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Kết quả công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại,  

tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn huyện quý II năm 2022 

  
 

Thực hiện văn bản số 1421/UBND-NC ngày 03/6/2022 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Hà Nam về việc báo cáo tình hình, kết quả công tác tiếp dân và giải quyết 

đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân quý II năm 2022. Ủy 

ban nhân dân huyện báo cáo kết quả thực hiện công tác tiếp công dân, giải quyết 

đơn thư trên địa bàn huyện như sau: 

I. Tình hình khiếu nại, tố cáo 

 Trong quý II năm 2022, công tác tiếp dân, tiếp nhận, xử lý đơn thư trên địa bàn 

huyện tiếp tục được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nghiêm theo quy 

định của Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo và các Nghị định hướng dẫn. 

Số lượt công dân đã tiếp trong quý là 74 lượt = 79 người = 194, 37% so với quý I năm 

2022. Số đơn thư đã tiếp nhận trong quý là 56 đơn = 101,82% so với quý I năm 2022. 

Đơn thư, vụ việc tiếp nhận chủ yếu có nội dung liên quan đến đất đai, chính sách bồi 

thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng.  

Do làm tốt công tác tuyên truyền giải thích trong quá trình tiếp công dân nên 

mặc dù số lượt công dân đến Phòng tiếp công dân tăng nhiều nhưng số đơn thư tiếp 

nhận trong quý tăng không đáng kể. Bên cạnh đó công tác giải quyết đơn thư được chú 

trọng ngay từ cơ sở nên các vụ việc phát sinh trong quý đã được chỉ đạo giải quyết cơ 

bản gọn, không có vụ việc phức tạp, không phát sinh điểm nóng về đơn thư ảnh hưởng 

đến tình hình an ninh chính trị của địa phương. 

II. Kết quả thực hiện 

1. Kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo 

Uỷ ban nhân dân huyện luôn bám sát nội dung chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND 

tỉnh, Thanh tra tỉnh để chỉ đạo triển khai kịp thời, sát với nhiệm vụ trọng tâm từng 

thời kỳ và phù hợp với tình hình thực tiễn ở địa phương như: Tiếp tục chỉ đạo các 

cơ quan, đơn vị thực hiện tốt Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật tố cáo, Quy 

định số 11-Qđi/TW ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị 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; Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 26/5/2014 của Bộ Chính 

trị và Chỉ thị số 25-CT/TU, ngày 29/7/2014 của Ban thường vụ Tỉnh ủy, Kế hoạch 

1478 ngày 29/8/2014 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về “tăng cường sự lãnh đạo của 

các cấp uỷ đảng đối với công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo của công 

dân”; Chỉ thị số 01-CT/TU ngày 01/12/2020 về tăng cường sự lãnh đạo của Tỉnh 

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

công dân; xử lý kịp thời số vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, Kết luận số 26-
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KL/TU ngày 26/4/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Kế hoạch số 1299/KH-

UBND ngày 28/5/2021 của UBND tỉnh về rá soát, giải quyết dứt điểm một số vụ 

việc khiếu nại, tố cáo tồn động kéo dài trên địa bàn tỉnh; Văn bản số 1402/UBND-

NC ngày 22/5/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc chỉ đạo công tác tiếp công 

dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; Kế hoạch số 3059/KH-UBND ngày 08/11/2021 

của Ủy ban nhân dân tỉnh về tổ chức tiếp công dân, thực hiện các biện pháp phòng, 

chống dịch Covid - 19 trên địa bàn tỉnh…. 

Trong quý, Ủy ban nhân dân huyện đã ban hành các văn bản chỉ đạo thực 

hiện công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo như sau:  

- Kế hoạch số 92/KH-UBND ngày 13/5/2022 về việc thực hiện Kết luận của 

đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tại Hội nghị làm việc với Bí thư các huyện, thị, thành ủy 

về tình hình công tác tiếp công dân, giải quyết các phản ánh, kiến nghị, tố cáo. 

- Kế hoạch số 98/KH-UBND ngày 30/5/2022 về việc tổ chức tiếp công dân 

phục vụ kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV trên địa bàn huyện Kim Bảng. 

- Quyết định số 2253/QĐ-UBND ngày 30/5/2022 về việc thành lập Tổ công 

tác tiếp công dân phục vụ kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV.  

Sau mỗi buổi tiếp công dân định kỳ, UBND huyện ban hành các văn bản chỉ 

đạo các xã, thị trấn, các cơ quan, đơn vị được giải quyết các vụ việc phát sinh trong 

quá trình tiếp công dân và báo cáo kết quả với UBND huyện, chỉ đạo Thanh tra 

huyện tổ chức rà soát, có văn bản thông báo tới các đơn vị về các vụ việc được 

phân công, đánh giá vụ việc trong hạn, quá thời hạn được giao. 

Trong quý, Ủy ban nhân dân huyện xây dựng báo cáo về công tác tiếp công 

dân, giải quyết đơn thư từ năm 2016 đến năm 2021, tổ chức làm việc với Đoàn 

khảo sát phục vụ hoạt động giám sát của Thường trực HĐND tỉnh theo Kế hoạch 

số 14/KH-TTHĐND ngày 27/4/2022 tại địa phương, đồng thời xây dựng các báo 

cáo thực hiện Kế hoạch 363/KH-TTCP ngày 20/3/2019 của Thanh tra Chính phủ 

về kiểm tra, rà soát, giải quyết các vụ việc khiếu tố đông người, phức tạp, kéo 

dài…thường xuyên giám sát việc tiếp công dân tại các xã, thị trấn qua hệ thống 

camera kết nối từ Phòng Tiếp công dân của huyện tới các đơn vị qua đó đã kịp thời 

chấn chỉnh các tồn tại, hạn chế trong công tác tiếp công dân. 

2. Kết quả công tác tiếp công dân, xử lý, giải quyết các phản ánh, kiến nghị, 

khiếu nại, tố cáo của công dân   

2.1. Công tác tiếp công dân 

 - Quý II năm 2022 số lượt công dân đến phòng tiếp dân của huyện, các xã, thị 

trấn đề nghị là: 74 lượt (79 người) = 194,37 % so với quý I năm 2022. Trong đó:  

+ Cấp huyện: 20 lượt (24 người).  

+ Cấp xã: 54 lượt (55 người).  

 - Số lượt tiếp thường xuyên là: 42 lượt. 

 - Số lượt tiếp định kỳ là: 32 lượt. 
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 Ngoài ra, UBND huyện tiếp đoàn 12 công dân thôn Đông, xã Khả Phong đến 

đề nghị chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ GPMB dự án KDL Tam Chúc. Qua tiếp dân, 

Ủy ban nhân dân huyện đã chỉ đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất rà soát, xem xét, 

tham mưu Ủy ban nhân dân huyện giải quyết. Ngày 11/5/2022, các hộ đã nhận tiền 

bồi thường, hỗ trợ, GPMB theo quy định và không có ý kiến gì khác.  

UBND xã Liên Sơn tiếp đoàn 24 công dân thôn Đồng Sơn, xã Liên Sơn kiến 

nghị liên quan việc thi công dự án kè sông Đáy. Sau khi tiếp nhận ý kiến của công 

dân, Ủy ban nhân dân xã Liên Sơn đã tiến hành rà soát, hướng dẫn công dân đề nghị 

đến cơ quan có thẩm quyền theo quy định.  

  Kết quả phân loại, xử lý qua tiếp công dân:  

- Số vụ việc khiếu nại, tố cáo, kiến nghị phản ánh tiếp nhận qua tiếp dân: 37 

vụ việc.   

- Số vụ việc đang được giải quyết: 03 việc. 

- Số vụ việc đã được giải quyết: 34 việc. 

UBND huyện đã tổ chức triển khai, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, UBND các 

xã, thị trấn thực hiện nghiêm công tác tiếp công dân theo quy định, số lượt công dân 

đến Phòng tiếp công dân tăng nhiều (bằng 194,37 % so với quý I năm 2022) với nội 

dung chủ yếu liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng, đất đai… 

 2.2. Tiếp nhận, phân loại và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo 

a) Tiếp nhận, xử lý đơn thư 

- Tổng số đơn thư tiếp nhận quý II năm 2022 là: 56 đơn = 101,82% so với 

quý I năm 2022. 

 b) Kết quả phân loại, xử lý đơn 

- Theo nội dung: đất đai: 28 đơn; GPMB: 11 đơn; chế độ chính sách: 02; nội 

dung khác: 15 đơn. 

- Theo thẩm quyền: Cấp huyện: 36 đơn; Cấp xã: 20  đơn. 

- Kết quả xử lý đơn:  

+ Thụ lý giải quyết: 13 đơn (Cấp huyện: 03 đơn, trong đó có 02 đơn khiếu 

nại; cấp xã: 10 đơn đề nghị). 

+ Xử lý khác (đôn đốc, hướng dẫn, chuyển cơ quan có thẩm quyền): 26 đơn 

đề nghị. 

+ Đơn không đủ điều kiện thụ lý: 17 đơn. 

c) Số vụ việc kỳ trước chuyển sang: 05 việc đề nghị. 

d) Tổng số vụ việc phải giải quyết trong quý là: 18 việc (02 khiếu nại, 16 đề 

nghị). Trong đó: Đã giải quyết xong 16/18 việc = 88,89%. Còn 02 việc đề nghị 

đang được xem xét, giải quyết. 

 2.3. Kết quả giải quyết đơn thư thuộc thẩm quyền 

a) Giải quyết khiếu nại thuộc thẩm quyền 
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Trong quý, UBND huyện thụ lý, giải quyết 02 vụ việc khiếu nại lần đầu, nội 

dung khiếu nại liên quan đến đất đai (vụ việc ông Lê Văn Hưng ở Tổ dân phố số 2, 

thị trấn Quế và vụ việc ông Nguyễn Đức Thoát ở thôn Lơ, xã Liêm Chung, thành 

phố Phủ Lý).  

Kết quả giải quyết: Ủy ban nhân dân huyện đã giải quyết xong 02/02 vụ 

việc, kết quả cụ thể như sau: 

Ban hành Quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu đối với đơn khiếu nại của 

ông Lê Văn Hưng, kết quả xác minh cho thấy nội dung khiếu nại của ông Hưng là sai. 

Đình chỉ giải quyết khiếu nại của ông Nguyễn Đức Thoát do công dân tự 

nguyện rút đơn khiếu nại.  

b) Giải quyết tố cáo thuộc thẩm quyền 

Trong quý UBND huyện và UBND các xã, thị trấn không thụ lý, giải quyết vụ 

việc tố cáo nào. 

c) Giải quyết đề nghị thuộc thẩm quyền: 

- Tổng số đơn đề nghị thuộc thẩm quyền: 16 đơn. Trong đó:  

Thuộc thẩm quyền cấp huyện: 04 đơn (kỳ trước chuyển sang 03 đơn, tiếp nhận 

trong kỳ: 01 đơn). 

Thuộc thẩm quyền cấp xã: 12 đơn (kỳ trước chuyển sang 02 đơn, tiếp nhận 

trong kỳ: 10 đơn).    

- Kết quả giải quyết: Đã giải quyết xong: 14/16 đơn, còn 02 đơn đang được 

xem xét giải quyết.  

2.4. Kết quả thực hiện liên quan đến các kết luận của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy 

tại các hội nghị tiếp công dân định kỳ hàng tháng và Thông báo kết luận số 673-

TB/VPTU ngày 19/4/2022 của Văn phòng Tỉnh ủy. 

Thực hiện Thông báo kết luận số 673-TB/VPTU ngày 19/4/2022 của Văn 

phòng Tỉnh ủy, UBND huyện đã xây dựng Kế hoạch số 92/KH-UBND ngày 

13/5/2022 về việc thực hiện Kết luận của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tại Hội nghị làm 

việc với Bí thư các huyện, thị, thành ủy về tình hình công tác tiếp công dân, giải 

quyết các phản ánh, kiến nghị, tố cáo. 

UBND huyện đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan có thẩm quyền rà 

soát, xem xét, giải quyết các vụ việc trên địa bàn huyện theo các Kết luận của đồng 

chí Bí thư Tỉnh uỷ tại các hội nghị tiếp công dân định kỳ hàng tháng, cụ thể: vụ 

việc của ông Nguyễn Hồng Quang ở thôn Chanh thôn Trung Đồng xã Văn Xá: 

Ngày 05/5/2021, Ủy ban nhân dân huyện Kim Bảng đã ban hành Quyết định số 

2168/QĐ-UBND thành lập Tổ công tác kiểm tra việc quản lý, sử dụng thửa đất số 

213, tờ bản đồ PL3 tại xã Văn Xá. Sau khi xem xét báo cáo số 01/BC-TCT ngày 

01/9/2021 của Tổ công tác, Ủy ban nhân dân huyện đã ban hành Kết luận số 

353/KL-UBND ngày 30/9/2021 kết luận về kết quả kiểm tra, rà soát việc quản lý, sử 

dụng thửa đất số 213, tờ bản đồ PL3 tại xã Văn Xá, trong Kết luận có đánh giá việc 

cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ ông Vũ Trung Hiếu là chưa đủ điều 
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kiện theo quy định. Ủy ban nhân dân huyện đã ban hành Quyết định số 1977/QĐ-

UBND ngày 26/4/2021 về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với 

thửa đất số 213, tờ bản đồ PL3 xã Văn Xá. Hộ ông Vũ Trung Hiếu đã chấp hành 

nộp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AL 610181, ngày cấp 19/11/2007 

tại thửa đất số 213  tờ bản đồ PL3 diện tích 245m2 cho cơ quan có thẩm quyền. 

Ngày 7/4/2022, UBND huyện ban hành văn bản số 319/UBND-TNMT về việc trả 

lại mặt bằng tại thửa đất số 213, tờ bản đồ PL3 trong đó yêu cầu hộ ông Vũ Trung 

Hiếu (Vũ Trung Tuyến) thu dọn tài sản trên đất, chấm dứt việc sử dụng đất và giao 

UBND xã Văn Xá quản lý không để tình trạng lấn chiếm, sử dụng đất trái phép. 

Đến nay, hộ ông Vũ Trung Hiếu (Vũ Trung Tuyến) đang tiến hành thu dọn tài sản 

trên đất. Ngày 11/10/2021, Ủy ban nhân dân huyện đã ban hành văn bản số 

1113/UBND-TTr trả lời ông Nguyễn Hồng Quang.  

III. Đánh giá chung  

 1. Kết quả đạt được 

UBND huyện đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương quan tâm triển 

khai thực hiện nghiêm túc công tác tiếp công dân và giải quyết KNTC; xác định là 

một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng, thường xuyên. Lãnh đạo UBND 

huyện đã chỉ đạo tăng cường tiếp và đối thoại với công dân, nâng cao chất lượng 

giải quyết khiếu nại, tố cáo; nghiêm túc thực hiện các quyết định giải quyết khiếu 

nại có hiệu lực pháp luật, quyết định xử lý tố cáo. Việc giải quyết khiếu nại, tố cáo 

ở các đơn vị cơ bản được thực hiện đúng trình tự, thủ tục, đối với các vụ việc phức 

tạp, gặp vướng mắc trong quá trình giải quyết, UBND huyện chủ động báo cáo xin ý 

kiến của các sở ngành của tỉnh, giải quyết thấu tình đạt lý, đảm bảo quyền và lợi ích 

hợp pháp của công dân. Công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC đã có chuyển 

biến tích cực, chất lượng giải quyết các vụ việc ở cơ sở được nâng lên. 

Tăng cường kiểm tra, đôn đốc cán bộ, công chức, đảng viên thực hiện nhiệm 

vụ tiếp dân và xử lý đơn thư chấp hành tốt nội quy, quy chế, công tác thanh tra, 

tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo. Đồng thời, cũng kịp thời phát hiện, kiến 

nghị xử lý một số sai phạm liên quan đến công tác quản lý đất đai, giải phóng mặt 

bằng... bảo vệ quyền lợi ích chính đáng của người dân, góp phần ổn định tình hình 

và nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước. Thông qua tuyên truyền vận động 

và giải thích pháp luật nhiều công dân đã hiểu và tự giác chấp hành các quy định, 

có trường hợp công dân tự nguyện rút đơn. 

2. Tồn tại, hạn chế và nguyên nhân  

2.1. Tồn tại, hạn chế  

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác tiếp công dân; giải quyết khiếu 

nại, tố cáo vẫn còn một số hạn chế, khó khăn vướng mắc đó là: 

- Chưa kiện toàn được nhân sự Ban Tiếp công dân huyện, việc cập nhật số liệu 

vào phần mềm Cơ sở dữ liệu quốc gia về khiếu nại, tố cáo còn hạn chế. 

 - Công tác tuyên truyền pháp luật về khiếu nại, tố cáo, công tác hòa giải ở cơ 

sở chưa phát huy hiệu quả. 
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- Số đơn thư liên quan đến đất đai, bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng 

có chiều hướng gia tăng.  

- Năng lực một bộ phận cán bộ, công chức tham mưu lĩnh vực tiếp dân, giải 

quyết đơn thư còn hạn chế dẫn đến thiếu chủ động trong công việc, làm ảnh hưởng 

đến chất lượng, thời hạn giải quyết vụ việc. 

2.2. Nguyên nhân  

- Nội dung khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị chủ yếu liên quan đến đất 

đai, đây là vấn đề nhạy cảm và mang tính lịch sử. Việc xác định nguồn gốc sử dụng 

đất, diện tích đất liên quan đến nhiều cá nhân, đơn vị nên việc xác minh, giải quyết 

gặp nhiều khó khăn. Cơ chế, chính sách pháp luật còn có bất cập, chưa phù hợp tình 

hình thực tế, nhất là trong lĩnh vực đất đai, bồi thường giải phóng mặt bằng.  

- Ở một số địa phương công tác lãnh, chỉ đạo về tiếp dân, giải quyết đơn thư 

chưa quan tâm đúng mức; cán bộ, công chức mới được kiện toàn, chưa được tập 

huấn về chuyên môn, nghiệp vụ do vậy thực hiện công tác tham mưu giải quyết 

khiếu nại, tố cáo còn chưa hiệu quả.  

- Số biên chế của UBND huyện còn thiếu so với chỉ tiêu được giao. 

- Do tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp làm ảnh hưởng tới công tác 

tiếp công dân, xử lý đơn thư và xác minh, giải quyết các vụ việc thuộc thẩm quyền. 

IV. Phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới 

Để thực hiện mục tiêu phấn đấu trở thành thị xã trước năm 2025, trên địa bàn 

huyện tiếp tục triển khai nhiều dự án trọng điểm như dự án Khu du lịch Tam Chúc, dự 

án xây dựng sân golf 36 hố và khu phụ trợ tại Tượng Lĩnh, dự án tuyến đường Ba Sao- 

Bái Đính,.... Các dự án này ảnh hưởng tới số lượng tương đối lớn các hộ dân, ở nhiều 

xã, thị trấn mặt khác, các thế lực thù địch, các đối tượng chống phá Đảng và Nhà nước 

sử dụng nhiều hình thức khác nhau nhằm lôi kéo, kích động nhân dân do vậy tình hình 

đơn thư trên địa bàn sẽ tiềm ẩn nhiều diễn biến phức tạp. Để đảm bảo ổn định tình hình, 

góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị đã đề ra, UBND huyện xác định 

một số nhiệm vụ trọng tâm trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo 

như sau: 

- Thường xuyên tuyên truyền sâu rộng chủ trương, đường lối, chính sách, pháp 

luật của Đảng, Nhà nước nói chung, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Luật Tiếp công dân, 

Luật Đất đai và chính sách đền bù, hỗ trợ giải phóng mặt bằng nói riêng để mọi người 

hiểu thực hiện, đồng thời phát huy sức mạnh của các tổ chức chính trị, chính trị xã hội 

trong công tác tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện các chủ trương đường lối 

của Đảng, pháp luật của Nhà nước.  

- Duy trì, tổ chức thực hiện việc tiếp công dân, giải quyết đơn thư đúng quy 

định của Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Luật Tiếp công dân và các văn bản hướng dẫn 

của cấp trên nhất là Quy định số 11-Qđi/TW ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị 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,… văn bản 1368/UBND-NC ngày 
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27/5/2022 của UBND tỉnh về việc chỉ đạo thực hiện Kết luận của đồng chí Bí thư 

Tỉnh ủy về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh. 

Chấn chỉnh những tồn tại, yếu kém, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà 

nước, chất lượng đội ngũ cán bộ nhất là trong việc tham mưu ban hành quyết định 

hành chính và thực thi công vụ ở những lĩnh vực dễ xảy ra khiếu kiện cũng như 

chất lượng đội ngũ cán bộ phụ trách công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải 

quyết khiếu nại, tố cáo, đề nghị của công dân, đảm bảo sự phối hợp giữa các 

ngành, các cấp không để phát sinh điểm nóng, xử lý kịp thời các tình huống khiếu 

nại, tố cáo đông người, phức tạp phát sinh. 

- Thường xuyên thực hiện rà soát đơn thư khiếu nại, tố cáo, đề nghị, nắm 

chắc tình hình đơn phát sinh, tăng cường công tác đối thoại, hòa giải, chủ động 

giải quyết kịp thời, đảm bảo đúng trình tự, thủ tục, chính sách pháp luật đặc biệt 

chú trọng công tác đối thoại, hoà giải tại cơ sở, hạn chế đơn khiếu tố vượt cấp, 

đơn thư tồn đọng kéo dài.  

- Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra đột xuất, định kỳ theo kế hoạch 

nhằm hướng dẫn, đôn đốc cơ sở thực hiện tốt công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư 

phát sinh, làm tốt công tác lưu trữ hồ sơ vụ việc và thực hiện nghiêm túc các quyết 

định, kết luận giải quyết khiếu nại, tố cáo; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, hướng 

dẫn các cơ quan đơn vị thực hiện cập nhật thông tin vào phần mềm cơ sở dữ liệu 

quốc gia về khiếu nại tố cáo; tập trung thanh tra, kiểm tra trên các lĩnh vực nhạy cảm 

như: quản lý đất đai, tài chính ngân sách, xây dựng cơ bản, giải phóng mặt bằng, 

khoáng sản, môi trường... đối với các đơn vị, xã, thị trấn trên địa bàn huyện nhằm 

phòng ngừa, hạn chế những hành vi tham nhũng xảy ra. 

- Thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin, báo cáo về việc giải quyết khiếu 

nại, tố cáo của công dân về Tỉnh uỷ, UBND tỉnh, Thanh tra tỉnh và Huyện ủy - 

HĐND huyện để chỉ đạo giải quyết kịp thời đúng chính sách pháp luật. 

Trên đây là kết quả công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, 

kiến nghị, phản ánh quý II năm 2022, Ủy ban nhân dân huyện Kim Bảng trân trọng 

báo cáo./. 

 

Nơi nhận: 

- UBND tỉnh; 

- Thanh tra tỉnh;                 (Báo cáo) 

- TT: HU-HĐND huyện;  

- Chủ tịch, PCT UBND huyện; 

- Lưu: VT, TTr. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

                     

                         Lưu Trần Sơn 
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