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UỶ BAN NHÂN DÂN 

THỊ TRẤN VŨ QUANG 

 

Số: 22  /BC- UBND 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lâp-Tự do- Hạnh phúc 

 

Vũ Quang, ngày  12  tháng 06 năm 2018. 

BÁO CÁO 

Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh và công 

tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 6 tháng đầu 

năm,; phƣơng hƣớng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018 

 

Thị trấn Vũ Quang là trung tâm huyện lỵ của huyện Vũ Quang; trong những 

năm qua có đã đạt được nhiều kết quả quan trọng tạo nên sự chuyển biến tích cực, 

toàn diện trên tất cả các lĩnh vực: kinh tế, văn hóa xã hội. Tổng giá trị sản xuất  các 

ngành ước đạt 110,46 tỷ đồng (đạt 49,97% KH); trong đó: Nông, lâm, thủy sản ước 

đạt 12.69tỷ đồng (đạt 46.65% KH); CN, TTCN, Xây dựng cơ bản ước đạt 22,74 tỷ 

đồng (đạt 52,47% KH); TMDV và thu nhập khác ước đạt 75,02tỷ đồng ( đạt 49,85% 

KH). Hoạt động y tế, giáo dục đạt được những kết quả quan trọng; chính trị ổn định, 

quốc phòng, an ninh được giữ vững. Bên cạh những kết quả đã đạt được, nhiều vấn đề 

xã hội nảy sinh khá phức tạp, trong đó tình hình kiến nghị, phản ánh của nhân dân liên 

quan đến lĩnh vực đất đai,  đền bù giải phóng mặt bằng... có chiều hướng gia tăng. 

Dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, HĐND, sự điều hành của UBND, phối hợp 

tuyên truyền, vận động của Mặt trận và các đoàn thể và tinh thần thái độ, ý thức trách 

nhiệm của mỗi CBCC, nhất là bộ phận trực tiếp làm công tác tiếp dân nên hiệu quả 

của công tác tiếp công dân,  giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh ngày 

càng được chấn chỉnh tốt hơn, những vụ việc tồn động, phức tạp được tập trung giải 

quyết kịp thời, dứt điểm, đúng pháp luật quy định. 

I. KẾT QUẢ  TIẾP CÔNG DÂN, GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO, 

KIẾN NGHỊ, PHẢN ÁNH 

1. Công tác tiếp dân.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Căn cứ Luật Tiếp công dân ngày 25/11/2013; Nghị định số 64/2014/NĐ-CP 

ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiếp 

công dân; Thông tư 06/2014/TT-TTCP ngày 31/10/2014 của Thanh tra Chính phủ 

“Quy định quy trình tiếp công dân”; Quyết định  21/2010/QĐ-UBND ngày 
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29/10/2010 của UBND tỉnh Hà Tĩnh ban hành Quy chế tổ chức tiếp công dân, xử lý 

đơn thư tập trung một đầu mối ở mỗi cấp hành chính; Chỉ thị số 21/CT-UBND ngày 

11/11/2013 của UBND tỉnh Hà Tĩnh về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, 

tố cáo cấp cơ sở; Chỉ thị số 33-CT/HU ngày 20/2/2014 của BTV Huyện uỷ Vũ Quang 

về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác tiếp công dân và giải quyết đơn thư 

khiếu nại, tố cáo; 

Trong năm qua, đã ban hành Quyết định số 99/QĐ-UBNĐ ngày 05/9/2016 về 

việc cử cán bộ tiếp công dân và Quyết định số 144/QĐ-UBND ngày/11/2016 về việc 

ban hành Quy chế tiếp công dân (kiện toàn, sửa đổi, bổ sung sau khi thực hiện Luật 

chính quyền địa phương năm 2015); 

Sáu tháng đầu năm 2017, tổ chức tiếp 54 lượt công dân  thường xuyên (tăng 9 

lượt, 12,53% so với năm 2016), không có kiến nghị đông người. Nội dung kiến nghị, 

phản ánh tập trung chủ yếu về tranh chấp đất đai, công tác cấp GCNQSD đất, về bồi 

thường GPMB; ngập úng, môi trường, chế độ chính sách.... 

Qua tiếp nhận các ý kiến của công dân, UBND thị trấn đã nắm bắt thông tin để 

chỉ đạo chuyên môn kịp thời giải quyết; những nội dung đã rõ ràng thì trả lời ngay 

nên được nhân dân đồng tình, yên tâm, tin tưởng. Nhìn chung, công tác tiếp công dân 

đã từng bước đi vào nề nếp, chất lượng và có hiệu quả. 

2. Công tác tiếp nhận, phân loại và xử lý. 

Sáu tháng đầu năm 2018 tiếp nhận 26 đơn khiếu nai, phản ánh, kiến nghị của 

công dân (trong đó có 06 đơn vượt cấp do Huyện chuyển về Thị trấn để phối hợp giải 

quyết), trong đó:  

- Khiếu nại: 02 đơn; 

- Tố cáo: 0 đơn; 

- Phản ánh, kiến nghị: 24 đơn. 

Cụ thể: Lĩnh vực đất đai, giải phóng mặt bằng: 25/26 đơn; chính sách hộ nghèo 

01 đơn chiếm 19,05%  

Đã xử lý: 

- Đơn thuộc thẩm quyền đã giải quyết 17/19 đơn  đạt 89.47%; 

- Đơn do Huyện chuyển về để Thị trấn phối hợp, đã giải quyết 5/7 đơn đạt 

71.43%.  
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Kết quả giải quyết được thể hiện bằng văn bản hòa giải, biên bản làm việc hoặc 

thông báo, công văn trả lời cụ thể cho các đối tượng đơn kiến nghị phản ánh. 

II. CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG, THỰC HÀNH TIẾT 

KIỆM, CHỐNG LÃNG PHÍ 

1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tuyên truyền. 

Thực hiện Luật phòng chống tham nhũng; Kết luận số 21-KL/TW ngày 

25/5/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối 

với công tác phòng chống tham nhũng,lãng phí; Chỉ thị 33-CT/TW của Bộ Chính trị 

về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài 

sản; Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 07/12/2015 của Bộ chính trị về tăng cường sự lãnh 

đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng, Chỉ thị số 

12/CT-TTg ngày 28/4/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phát 

hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng; thị trấn Vũ Quang bằng nhiều hình thông qua 

các hội nghị để tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng chống tham 

nhũng, gắn với việc giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức cho đội ngũ cán bộ, công 

chức và nhân dân. 

Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính, quy chế dân chủ cơ sở; kê 

khai tài sản đối với các chức danh theo quy định; xác định rõ vai trò của cấp ủy, người 

đứng đầu phải chịu trách nhiệm khi để xẩy ra tham nhũng. 

2. Kết quả thực hiện công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết 

kiệm, chống lãng phí 

Thực hiện Quy chế chi tiêu nội bộ; thực hiện công khai, minh bạch trong chỉ 

tiêu, mua tài sản, trang thiết bị, quy định chế độ quản lý tài chính và tài sản thông qua 

việc phân khai ngân sách của HĐND và quyết toán qua Kho bạc nhà nước; tiếp tục 

thực hiện quy chế dân chủ trong hoạt động của cơ quan bằng các hoạt động giám sát 

của Đảng, HĐND và Mặt trận và các đoàn thể đối với hoạt động của Chính quyền. 

Công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí được 

quan tâm chỉ đạo, tuyên truyền duy trì và thực hiện thường xuyên nên trong những 

năm qua đơn vị thị trấn không có cán bộ, đảng viên vi phạm bị xử lý. 

III. HẠN CHẾ, NGUYÊN NHÂN 

1. Hạn chế: 

Xây dựng kế hoạch tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật chậm, việc triển 

khai thực hiện chưa đồng bộ và thiếu khoa học; hiệu quả chưa cao; 
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 Hồ sơ về công tác tiếp dân chưa được phản ánh đầy đủ; tiếp công dân định kỳ 

có lúc chưa sắp xếp, bố trí theo quy chế; 

Chức năng tiếp công dân của Hội đồng nhân dân, đại biểu Hội đồng nhân dân 

và các chức danh chuyên môn chưa được phát huy; 

Công tác hòa giải cơ sở chưa thực sự có hiệu quả: các vụ việc phát sinh ở cơ sở 

hầu như không được hòa giải thành nên các kiến nghị, phản ánh của công dân gửi đến 

Chính quyền nhiều dẫn đến tình trạng giải quyết chậm theo trình tự giải quyết thủ tục 

hành chính; 

2. Nguyên nhân: 

Cán bộ chuyên môn phụ trách tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị 

phản ánh của công dân trình độ chuyên môn, kỷ năng nghiệp vụ yếu nên chưa tham 

mưu tích cực cho lãnh đạo địa phương trong quá trình chỉ đạo giải quyết; 

Là đơn vị  trung tâm tập trung nhiều dự án, công trình phải giải phóng mặt bằng 

thu hồi đất đai, công trình ảnh hưởng nhiều đến cuộc sống của nhân dân; 

 Sự hiểu biết về pháp luật  của người dân vẫn còn nhiều hạn chế . 

III. PHƢƠNG HƢỚNG, NHIỆM VỤ 6 THÁNG CUỐI NĂM 2018. 

1. Tiếp tục quán triệt và tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị 35-CT/TW của Bộ 

chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và Luật 

Tiếp công dân ngày 25/11/2013; Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của 

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

06/2014/TT-TTCP ngày 31/10/2014 của Thanh tra Chính phủ “Quy định quy trình 

tiếp công dân”; Quyết định  21/2010/QĐ-UBND ngày 29/10/2010 của UBND tỉnh Hà 

Tĩnh ban hành Quy chế tổ chức tiếp công dân, xử lý đơn thư tập trung một đầu mối ở 

mỗi cấp hành chính; Chỉ thị số 21/CT-UBND ngày 11/11/2013 của UBND tỉnh Hà 

Tĩnh về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo cấp cơ sở; Chỉ thị số 33-

CT/HU ngày 20/2/2014 của BTV Huyện uỷ Vũ Quang về tăng cường lãnh đạo, chỉ 

đạo đối với công tác tiếp công dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo;Quyết định 

số 10/2016/QĐ-UBND ngày 4/10/2016 của Ủy ban nhân dân huyện Vũ Quang ban 

hành Quy chế tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, phản ánh kiến nghị của công 

dân; 

2. Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến biến pháp luật về phòng chống tham nhũng, 

thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ, quy định 
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công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan; thực hiện tốt công tác đấu tranh  

phòng ngừa; công tác kiểm tra, giám sát. 

3. Chỉ đạo các ngành Tư pháp, Công an phối hợp các các tổ chức đoàn thể, các 

Tổ dân phố thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho nhân dân thông 

qua các cuộc hội họp, nói chuyên chuyên đề..., xây dựng tủ sách pháp luật ở các Nhà 

văn hóa Tổ dân phố; 

4. Ban Tư pháp chủ trì biên soạn nội dung phối hợp Ban văn hóa tuyên truyền 

các văn bản pháp luật trên hệ thống đài phát thanh không dây định kỳ theo tháng, quý; 

5. Nâng cao chất lượng của hoạt động tiếp công dân thường xuyên và  tiếp công 

dân  định kỳ của Chủ tịch UBND theo quy định; 

6.  Củng có hoạt động tiếp công dân theo chức năng, nhiệm vụ của HĐND và 

Đại biểu HĐND và các công chức chuyên môn theo Luật định; 

7. Công chức Tư pháp có trách nhiệm chủ trì công tác tiếp công dân; theo dõi, 

đôn đốc các ngành trong việc  giải quyết các khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh 

của công dân; đinh kỳ báo cáo Chủ tịch UBND và các ngành chủ quản cấp trên theo 

quy định. 

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

cáo, kiến nghị, phản ánh 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối 

năm 2018. 

 

        Nơi nhận: 
      - UBND Huyện (B/c); 

      - Phòng Tư pháp (B/c); 

      - Thanh tra huyện (B/c); 

      - TT Tiếp CD huyện (B/c); 

      - TT Đảng uỷ-HĐND  (B/c); 

     - Các thành viên UBND; 

      - Các BT-TTTDP; 

      - Lưu VT,TP. 

ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ TRẤN 
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