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S&A,I  /BC-UBND Quang Trj, ngày.9 thang6 nàm 2022 

BAO CÁO 
a A A A 9 . A • A • A , Cong tac tiep cong dan, giai quyet khieu ni, to cao 6 thang dau nam 2022; 

nhim vii, giãi pháp 6 tháng cui 11am 2022 

Thirc hin K hoach s 132/KH-HDND ngày 01/6/2022 cüa HDND tinh 
ye to chüc k' h9p thir 9, HDND tinh Khóa VIII, UBND tinh báo cáo kêt qua 
thuc hiên nhiêm v11 cong tác tiêp cOng dan, giái quyêt khiêu nai,  to cáo 6 tháng 
dâu näm 2022; nhim vi, giái pháp 6 tháng cuôi näm 2022, nhii sau: 

I. TInh hInh, kt qua cong tác tip cOng dan, giãi quyt khiu ni, t 
cáo6thángdunäm2022 

1. TInh hInh v cong tác tip cong dan, giãi quyt khiu ni, t cáo 
- 6 tháng dâu näm 2022, cOng tác tiêp cong dan, giái quyêt khiêu nai,  to 

cáo duc các cap, ngành tiêp t1ic quán trit, tO chrc triên khai thrc hin nghiém 
tüc, hiu qua; nhn thirc, trách nhiêm cüa ngu1i dirng dau các cap, các ngành và 
di ngü cong chirc lam cong tác tiêp cong dan có nhiêu chuyên biên tIch c1rc. 
UBND tinh dA thii&ng xuyên, tang ci.thng lãnh dao,  chi  dao  Giám dôc các S&, 
Thu tru&ng các ban, ngành, Chü tjch UBND các huyn, thj xã, thành phô triên 
khai, thirc hin nghiêm tue chê d tiêp cOng dan djnh ks', thung xuyên và dt 
xuât theo quy djnh cáa Lu.t Tiêp cong dan và các van ban pháp 1ut có lien 
quan; chi dao  Ban Tiêp cOng dan tinh phôi hqp vói các S, ban, ngânh cap tinh, 
UBND các huyn, thj xâ, thânh phô thrc hin tiêp cOng dan thiiông xuyên tai 
Triis& Tiêp cOng dan tinh và Co quan, don vj, dja phwing mInh; phôi hçp chuân 
bj tOt các ho so, tài 1iu và các diêu kin phiic vi vic tiêp cong dan djnh kS'  cüa 
Chü tjch UBND tinh vào ngày 25 hang tháng, dOng th?i dä chi dao  Ban Tiêp 
cOng dan tinh rà soát, tr.r&ng hcip so lixçing 1trçt ngithi däng k tiêp cong dan 
dlnh k' dOng, không dü th?i gian tiêp hêt trong ngày tiêp dan djnh k'cüa Chü 
tjch UBND tinh hoc trong tháng phát sinh nhiêu cong dan den dê khiêu nai,  to 
cáo, phân ánh, kiên nghj có doàn dOng ngithi, phüc tap,  kjp th&i rà soát, ip danh 
sách các cOng dan can tiêp, tham misu, dê xuât ChU tjch UBND tinh bô trI tiêp 
them 01 ngày/tháng nhäm trrc tiêp gp g, dOi thoai vOi cOng dan dê lang nghe 
tam tir, nguyen v9ng cüa cOng dan, kjp thai giãi thIch, hithng dan cho cOng dan 
hiêu rO, cQng nhix giãi quyêt thOa dáng, dung pháp 1utt. 

- Quán trit, thuc hiên nghiêm tue chi dao  cüa UBND tinh, các S&, ngành, 
dja phuong dä chü dng bô trI dja diem, co sâ vat chat phic vii cOng tác tiêp 
cOng dan; chü dng tiêp nhn, phân l°ai  thii 1 và giái quyet don khiêu nai,  tO 
cáo, phân ánh, kiên nghj cáa cOng dan theo dung quy djnh pháp 1ut. VI 4y, các 

khj& nai,  tO cáo trên dja bàn tinh dêu dugc kiôm tra, rà soát, dOn dôc 
giâi quyêt mt each hiu qua, gop phân dam bão an ninh trt tir, an toan xã hi, 
gop phân phát triên kinh tê - xã hi trén dja bàn tinh. 
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2. Kt qua cong tác tip cong dan, giãi quyt khiu n1i, t cáo. 
2.1. Cong tác tip cong dan 
a) Kt qua tip cong dan 
Thanh tra tinh phôi hcip vói Ban Tiêp cong dan tinh cüng các cap các 

ngành tham mixu Lânh dao  tinh, Thu trithng CC co quan quàn l' nhà nilóc cüng 
cap to chüc th1ic hin tOt cOng tác tiêp cOng dan thuông xuyên, djnh k' và dt 
xuât vói tong so 730 hrqt1785 ngui/673 vi1 vic, trong do: 

- Tiê,p thxng xuyên: 453 h.rqt/495 ngi.thi/404 vi vic (Tiêp l.n dâu: 381 
v11 vic; tiêp nhiêu lan: 23 v vic); Trong do doân dông ngithi là 03 doàn125 
ngui/3 vi vic tiêp lan dâu; 

- Tiêp djnh kS'  và dt xuât: 277 lixqt/290 ngu?i/269 vii (Tiêp lan dâu: 224 
vçi; tiép nhiêu lan: 29 v1i), Trong do doàn dông ngtthi là 01 doànll2 ngiiôi101 
VUViêC. 

A •fr* A A b) Phan Ioii do'n, v. vice qua tiep cong dan 
- Phân loii theo ni dung: 413 don1436 vi.i; 
+ Khiêu nai: 06 donlO6 vu; 
+ To cáo: 08 donl08 vu; 
+ Phân ánh, kiên nghj: 399 don1422 v1i. 

- Phân lo?i theo thâm quyên giài quyêt: 
+ Thuc thâm quyên: 226 don1223 vii; 
+ Không thuc thâm quyên: 187 donl2 13 v'i (Hing dan 52; chuyên don 

81, DOn dOe giài quyêt 80). So van bàn phüc dáp nhn duçic sau khi chuyên don 
12 van bàn. 

2.2. Tip nhn, phân Ioi và xü L don 
a) Các cp hành chInh trên d!a  bàn tinh dã tip nhn: 1.058 don (k)' 

tru*c chuyn sang 41 don, tip nhn trong k' 1.017) 
- SO don dãxi.'r l/TOng so don tiêp nhn: 828/1.058 don 
- So don, so vii vic, dü diêu kiên xü l: 968 donl7l4 vii. 
b) Phãn 1oi, xtr 1 don 
- Phân loai theo nôi dung: 
+ So don, sO vii vic khiêu ni: 23 dan; 
+ So don, so vii vic tO cáo: 13 don; 
+ So don, so vi vic kiên nghj, phãn ánh: 932 don. 
- Phân 1oti theo tInh trng giãi quyêt 
+ So don, sO v1i vic dâ giái quyêt: 469 dan (lan dâu 450 don; nhiêu lan 

19 don); 
+ So don, so v11 vic dang giái quyêt: 127 don 
+ So don, sO vii vic chua giâi quyêt: 372 don. 
c)Ktquãxfr1do'n 
- SO don, so v11 vic thuc thâm quyên: 595 don (khiêu nai  09 don; to cáo 

09 don; kiên nghj,phàn ánh 577 don); 
- SO don, sO vv 

vic khOng thuc thârn quyén: 373 don (hiiâng dan 32 
don; chuyên don 234 don; don dôc giài quyêt 107 don). SO van bàn phüc dáp 
nhn duçic sau khi chuyén don: 95 van bàn. 



3 

2.3. Kt qua giãi quyt khiu ni, t cáo, kin ngh, phãn ánh 
a) Kt qua giãi quyt khiêu ni 
- Tong so dcm khiêu khiêu ni thuc thâm quyên giãi quyêt: 09 dmi/09 vii 

vic (kSr tnr&c chuyên sang: 0; tiêp nhn trong kS':  09 dan) 
- Dã giáiquyêt: 06/09 vi1 vic, t' 1 giai quyêt dtt 66,7% (S vii vic giãi 

quyêt theo quyêt djnh hành chInh: 04 vv; so vi vic ri:it dan thông qua giâi thIch, 
thuyêt phiic: 02 VJ1); 

- Phân tIch kêt qua giâi quyêt vçi vic: 
+ Giâi quyêt lan dâu: 03 v11 vic 
+ Giâi quyêt lan 2: 03 vii vic cong nhn kêt qua giái quyêt lan d&u 
Các dan con 'ai  các ca quan có thâm quyên dang giãi quyêt theo quy djnh 

cüa pháp 1ut. 
b) Kt qua giãi quyt t cáo 
- Dan to cáo thuc thâm quyên giâi quyêt: 09 dan107 vi vic (Ks' tnrc 

chuyên sang: 0; tiêp nhn trong kS':  09 dan). 
- Két qua giãi quyêt: Dã giãi quyêt: 05/07 vii vic, t' 1 giái quyêt dat 

7 1,4% (So vçi vic giãi quyêt lan dâu: 05). 
- Phân tIch kêt qua giái quyêt: TO cáo dñng: 03 v11 vic; to cáo sai: 01; to 

cáo có dung có sai: 01. 
- Chap hành th?.ii hmn giâi quyêt dung quy djnh: 05 vii vic. 
Các don cOn iai  các Ca quan có thâm quyên dang giâi quyêt theo quy djnh 

cUa pháp lu.t. 
II. Nhn xét, aánh giá 
1. Nhfrng kt qua tht thrçrc 
Du?c slr quan tam länh dao,  chi  dao  cüa Tinh ui', UBND tinh, các cap, 

các ngành dã chü dng, tIch c1rc thrc hin cOng tác tiêp cong dan và giái quyêt 
khieu nai,  tO cáo cüa cOng dan ding quy djnh; tron qua trInh giãi quyêt khiêu 
nai, to cáo các Si, ngành, dja phuong dA chü tr9ng lang nghe, dôi thoai vth cOng 
dan dé xem xét, giãi quyêt vl.1 vic thâu tInh, dat  l,  tao  sir dông thun cüa cOng 
dan. Các khiêu nai,  to cáo, phán ánh, kiên nghj cUa cong dan mOi phát sinh dêu 
dixc cap üy, chInh quyên cap co s tp trung chi dao  giãi quyêt kjp thai, han 
chê thâp tInh trng khiêu kin vuqt cap, kéo dài. Qua rà soát, tinh Quáng Trj 
không có vii vic khiêu nai,  tO cáo dông ngi.thi, phrc tap, kéo dái tai  các co quan 
Trunguong näm trong danh sách 221 vi vic do Thanh tra ChInh phü tong hçip 
yêu câu dja phuong rà soát theo Cong van so 1 07/TTCP-BTCDTW ngày 
17/5/20 19 cüa Thanh tra ChInh phü.. 

Ciing vth do, di ngfi can b, cOng chirc lam cong tác tiêp cong dan các 
các sO, ngành, dja phuang luôn tIch circ tuyên truyên, 4n dng, giãi thIch, 
htthng dan, không dê cOng dan khiôu nai  vuqt cap. Sau mOi kS'  tiêp dan JBND 
tinh dã kjp thOi ban hành van ban chi dao  các co quan chuyên mon cap tinh 
kiêm tra, xác minh và giái quyêt các vi vic thuc thâm quyên, dOng thOi tiêp 
tiic giái quyêt các vi vic ton d9ng, phic tap  kéo dãi; dä ban hãnh nhiêu van ban 
chi dao  các cap, các ngành thrc hin cOng tác giái quyêt các vii vic khiêu nai, 
tO cáo, kiên nghj phãn ánh theo dung quy djnh cüa pháp lut. 
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2. Tin tii, hn ch 
- Van cOn tInh trng ThU tnthng mt so co quan, dcm vi và dja phucing 

chua thirc hiên day dU viêc tiêp cong dan djnh k' theo quy djnh, không tham d%r 
dâydU các buôi tiép cong dan djnh k' cUa ChU tjch UBND tinh. MOt so vii vic 
khiêu ni, to cáo thuc thâm quyên nhung giãi quyêt khOng dt diem dn den 
tInh trng nhiêu cOng dan khieu kiin vuqt cap len Trii sà Ban Tiêp cOng dan 
tinh, UBND tinh, gay phUc tp ye an ninh, trt tir; 

- Mt so vii vic dà thrçic UBND tinh chi dao,  giái quyêt dUng quy djnh 
pháp 1utt và trá Ryi bang nhiêu van bàn nhung cong dan không chap hành, tiêp 
tue khiêu kin, IOi kéo nhiêu ngi.thi cUng khiêu kin, gay mat an ninh trt t%r. 

3. Nguyen nhãn 
- Mt so can b cOn thiêu chU dng nghiên ciru các van bàn pháp 1ut 

chuyên mOn và pháp 1ut ye khiêu ni, to cáo dan den tham muu xU 1', giái 
quyêt dan thu cUa cOng dan con chm, chi.ra dam bào quy djnh cUa pháp luât. 

- Cong tác tuyên truyên, phô biên pháp 1ut ye tiêp cong dan, khiêu nai,  tO 
cáo cho ngu&i dan thirc hin chua thu&ng xuyên; vic phôi hçip trong cong tác 
bOa giái, 4n dng, thuyêt phiic và .giáo dic cong dan tuân thU, chap hânh các 
quy djnh cUa pháp 1ut vô khiêu ni, to cáo có lUc chua duçic dông b, hiu qua. 

- Y thUc chap hành pháp 1u.t cUa mt b ph.n nhân dan cOn hn chê, có 
nhu'ng yêu cau, dOi hói không dUng quy djnh pháp 1ut, cô tInh gUi don thu 
khieu nai,  tO cáo vil9't cap nhàm gay áp lirc de cho các cap chInh quyên trong 
vic tiêp nhn dan thu, giãi quyêt khieu nai,  to cáo. 

III. Nhim vtl,  giãi pháp cong tác tip cong dan, giãi quyt khiu nii, 
to cáo 6 tháng cui nãm 2022 

1. Tiêp tiic quán trit, to chUc thrc hin có hiu qua Lut Khiêu ni närn 
2011, Lut Tiêp cOng dan nàm 2013, Lut To cáo nàm 2018; Nghj quyêt sO 
39/2012/QH13 ngày 23/12/2012 cUa QuOc hi ye tiêp tijc nâng cao hiu lirc, 
hiu qua chInh sách pháp 1ut trong cong tác tiêp cong dan, giâi quyêt khiêu nai, 
to cáo dôi vâi các quyêt djnh hành chInh ye dat dai; Chi thj sO 35/CT-TW ngày 
26/5/2014 cUa B ChInh trj ye tang cithng sx lành do cUaDãng dOi vOi cOng 
tác tiep dan và giái quyêt khiêu nai,  to cáo; Chi thj sO 14/CT-TTg ngày 
18/5/2012 cUa ThU tuàng ChInh phU ye ,chan chinh và nâng cao hiu qua cOng 
tác tiêp cOng dan, giái quyêt khiêu ni, tO cáo; Ké hoch sO 363/KH-TTCPngày 
20/3/2019 cUa Thanh tra ChInh phU ye tiêp tiic kiêm tra, rà soát, giâi quyêt các 
vu vic khiêu nai,  tO cáo dông ngi.thi, phUc tap, kéo dài; Chi thjsO 1 0/CT-UBND 
ngày 23/10/2018 cUa ChU tjch UBND tinh ye tang cithng tiep cong dan, giâi 
quyet khiêu ni, to cáo tren dja bàn tinh Quãng Trj. 

2. Tang c.thng cOng tác tuyên truyen, dôi mói và da dng các hInh thUc 
tuyên truyen, phO biên, giáo diic pháp 1u.t ye tiêp cOng dan, giái quyêt khieu nai, 
to cáo, nhât là a các xã, phuông, thj trân, các dja bàn vUng sâu, vUng xa tren dja 
bàn toàn tinh, nham nâng cao nhn thUc pháp lu.t cho can b, cOng chUc trong 
các ca quan, to chUc, trong cong dOng nhân dan và không dê tInh trng khiêu 
kin dOng ngithi, phUc tp ho.c vuçlt cap. 

3. ThU trithng các ca quan, dan vj, dja phuang tiep tic thirc hin nghiêm 
tUe cOng tác tiêp cOng dan djnh k' và dt xuât; xác djnh cOng tác tiép cOng dan, 
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giài quyêt khiêu nai,  t cáo là nhim vi1 chInh trj quan trçng. Tp trung chi dao, 
xem xét giái quyêt, xir 1 kjp thai các vi vic kiên ngh, phãn ánh, khiêu ni, tO 
cáo thuc thâm quyên mâi phát sinh; tang cu?ng doi thoii, giái quyêt kjp thai 
nhüng büc xüc cüa nhân dan nhärn giám thiêu khiêu nti vuqt cap, hn ché den 
mrc thâp nhât phát sinh tranh chap, khieu ni kéo dài. Thi hành dirt diem các 
quyêt djnh giài quyêt khiêu nai,  kêt lun tO cáo dã có hiu lirc pháp lut; lay kêt 
qua tiêp cong dan, giài quyêt khiêu ni, to cáo lam tiêu chI dánh giá näng hrc, 
mirc d hoàn thành nhim vu hang näm; 

4. Thi.r&ng xuyên theo dôi, don dOc, kiêm tra cOng tác tiêp cong dan, gun 
quyêt khiêu ni, to cáo; kiên quyêt xir l nghiêm các hánh vi vi phm cüa can 
b, cOng chine trong thirc hin chirc trách, nhim vi duqc giao; 

5. Thi.thng xuyên rà soát các vii vic dông ngithi, tOn dung, phurc tp, kéo 
dài de dua vao din theo dOi, dOn doe giài quyêt, dông thai Co kê hoach giái 
quyêt dirt diem, han  ché tInh trng né tránh, dun day trách nhim. Tang cithng 
thnc hin tot cOng tác phOi hçp giüa các sà, ban, ngành doàn the trong cong tác 
tiêp cOng dan, giái quyêt &m theo quy djnh cüa pháp lutt, có bin pháp xir l 
kjp thri, hiu qua khi xày ra tInh huông cOng dan khiêu kin tp trung 
dOng ngithi. 

6. Tang ci.thng cOng tác quãn 1 nhà nijâc dOi vi mt so linh virc nhy 
cam, nhât là trong lTnh vrc quán l, sir dung dat dai, chInh sách ho trV,  den bü, 
giài phóng m.t bAng, mOi trithng... dê có bin pháp chân chinh kjp thai, nhAm 
h?n ché cong dan khiêu ni, tO cáo, kiên nghj, phán ánh. 

7. Dê nghj UBMTTQ Vit Nam tinh, các tO chirc chInh trj - xä hi và 
Nhân dan tham gia giám sat cOng tác tiêp cOng dan, giái quyet khiéu nai,tô  cáo; 
tIch cinc phôi hçnp vâi các cap chInh quyên dja phung trong cong tác tiêp cOng 
dan, giâi quyêt khiêu nai,  to cáo; tuyên truyên, v.n dng doàn viên, hOi  viên và 
ngu1i dan thirc hin quyên khieu nai,  to cáo theo dung quy djnh, bâo v quyên 
và igi Ich hqp pháp cüa cá nhân, tO chine. 

Trên day là Báo cáo kêt qua tiêp cOng dan, giãi quyêt khiêu nai  to cáo 6 
tháng dâu nAm 2022; nhim vi, giài pháp 6 tháng cuOi nAm 2022, UBND tinh 
báo cáo HDND tinh theo quy djnh./. 

Noi nhân: 
- TI' TU, TT HDND tinh; 
- Chü tjch, các PCT UBND tinh; 
- Ban Ni chInh Tinh üy; 
- Các Dai biêu HDND tinh; 
- Các Ca quan chuyên mon thuc UBND tinh; 
- UBND các huyn, thânh phô, thj xã; 
- Li.ru: VT, NCQ  (2Ob). 
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