nhận 

kiến nghị của các hộ dân nhất là các hộ dân khiếu nại kéo dài, vượt cấp để kịp 

thời xử lý, giải quyết; vận động, tuyên truyền các hộ dân chờ kết quả giải quyết 

của địa phương, không tập trung khiếu kiện đông người, vượt cấp tại trụ sở tiếp 

công dân của Trung ương.  
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Bên cạnh đó, công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến 

nghị của công dân được UBND thành phố thường xuyên quan tâm, chỉ đạo đổi mới 

phương pháp làm việc không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác; kịp 

thời chỉ đạo các phòng ban, UBND các xã, phường tăng cường công tác tiếp công 

dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo từ cơ sở hạn chế đơn thư vượt cấp.  

Công tác giải quyết đơn thư đã thực hiện đúng quy trình, quy định của 

pháp luật, góp phần ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội tại 

địa phương. 

Về chất lượng, hiệu quả: Việc tiếp nhận và giải quyết đơn thư khiếu nại của 

công dân ngày càng đi vào nề nếp, chuyên nghiệp, hiệu quả; thường xuyên tăng 

cường đối thoại với công dân, kịp thời giải quyết được số lượng lớn đơn thư khiếu 

nại, tố cáo, phục hồi quyền và lợi ích chính đáng cho công dân hạn chế tình hình 

đơn thư khiếu nại, tố cáo, không để phát sinh điểm nóng trên địa bàn. 

Về trách nhiệm người đứng đầu: Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu 

nại, tố cáo đã được Chủ tịch UBND thành phố quan tâm chỉ đạo, thực hiện nghiêm 

túc từ đó nâng cao hiệu quả công tác, giữ vững an ninh chính trị địa phương. 

Về đầu tư cơ sở, vật chất: Phòng chờ, phòng tiếp công dân được bố trí 

thuận lợi để người dân đến liên hệ làm việc, trang thiết bị các phương tiện vật 

chất phục vụ tiếp công dân được được đầu tư đầy đủ. 

Về bố trí cán bộ tiếp công dân: Cán bộ tiếp công dân được bố trí những cán 

bộ có trình độ, năng lực, phẩm chất đủ khả năng hoàn thành nhiệm vụ. 

Về hoạt động tiếp công dân: UBND thành phố đã tăng cường chỉ đạo các 

phòng, ban, UBND các xã, phường thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải 

quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo trên địa bàn. Lãnh đạo Thành ủy, Hội đồng nhân 

dân và Ủy ban nhân dân thành phố duy trì lịch tiếp công dân định kỳ hàng tuần 

theo quy định. Chủ tịch UBND thành phố đã chủ động, tích cực trong việc đối 

thoại với công dân để giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài, 

góp phần giải quyết kịp thời các bức xúc của nhân dân, không để phát sinh điểm 

nóng về khiếu nại, tố cáo.  

2. Tồn tại, hạn chế: 

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

khiếu nại, tố cáo vẫn còn một số tồn tại hạn chế như:  

- Việc tiếp nhận, giải quyết một số thủ tục hành chính của một số phòng, ban 

có lúc chưa được kịp thời còn phải để công dân đi lại nhiều lần; tham mưu giải quyết 

một số đơn hiệu quả chưa cao, chưa đảm bảo thời gian theo quy định, tỷ lệ giải quyết 

đơn có năm còn đạt thấp. 

- Trong công tác tiếp công dân, một số xã, phường và phòng, ban có lúc 

chưa chủ động trong việc tiếp nhận các kiến nghị của công dân thuộc thẩm quyền, 

do đó còn xảy ra tình trạng hướng dẫn công dân gửi đơn khiếu nại đến UBND 

thành phố, đặc biệt là các nội dung kiến nghị liên quan đến thủ tục cấp đổi, điều 

chỉnh Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. 

3. Nguyên nhân: 



14 

3.1. Nguyên nhân khách quan: 

- Một số đơn thư liên quan đến đất đai có nội dung phức tạp, qua các thời 

kỳ và liên quan đến nhiều cơ quan, ban ngành, UBND thành phố phải thành lập 

Đoàn, Tổ xác minh đơn, trong khi đó lực lượng giải quyết đơn có lúc phải tham gia 

một số nhiệm vụ liên quan đến rà soát các vụ việc khiếu nại kéo dài do Tỉnh ủy, 

UBND tỉnh chỉ đạo, do đó ảnh hưởng đến tiến độ giải quyết đơn thuộc thẩm quyền. 

- Đối với các hộ dân khiếu nại kéo dài, mặc dù đã được nhiều cấp, nhiều 

ngành giải quyết, vận động; Thủ tướng Chính phủ, Thanh tra Chính phủ, UBND 

tỉnh đã có chủ trương giải quyết và UBND thành phố đã tập trung với tinh thần, 

trách nhiệm cao để triển khai thực hiện. Tuy nhiên một số hộ dân đòi hỏi, yêu 

sách vượt quá thẩm quyền, khả năng của thành phố dẫn đến sự đồng thuận của 

một số hộ dân chưa cao và có khả năng tiếp tục khiếu nại. 

3.2. Nguyên nhân chủ quan:  

- Trình độ năng lực công tác của một số cán bộ cấp cơ sở còn hạn chế. 

- Thực hiện việc tinh giảm biên chế theo Nghị Quyết 18, 19-NQ/TW và 

Đế án 999-QĐ/TU, Đề án số 1357/QĐ-TU ngày 25/9/2017 của Thị ủy Đồng 

Xoài (nay là Thành ủy Đồng Xoài) các đơn vị Thanh tra, Phòng Tài nguyên và 

Môi trường, Ban Tiếp công dân thành phố thực hiện việc cắt giảm hợp đồng, số 

biên chế cán bộ, công chức còn lại phải kiêm nhiệm nhiều công việc do đó ảnh 

hưởng nhiều đến công tác thẩm tra, xác minh tham mưu giải quyết đơn thư 

khiếu nại, kiến nghị của công dân. 

 

PHẦN III 

GIẢI PHÁP, KIẾN NGHỊ 

 

I. GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ TIẾP CÔNG DÂN VÀ 

GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO: 

- Tăng cường chỉ đạo thực hiện công tác tiếp công dân, giải quyết đơn 

thư khiếu nại, tố cáo và xử lý sau giải quyết khiếu nại tố cáo; quan tâm bố trí 

thời gian tiếp công dân, giải quyết đơn thư, giải quyết dứt điểm những vụ việc 

thuộc thẩm quyền.  

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục ý thức chấp hành pháp luật 

của cán bộ, công chức, nhân dân nhất là Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo; thuyết 

phục công dân chấp hành pháp luật và các quyết định giải quyết của cơ quan nhà 

nước có thẩm quyền đã có hiệu lực pháp luật. 

- Kiện toàn, củng cố, nâng cao trình độ của đội ngũ làm công tác tham 

mưu giải quyết đơn thư. 

- Tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác tiếp dân, xử lý, giải 

quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, tranh chấp đất đai cho đội ngũ làm công tác tiếp 

dân, giải quyết đơn thư. 
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- Tăng cường công tác thanh tra trách nhiệm về công tác tiếp công dân, 

giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo đối với Chủ tịch UBND các xã, phường, 

Thủ trưởng các phòng, ban trực thuộc, trong đó tập trung ở những đơn vị có 

nhiều vụ việc tồn đọng, chất lượng, hiệu quả thấp.  

II. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT: 

UBND thành phố kiến nghị Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh tổng hợp, kiến 

nghị cấp có thẩm quyền một số nội dung sau: 

- Hiện nay Luật thanh tra, Luật Tố cáo và các văn bản hướng dẫn thi 

hành của cơ quan có thẩm quyền chưa quy định cơ chế giám sát đối với những 

Đoàn, Tổ xác minh đơn thư tố cáo (trong khi người tố cáo có quyền rút đơn tố 

cáo trong bất kỳ giai đoạn nào) dễ phát sinh tiêu cực, thỏa thuận giữa đối tượng 

sai phạm, đoàn thanh tra với người tố cáo. Đề nghị Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh 

kiến nghị cấp có thẩm quyền xây dựng văn bản pháp luật khắc phục hạn chế nêu 

trên. 

- Đối với những vụ việc giải quyết khiếu nại, tranh chấp về lĩnh vực đất đai, 

thường kéo dài so với thời gian quy định (vì phải thẩm định bản đồ đo đạc); do vậy 

để nghị cơ quan có thẩm quyền quy định cụ thể thời gian, thời hạn giải quyết công 

việc này cụ thể, tránh kéo dài ảnh hưởng đến thời gian, thời hạn giải quyết. 

- Đối với các vụ việc khiếu kiện kéo dài trên địa bàn, mặc dù đã được 

nhiều cấp, nhiều ngành giải quyết, vận động nhưng sự đồng thuận của các hộ 

dân chưa cao, có khả năng tiếp tục khiếu nại, do vậy đề nghị Thủ tướng Chính 

phủ, Thanh tra Chính phủ cho ý kiến chỉ đạo giải quyết dứt điểm vụ việc. 

Trên đây là Báo cáo của UBND thành phố về kết quả công tác tiếp công 

dân, giải quyết đơn thư từ ngày 01/7/2016 đến 01/7/2021./. 

 

Nơi nhận:                            CHỦ TỊCH 
- Như trên; 

- UBND tỉnh; 

- TT Thành ủy; 

- CT, PCT UBND thành phố; 

- Thanh tra thành phố; 

- LĐVP, CV: TD, NC; 

- Lưu: VT.  
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