
UY BAN NHAN DAN CQNG HOA XA HO! CHU NGHIA VIT NAM 
T!NH QUANG Tifi Dc 1p - hr do - Hnh phüc 

S6:.U1fBC-UBND Quáng Trj,  ngàyjOtháng  11 nám 2020 

BAO CÁO 
A A A • 0 A • A • A Cong tac tiep cong dan, giai quyet khieu ni, to cao nam 2020 

Thirc hin ni dung k' hQp thir 19, HDND tinh khoá VII, UBND tinh báo 
cáo kêt qua thirc hin nhim vii cong tác tiêp cong dan, giãi quyêt khiêu ni, to 
cáo näm 2020, ciii the nhu sau: 

I. Tmnh hInh, kt qua cong tác tip cong dan, giãi quyt khiu ni, t 
cáo näm 2020 

- . , A A • A A A 1. Khai quat tinh hinh ye cong tac tiep cong dan 
Thrc hin Lut tiép cong dan so 42/2013/QHI3 ngày 25/11/2013, Nghj 

djnh sO 64/2014/ND-CP ngày 26/6/2014 cüa ChInh phü quy djnh chi tiêt thi 
hành mt so diéu 1ut cüa Lut Tiêp cong dan, UBND tinh dâ ban hành các van 
bàn chi dao  Giám dOc cac So, Thu truOng ban, ngành, Chü tjch UBND các 
huyn, thj xa, thành pho triên khai, thirc hin tiêp nghiêm tüc chê d tiêp cong 
dan djnh kS'  và dt xuât theo quy djnh cüa Lut Tiêp cong dan và các van ban 
pháp 1ut có lien quan. Dc bit, Länh ctao UBND tinh, Lânh dac cac So, ngành, 
dja phtrmg chü trpng gp gO trirc tiêp và dôi thoii vói cOng dan dé tang nghe 
tam tix, nguyen vçng cüa cong dan, kp thOl giái thIch, htrOng dan cho cOng dan 
hiêu rô, cüng nhu giãi quyêt thOa dáng, diing pháp 1ut. Các vi vic khiêu nai, to 

cáo dêu &roc kiêm Ira, rà soát, don dôc giái quyêt mt each hiu qua, gop phân 
gi& viThg an ninh chInh trj, dam báo trt tr an toàn xâ hi, thüc day phát triên 
kinh té - xâ hi trén dja bàn tinh. 

Ben cnh do, cong tác tiêp cong dan là cong vic khO khàn, phüc tap, 
nhy cam, dôi hôi can b lam cOng tác tiêp cong dan không chi có trInh d 
chuyên mon vtng, am hiêu pháp luat, có bàn lTnh chInh trj, kiên trI, trung thc 
ma cOn phài gân gui, cam thông chia sê ciing nhãn dan. VI 4y, Lânh do 
TJBND tinh, Lãnh dto cac sO, ngành, dja phtxcing dâ quan tam và tp trung dâo 
t?o, bôi dixOng, t.p huân k2 nãng, nghip v1J, dam báo cho di ngQ can b lam 
cong tác tiêp dan có dày dü chuyên mon nghip vii và phâm chat dao dirc dé 
hoàn thành nhim vii dxcic giao. 

2. Khái quát tInh hInh khiêu ni, tI cáo cüa cOng dan 
TInh hInh khiêu nti, tO cáo và kiên nghj, phãn ánh cüa cong dan có chiêu 

huOng tang so vOi cüng k$' näm 2019. Các khiêu nai,  tO cáo, kiên nghj, phàn ánh 
cüa cong dan phân IOn lien quan các vii bOi thuOng giài phong mt bang; chê d 
chInh sách cüa nguOi có công; phân ánh vic cap Giây chcrng nhn quyên sCr 
diing dat không diing quy djnh; phãn ánh vic xây drng cong trInh gay ô nhirn 
môi tnr&ng, kien nghj bôi thtrông, h trçi din tich dat 0 cho h gia dInh; Kiên 
nghj bôi thu?ing, ho trçl si CO môi tru0ng biên dOi vOl mt so mt hang thus' san, 
kiôn nghj ye vic bOi thuOng tài san tren dat và dai  hi Dãng các cap trn dja bàn 
tinh... 
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Xác djnh cong tác xir 1 và giâi quyt dan khiu ni, t cáo, kin nghj, 
phãn ánh cüa cong dan là mt trong nhng nhim v11 trçng tarn, UBND tinh dA 
tang cixông chi dao  các cap, các ngành chü dng nàrn tlnh hlnh khiêu nai,  to cáo, 
kiên nghj, phán ánh cüa cong dan tai  co sâ, tp trung chi do giái quyêt kjp thai 
nhüng vii vic mói phát sinh ngay tr ca sâ, nh€tng vi vic ton dçng, kéo dài. 

3. Kt qua cong tác tip cong dan, giãi quyt khiu nii, t cáo 
3.1. Cong tác tiêp cong dan 
- Thanh tra tinh phôi hcip vth Ban Tiêp cong dan tinh cüng các cap các 

nanh tham mi.ru Lãnh dao  tinh, Th tnr&ng các co quan quán ! nhà nuâc cüng 
cap tO chrc thirc hin tot cong tác tiêp cOng dan thuông xuyên và dnh k' theo 
quy djnh; Ban Tiêp cOng dan tinh và Thanh tra tinh dã phOi hçip vâi Ban Ni 
chInh Tinh üy, Van phông Tinh üy lam tot cong tác tiêp con dan trong thii gian 
diên Dai  hi di biêu tinh Dãng b lan thu XVII, vâi tong so 832 hrçit/955ngu?i/ 
754vii vic (129 vii Cu; 625 vi mâi), so vâi cüng k' nãm 2019 so hrçit giãrn 
10,4% (832/929), so ngthi giâm 13,7% (955/1.106), so vi vic giâm 8,8% 
(754/827). Trong do có 09 doàn/53 nguäi/05 vi Cu và 03 vii rnói phát sinh, cii 
the: 

+ Tiêp thixing xuyên ti các clan vj gôm: 612 krqt165 1 nguii/543 v11 vic 
(46 vi cU; 497 vi mâi); trong do: có 08 doànl42 nguii/04 vi cü và 03 v11 vic 
mâi phát sinh. 

+ Tiêp dlnh kS' và dt xuât cüa Lãnh dao  các clan vj gôm 220 luçit/304 
ngixäi/21 1 vi vic (83 vi cO; 128 vi mâi); trong do có 01 doànll 1 nguiI01 viii 
Cu. 

- Ni dung 754 v vic: 06 khiu ni v tranh chAp, dOi d.t cü, dn bü giâi 
tOa, 08 to cáo trong lTnh virc hành chInh; 01 to cáo trong linh virc tix pháp; 739 
phán ánh, kiên nghj khác. 

Djnh kS'  hang tháng, Lãnh do UBND tinh cüng dai  din các cap, các 
ngành dà to chcrc tiêp cOng dan ti T s& Ban tiêp cong dan tinh, tai các buôi 
tiêp cong dan dã giãi thIch, huàng dn cho cOng dan dirc rô ye quyen và nghia 
vu trong khiêu nai,  to cáo, hn chê tinh trng phát sinh dan khiêu nai,  tO cáo, 
kiên nghj phãn ánh. Sau các buOi tiêp cOng dan djnh ks', UBND tinh dà ban hành 
các Thông báo ye kêt qua tiêp cong dan cüng nhu các van bàn giao các So, 
ngành; UBND các huyn, thj xà, thành phO kiêm tra, xác minh, giâi quyét các vi 
vic theo clang quy djnh cüa pháp lut. 

3.2. Kt qua tip nhn, phân Ioi, xtr 1 và iãi quyt don thu 
- Các cap hãnh chInh trén dja bàn tinh dã tiêp nhn 1.126 darn (cap tinh 

115; cap huyn 909; cap sO ngành 102). Qua kiêm tra, loai bô dan trüng 1p, nc 
danh và không rö ni dung dja chi, dun dü diéu kin xü 1 là 1.020 dan (cap tinh 
115; cap huyn 825; cap sO ngành 80). Trong do: 

- Khiêu nai:  51 dan, giàm 40,7% so vOi cüng k' näm 2019 (51/86).(Liên 
quan den dat dai: 22; Lien quan ye nba, tài san: 01; Lien quan den chInh sách, 
chê d: 01; Lien quan den VH, XH khác: 27). 

- TO cáo: 42 dan, tang 7,7% so vOi cüng kS'  näm 2019 (42/39).( (Lien quan 
den hành chinh: 34; Lien quan den linh vrc tu pháp:02; Lien quan den 1mb virc 
khác: 05) 
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- Kin nghj, phân ánh: 927 don, tang 13,3% so vói cüng k5' nàm 2019 
(927/818). * 

- Qua sang 19c, dn khiêu nai,  to cáo thuc thâm quyên giái quyêt cüa các 
Ca quan hành chInh cap huyn và cap tinh là 45 don (32 don khiêu nai,  13 dan 
to cao). Dã giãi quyêt 33/63 don, dat  52,3%. Chua giâi quyet 30/63 dan, dat 
47,6%. Kêt qua giài quyêt: 

- Dà giâi quyêt: 22/32 don khiêu nai  (So don giãi quyêt bang quyêt djnh 
hành chInh:08; rut don thông qua giâi thIch, thuyêt ph%lc: 14). Két qua giái 
quyêt: Khiêu nai  sai: 06 dan, khiêu nai  dung: 02 dan). 

- Dã giâi quyêt 07/13 dan to cáo. Két qua giâi quyêt: To cáo dung: 03 don, 
to cáo sai: 04 dan. 

Các don con Iai  dang ducic các cci quan có thâm quyên thi l giâi quyêt 
theo quy djnh cüa pháp 1ut. 

II. Nhn xét chung 
1. Nhiing kt qua dt duqc 
Näm 2020, các cap, các ngành dã nghiêm tüc triên khai, thirc hin Chi thj 

so 3 5/CT-TW ngày 26/5/2014 cüa B ChInh trj ye tang cx&ng s11 1nh dao  cüa 
Dâng dôi vâi cong tác tiêp dan và giãi quyêt khiêu nai, to cáo; Chi thj so 14/CT-
TTg ngày 18/5/2012 cüa Thu tixàng ChInh phü "ye chãn chinh và nâng cao hiu 
qua cOng tác tiêp cong dan, giãi quyêt khiêu nai,  to cáo"; KC hoach  363/KH-
TTCP ngay 20/3/2019 cüa Thanh tra ChInh phCi "ye tiêp c kiêm tra, rà soát, 
giái quyêt các vi vic khiêu nai,  tO cáo dông ngu1i, phirc tap, kéo dài"; Chi thj 
so 10/CT-UBND này 23/10/2018 cüa Chü tjch [JBND tinh "ye tang cithng tiêp 
cong dan, giâi quyêt khiêu na,  to cáo trén dja bàn tinh Quâng Trj",... Cong tác 
tiêp cong dan và giâi quyêt KNTC duqc quan tam, chi dao,  thrc hin, tO chüc b 
may thuing xuyên &rqc cüng cô, kin toàn. UBND tinh xác djnh day không 
phái là nhim vii chuyên mon ma cOn là nhirn vij chInh trj quan trQng, nhât là 
vic xü 1, giâi quyêt các vi KNTC dông ngu1i, phi'rc tap  nhäm giQ vng an 
ninh, trt tr, gop phân thrc hin thAng igi các mvc  tiêu phát triên kinh té, xâ hi 
trên dia bàn tinh. 

Ducic sr quan tam lath dao,  chi do cUa Tinh ui', LJBND tinh, các cap, 
các ngành da tIch circ rà soát, n hrc trong vic giài quyêt khiêu nai,  to cáo cUa 
cong dan. Trong qua trInh giâi quyêt ni dung khiêu nai, to cáo, các sà, ngành, 
dja phuang dâ chü tr9ng lang nghe, dOi thoai vói Cong dan dê xem xét, giái 
quyêt trng tInh tiêt, nhiêu khIa earth  v vic dé Co quyêt djnh thâu tinh, dat  1, 
tao sir dOng thun cüa cOng dan. Cáckhiêu nal,  to cao, phãn ánh, kiên nghj cua 
cong dan m&i phát sinh dêu duqc cap uS', chInh quyên tp trung chi dao  giäi 
quyêt kjp thii. Các v11 vic phüc tp kéo dài, vi vic thuc din dua vào rà soát 
lal k luäng. 

A hi • A 2. Mot so ton tai, han che: 
Ben canh  nhüng kt qua dat  duqc, cong tác tip cOng dan, giãi quyt 

khiêu ni, to ao kiên nghj, phân ánh cüa cong dan van cOn mt sO tOn tai,  hn 
chê nhât djnh: 

Vn cOn tInh trng nit sO can b, cong chüc lam cOng tác tiêp dan, giài 
quyét khiêu nai,  tO cáo a xa, phuäng, thj trân chua nàm vng các quy djnh cüa 



4 

pháp 1ut khiu nai,  t cáo nén vic giâi thIch cho ngu1i dan cUng nhu kt qua 
tham rnixu giãi quyêt dat  hiu qua chua cao. 

Y thüc chap hành pháp lut cüa mt b phn nhân dan con han  chê nén có 
nhüng yêu cu, dOi hOi không dung quy djnh pháp lut. Co nhctng vii vic dA 
&rqc giâi quyt nhiu 1n vol nhiu bin pháp khác nhau, car ban là báo dam 
chInh sách, pháp 1ut, có 1, có tInh nhixng ngu?ii khiêu nai  vn không chap nhn 
kt qua giâi quy&, thetm  chI có nhtng phán rng tiêu circ, cô chap, gay rôi trt tr, 
khiêu nai  kéo dài. 

3. Nguyen nhân * * 
Hin nay vic bô trI can b 0 tuyên ccx sO cOn nhiêu bat cp, yêu câu cong 

vic dOi hOi ngày cãng cao nh.rng liic  krcrng thI vüa thiu, vra yu. Tai  cp 
huyn, lirc luçxng mOng, cong vic nhiu nên không the dáp rng. Diêu nay ãnh 
hu&ng không nhO dn chat luqng xr l don thu khiêu nai,  to cáo. 

Ngoài ra, mt b phn cong dan do nhn thtrc pháp Iut han  ché, khi có 
vn dé lien quan dn quyên lqi thu&ng bj các thành phn xu kIch dng, lOi kéo 
nên dã có nhitng yêu câu, dOi hOi vuçit qua quy djnh cCia pháp lu.t. Thirc tê 0 ccx 
sO, dã cO không It vii vic duçxc các car quan chirc näng giâi quyt nhiêu 1.n, ccx 
bàn dung chInh sách pháp lut, thu tInh dat  1 nhung các dôi tuqng vn không 
chp thun, them chI có nhthig phãn frng tiêu circ. 

4. Các giãi pháp khãc phtic trong thOi gian tói 
- Tiêp tic trin kbai thirc hin có hiu qua Chi thj so 35/CT-lW ngày 

26/5/2014 cüa B ChInh trj ye tAng cuOng sir lAnh dao cüa Dàng dôi vOi cong 
tác tip dan và giâi quyt khiu nai,  t cáo; Chi thj so 704/TTg-V.I ngày 
18/5/2015 cOa Thu truOng Chinh phü v chi do cong tác tip cong dan, giâi 
quy& khiu nai,  t cáo; Thông báo Kt 1un so 202/TB-VPCP ngày 3 1/5/2018 
cUa Thu tuOng Nguyn Xuân Phüc tai  hi nghj ye cong tác tip cOng dan, giái 
quyêt các vi vic khiêu nai,  to cáo dông ngu0i, phrc tap, kéo dài; Chi thj so 
1 0/CT-UBNID ngày 23/10/2018 cüa Chü tjch UBND tinh ye tang cLr&ng cong 
tác tiép cong dan, giâi quyêt khiu nai,  to cáo trén dja bàn tinh Quãng Tn; K 
hoach s 363/KH-TTCP ngày 20/3/20 19 cüa Thanh tra ChInh phO; 

- Tip ti1c trin khai, tuyêri truyn Lust  Khiêu  nai,  Lust To cáo, Lut Tiêp 
cong dan và các vAn ban hithng dn thi hành den tn can b, nhân dan các quy 
djnh cüa pháp lut, nhât là 0' các xâ, phu&ng, thj trãri, các dja bàn vung sâu, vüng 
xa trén dja bàn toàn tinh, nhAm nâng cao nhn thirc pháp 1ut cho can b, cong 
chüc trong các ccx quan, tO chirc, trong cong dông nhân dan và không dê tinh 
trng khieu kin dông nguOi, phüc tp hotc vuçlt cap. 

- Th%rc hin tot cong tác tip cong dan thuOng xuyên, djnh k' theo quy djnh 
cüa Lut Tip cong dan; Tp trung giâi quyt cO chat hscxng các vii vic khiéu 
nai, to cáo. 

- To chirc giám sat, kiêm tra, don dOe và thi hành nghiêm tUe các quyt 
djnh giái quyt khiu nai,  quy& djnh xO l t cáo d có hiu lçrc pháp Iut. 

- Dê nghj ThuOng tr1rc HDND tinh, các dai  biêu HDND, ThuOng trrc 
UBMTTQ Vit Nam tinh, các doàn th chInh trj - xã hi và nhân dan tham gia 
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giám sat cong tác tip cong dan, giâi quyt khiu ni, t cáo; TIch circ phi hqp 
vâi các cap chInh quyên dja phi.rong trong cong tác tiêp cong dan, giái quyet 
khiu ni, to cáo; tuyên truyn, 4n dng doàn viên, hi viên và nguôi dan thc 
hin quyn khiu nti, t cáo theo dung quy djnh, bão v quyn và lçii Ich h9p 
pháp cua cá nhân, th chfrc. 

Trên day là Bao cáo kt qua thrc hin nhim vii v cong tác tip cong dan 
và giâi quyêt khiêu nai,  tO cáo nAm 2020, Uy ban nhân dan tinh báo cáo HDND 
tinh theo quy djnh./.( 

Noi nI,in: 
- ThLr&ng trrc Tinh üy; 
- Thtrô'ng trirc HDND tinh; 
- Chü tjch, các PCT UBND tinh; 
- Ban Ni chInh Tinh ty; 
- Các Dai biêu HDND tinh; 
- Các cci quan chuyên mon thuc UBND tinh; 
- UBND các huyn, thàph phô, thj x; 
- Ltru: VT,NC.  (15b)ft.i 
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