
UY BAN NHAN DAN CONG HOA XA HO!  CHU NGHA VIT NAM 
TINH QUANG TRI Dc 1p - Tr do - Hinh phüc 

Si:  .Vt  /BC-UBND Quáng Trj, ngày,U tháng.j,j nám 2022 

BAO CÁO 
A F A A 9 • • F Cong tac tiep cong dan, giai quyet khieu ni, to cao nam 2022; 

nhim vii, giãi pháp nãm 2023 

Thrc hin Nghj quyt s 174/NQ-HDND ngày 09/12/2021 cüa Hi dông 
nhân dan tinh ye kê hoich to chi'rc các kST h9p thithng 1 Hi dông nhân dan tinh 
näm 2022; Cong van so 271/HDND-TTCTDB ngày 10/10/2022 cüa Hi dông 
nhân dan tinh ye rà soát ni dung trinh k' hQp thu 13 HDND tinh, Uy ban nhân 
dan tinh báo cáo cong tác tiêp cOng dan, giái quyêt khiêu ni, tO cáo nàm 2022; 
phucmg hràng, nhim vi näm 2023 trên dja bàn tinh nhi..r sau: 

I. Tlnh hInh, kt qua cong tác tip cong dan, giãi quyt khiu nii, to 
cáo nãm 2022 

1. Khái quát tInh hInh 
Xác djnh cong tác tip cOng dan, giâi quyt khiu ni, th cáo là nhim v11 

chInh trj hêt sue quan tr9ng và thung xuyen, UBND tinh dã quán trit triên 
khai thirc hin nghiêm tue cong tác tiêp cong dan thtthng xuyên, djnh kS',  dt 
xuât theo dIrng quy djnh; Lãnh do UBND tinh dã chii tr9ng gp go' tr1rc tiêp Va 

dôi thoui dé lang nghe tarn tu, nguyen vng cüa cong dan, kjp thai giài thIch, 
htthng dan cho cOng dan hiêu rO, cüng nhu giãi quyêt thóa dáng, dñng pháp lu.t. 
Tang cung chi do các cap, các ngành chU dng nàm tInh hInh khiêu nai,  tO 
cao, kiên nghj, phân ánh cüa cong dan, dc bit tp trung chi do giài quyêt kjp 
th?yi nhüng vi vic mâi phát sinh ngay tr cu so', nhüng vi vic ton dçng, kéo 
dài. 

Ni dung khiu nti, t cáo, kin nghj, phán ánh cüa cOng dan chü yu lien 
quan den vic bôi thithng giãi phong mt bang; chê d chinh sách cüa nguo'i có 
cOng; phân ánh vic cap giây chirng nhn quyên sir diing dat không diing quy 
djnh; phãn ánh vic xây dirng cOng trInh gay ô nhiêm môi trurng, kiên nghj bôi 
thung, ho trq din tIch dat & cho h gia dInh, tài san trén dat, tranh chap dat 
dai... Các vu viêc vu dã dixçic kiém tra, rà soát, don doe giâi quyêt mt each hiu 
qua, không dê phát sinh diem nóng hoc cOng dan khiêu kin vlxçrt cap len các 
cci quan Trung ucrng; gop phân gi& vQ'ng an ninh chInh trj, dam bào trt tr an 
toàn xâ hi, thñc day phát triên kinh tê - xâ hi trên dja bàn tinh. 

2. Kt qua cong tác tip cong dan, giãi quyt khiu ni, t cáo 
2.1. Côngtác tip cong dan 
a. Ket qua tiep cong dan 
- Thanh tra tinh phôi hqp Ban Tiêp cOng dan cüng các ngânh, các cp 

tham mini Lãnh do UBND tinh, Thu truâng các co quan quán 1 nba nithc cüng 
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d.p t chüc thiic hin t& cong tác tip cOng dan thuông xuyên và djnh k' dam 
báo theo quy djnh. 

- Trong k' báo cao, cong tác tip cong dan có tng s 1.000 luqt/1 .085 
ngi.thi/913 vi vic, cJi the nhx sau: 

- Tip thii?.ing xuyên: 653 krcit/710 ngñ/574 viii vic (tiêp lan dâu: 541 
vii vic, tiêp nhiêu lan: 33 vi vic; doàn dông ngithi 05 doànl4l ngithi/05 vi 
viêc) 

- Tip djnh k' và dt xu.t: 347 hrçit1375 ng.r?ii/339 vi vic (tiêp lan dâu: 
306 vi; tiêp nhiêu lan: 33 vii; doân dOng ngithi: 3 doàn127 nguii/3 vii) 

b) Phân loç,i dctn, vi v4c qua hip cong dan 
- Phân 1oii theo ni dung: 683 don1584 v11; 

+ Khju nai: 06 don108 v11; 

+ T cáo: 10 don/10 vu; 
+ Phãn ánh, kin nghj: 667 don/S 66 vi. 
- Phân 1oi theo thm quyn giài quyt: 
+ Thuc thâm quyn: 376 don1240 vi; 
+ Không thuc thm quyn: 307 dom1344. 
2.2. Tip nhn, phân Ioi và .xfr I don 
a) Tiep nhin don 
Các cp hành chInh trên dja bàn tinh dã tip nhn: 1.673 don, trong do: 
- S don dã xi'r 1/ s don tip nhn: 1.504/1.673 don 
- S don/ s vu vic dü diu kiên xi:r l: 1.453 dcmll.140 vu. 

b) Phân loxi, xü' 1j don 
- Phân loai theo ni dung: 
+ S don, sé vii vic khiu nti: 47 don; 
+ Sc don, s vu viêc th cáo: 28 don; 
+ S don, s v11 vic kin nghj, phãn ánh: 1.378 don. 
- Phân loai theo tInh trng giãi quyt: 
+ S don, s vi1 vic dã giãi quyt: 955 don 
+ S don, sé, v11 vic dang giài quyt: 190 don 
+ S don, s vii vic chua giãi quyt: 308 don. 

c) Kit qua xü 1j don 
- S don, s v vic thuc thm quyn: 793 don (trong do khiu nai:  18 

don; to cáo: 13 don; kiên nghj, phãn ánh: 762 don). 
- S don, s v11 vic không thuc thm quyn: 660 don. 

2.3. Kt qua giãi quyt khiu ni, t cáo 
a) Kit qua giài quylt khiiu nc,i 
- S don thuc thm quyn dã giâi quyt: 18 don/i 8 vi vic, t 1 giãi 

quyêt dat  100%. 
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b) Kit qua giái quylt tá cáo 
- Dcm t cáo thuc thm quyn ctà giãi quyt: 13 dcin/13 vi vic, t) 1 giài 

quyêt dit 100%. 
II. Nhn xét chung 
1. Nhfrng kt qua dit duçrc 
Trong thai gian qua, các cp, các ngành dà nghiêm tue trin khai, thirc 

hin có hiu qua các quy djnh pháp 1ut, chi dao  cUa ChInh phü và hu&ng dn 
cüa Thanh tra ChInh phü ye cong tác tiêp cong dan, giãi quyêt khiêu nti, to cáo 
trong phm vi thuc thâm quyên quân 1: Chi thj so 35/CT-TW ngày 26/5/2014 
cüa B ChInh trj ye tang c1.ring sir lath do cüa Dâng dôi vâi cOng tác tiêp dan 
và giãi quyêt khiêu nai,  tO cáo; Chi thj so 14/CT-TTg ngày 18/5/20 12 cüa Thu 
tixàng ChInh phü "ye chân chinh và nâng cao hiu qua cOng tác tiêp cong dan, 
giãi quyêt khiêu nai,  to cáo"; Kê hoach 3631K1-i-TTCP ngày 20/3/20 19 cüa 
Thanh tra ChInh phü "ye tiêp tiic kiêm tra, rà soát, giái quyêt các vii vic khiêu 
nai, to cáo dông ngl.r&i, phrc tap, kéo dài"; Chi thj sO 1 0/CT-UBND ngày 
23/10/2018cüa Chü tjch UBND tinh "ye tang ci.thng tiêp cOng dan, giài quyêt 
khiêu nai,  tO cáo trén dja bàn tinh Quáng Trj",... 

Thu tru&ng các cp, ngành, da phuong dã quan tam chü tr9ng trong cOng 
tác chi do, diêu hành; lang nghe, dôi thoai trirc tiêp vâi cOng dan dê xem xét, 
giài quyêt tüng vii vic cii the, thâu tInh, dat  1,  tao  sir dOng thu.n cüa cOng dan; 
vic giâi quyêt dan khiêu nai,  tO cáo các cap, các ngành hiu qua, chat hrçing; 
không có tInh trng cong dan büc xüc, khiêu kin vuqt cap len các c quan 
Trung uclng. Cong tác thanh tra, kiêm tra ngithi dirng dâu các co quan, tO chi'rc, 
don vj trong vic chap hành các quy djnh pháp lut ye tiêp cOng dan, giãi quyêt 
khiêu nai,  to cáo ducic thirc hin thi.r&ng xuyên; cong tác tuyên truyên, phô biên 
giáo dc pháp 1ut duçic các dan vj quan tam bang nhiêu hInh thüc phü hqp, 1mb 
boat dam báo tInh hiu qua; cong tác dào tao,  bôi dumg can b, cOng chüc lam 
cOng tác tiêp cOng dan, giái quyêt khieu nai,  to cáo dirge quan tam th%rc hin dáp 
1mg yêu câu, nhim v11 d1t ra. 

2. Tmn tii, hn ch 
Mt s6 vi vic thuc thm quyn giãi quyt cüa TJBND cp xã giái quyt 

chua kjp thai th&i, chira dirt diem nên con có tInh trng cOng dan tiep tiic khiéu 
kin vuqt cap len cap trên. Y thuc chap hành pháp luit cüa mt b phn nhân 
dan cOn han  ché nên có nhng yêu cau, dOi hOi vuqt qua quy djnh pháp 1ut; có 
nhCtng vii vic dà dirge giài quyêt nhiêu lan, nhiêu cap vói nhiêu bin pháp khác 
nhau, co bàn là báo dam chInh sách, pháp lu.t, có l, có tInh nhu'ng ngui khiêu 
nai vn không chap thin  két qua giái quyêt, thm chI Co nhüng phãn irng tieu 
c%rc, cô chap, gay rôi trt tr, khiêu nai  kéo dài. 

3. Nguyen nhãn 
- COng tác phi hqp gila cá co quan chuyên mon vOi chInh quyn dja 

phtrcing dä kh&c phiic nhirng vn cOn han  ché; cong tác hOa giái, thuyêt phc, 
4n dng a ca sâ có lüc, có nai chira dem lai  hiu qua thiêt thirc. 
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- Yêu câu cong vic dôi höi ngày càng cao, khi luçmg cong vic phát 
sinh nhiêu nhimg hrc 1irçng can b, cong chirc bô trI cho cOng tác tip cOng dan, 
giái quyêt dan thu chua darn báo ãnh hi.thng không nhO dn thji gian, chat 
krçmg kêt qua xir 1, giâi quyêt dan thu cüa cong dan. 

- Mt so cong dan có am hiu pháp 1ut nhung igi dung, c tInh gi:ri dan 
khiéu nai,  to cáo vuqt cap nhäm gay khó khan, áp 1c cho các cap chInh quyn 
vói mong muOn dat  duçic mi1c dIch ye quyên 1çi cho mInh. 

III. Nhim vi, giãi pháp cong tác tip cong dan, giãi quyt khiu nii, 
tcáonãm2O23 

1. Tip tic quán trit, t chüc thirc hin Co hiu qua Lut Khiu nai  näm 
2011, Lust Tiêp cOng dan nàm 2013, Lut To cáo näm 2018; Nghj quyêt sO 
39/2012/QH13 ngày 23/12/2012 cüa Quôc hi ye tiêp t%Jc nâng cao hiu hrc, 
hiu quáchInh sách pháp 1u.t trong cOng tác tiêp cOng dan, giái quyêt khiêu nai, 
tO cáo doi vói các quyêt djnh hành chInh ye dat dai; Chi thj s 35/CT-TW ngày 
26/5/2014 cüa B ChInh trj ye tang cl.r&ng sr lânh dao  cüaDáng dOi vói cOng 
tác tiêp dan và giài quyêt khiêu nai,  tO cáo; Chi thj so 14/CT-TTg ngày 
18/5/2012 cüa Thu tuóng ChInhphU ye chân chinh và nâng cao hiu qua cOng 
tác tiêp cOng dan, giãi quyêt khiéu nai,  to cáo; Kê hoach  sO 363/KH-TTCP ngày 
20/3/2019 cüa Thanh tra ChInh phU ye tiêp t1c kiêm tra, rà soát, giâi quyêt các 
vi vic khieu nai,  tO cáo dOng ngu1i, phCrc tap, kéo dài; Chi thj so 10/CT-UBND 
ngày 23/10/2018 cüa Chü tjch UBND tinh ye tang cung tiêp cOng dan, giãi 
quyêt khiêu nai,  to cáo trén dja bàn tinh Quáng Trj. 

2. Nâng cao trách nhim ngithi dung d.0 trong vic tip cOng dan, giái 
quyêt khiêu nai,  tO cáo; tiêp tic thirc hin nghiêrn tüc vic tiêp cong dan djnh kS' 
và dt xuât, thithng xuyên theo quy djnh; xác djnh cOng tác tiêp cOng dan, giãi 
quyêt khieu nai,  to cáo là nhirn v1i chInh trj quan tr9ng, lay kêt qua tiêp cOng 
dan, giài quyêt don là tiêu chI dánh giá näng lirc, mirc d hoàn thành nhim vi 
cüa can b, cOng chi.rc các cap, các ngành dugc giao nhim vii. 

3. Tang cithng cOng tác thanh tra, kim tra cong tác tip cong dan và xü 
l, giâi quyêt don, rut ra các nguyen nhân, bài h9c kinh nghim và các giái pháp 
phü hqp dê chân chinh, xir l tInh trang thiêu trách nhim trong tham mi.ru, xü 1 
dan; kiên quyêt x1r 1 nghiêrn minh các hành vi vi phm cüa can b, cong chüc 
trong thrc hin chüc trách, nhim vu dugc giao. 

4. Tp trung chi dao,  xem xét giài quyt, xu 1 kjp thyi các vii vic kin 
nghj, phãn ánh, khiêu nai,  tO cáo thüc tham quyen mói phát sinh ngay tai Co sâ, 
lang nghe kiên, nguyen v9ng cUa ngiri dan; Tang cuông dOi thoai, giãi quyêt 
kjp thai büc xüc cüa nhân dan nhàm giàm thiêu khiêu nai  vuqt cap, han  chê den 
muc thap nhât phát sinh tranh chap, khiêu nai  kéo dài; 

5. Th.thng xuyên rà soát các vu viéc dOng nglxi, ton d9ng, phuc tap,  kéo 
dài dê dim vào din theo dôi, don dOe giái quyêt, dOng thtM cO ké hoach giài 
quyt dfrt diem, han  ché tInh trng né tránh, dun day trách nhim. Tang cix&ng 
th%rc hin t6t cOng tác phOi hqp gia các sâ, ban, ngânh doàn the trong cOng tác 
tip cOng dan, giãi quy& don theo quy djnh cüa pháp 1ut, có bin pháp xir 1 
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kjp thyi, hiu qua khi xay ra tInh huing cong dan khiu kin tp trung dOng 
ngu1i. 

6.Täng cu&ng cong tác quán l nhà nuâc di vâi mt s lTnh virc nhy 
cam, nhât là tron linh v1rc quán 1, sr ding dat dai, chinh sách ho trçl, den bü, 
giái phóng m.t bang, môi trithng... dê có bin pháp chân chinh kjp thai, nhAm 
han chê cong dan khiêu nai,  tO cáo, kiên nghj, phãn ánh. 

7. D nghj UBMTTQ Viêt Nam tinh, các t chüc chInh trj - xã hi và 
Nhân dan tham gia giám sátcông tác tiêp cong dan, giãi quyêt khiêu nai, to cáo; 
tIch circ phôi hqp vth các cap chInh quyên dja phucing trong cong tác tiêp cOng 
dan, giãi quyêt khiêu nai,  tO cáo; tuyên truyên, 4n dng doàn viên, hi viên và 
ngi..thi dan thirc hin quyên khieu nai,  to cáo theo dung quy djnh, bão v quyên 
và 1çi Ich hqp pháp cüa cá nhân, to churc. 

Trên day là Báo cáo kt qua cong tác tip cOng dan và giái quyt khiu 
nai, to cáo nàm 2022; nhim v11, giãi pháp näm 2023, Uy ban nhân dan tinh báo 
cáo HDND tinh theo quy  dnh.I.&, 
Noinhân: 
- Thi.rng trrc Tinh üy; 
- Thu&ng trirc HDND tinh; 
- Chñ tjch, các PCT UBND tinh; 
- Ban Ni chInhTinh üy; 
- Dai biêu HDND tinh; 
- Thanh tra tinh; 
- Liru: VT, NC(2ob) / 
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