
 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN TUY ĐỨC 

 

Số:          /BC-UBND                             

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

     Tuy Đức, ngày     tháng 11 năm 2022 

 

 

BÁO CÁO 

Công tác tiếp công dân, giải quyết  

khiếu nại, tố cáo năm 2022 trên địa bàn huyện Tuy Đức 

(Phục vụ kỳ họp thứ 5 HĐND huyện khóa IV, nhiệm kỳ 2021-2026) 

Thời gian báo cáo tính từ ngày 10/12/2021 đến ngày 10/11/2022 

  
Thực hiện Công văn số 1817/UBND-VP ngày 04/10/2022 của Ủy ban nhân 

dân huyện Tuy Đức về việc triển khai Kế hoạch tổ chức Kỳ họp thứ 5 HĐND 

huyện khóa IV, nhiệm kỳ 2021-2026. 

UBND huyện Tuy Đức báo cáo công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, 

tố cáo năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023 trên địa bàn huyện như 

sau: 

I. TÌNH HÌNH KHIẾU NẠI, TỐ CÁO: 

1. Tình hình khiếu nại, tố cáo: 

Trong năm 2022 tình hình khiếu nại, tố cáo trên địa bàn huyện có chiều 

hướng giảm so với cùng kỳ năm trước. Nội dung khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, 

phản ánh chủ yếu liên quan đến vấn đề tranh chấp đất đai, tranh chấp hợp đồng 

dân sự. 

a) Về khiếu nại: 

Trong năm 2022: Tiếp nhận 02 đơn/02 vụ việc có nội dung Khiếu nại Quyết 

định khắc phục hậu quả và Quyết định cưỡng chế khắc phục hậu quả của UBND 

huyện có nội dung liên quan đến đất đai. 

b) Về tố cáo: 

Trong năm 2022: Tiếp nhận 04 đơn/04 vụ việc có nội dung tố cáo liên quan 

đến hành vi vi phạm pháp luật của UBND xã Đăk Buk So, lãnh đạo UBND xã 

Quảng Tân, lãnh đạo và BGH, giáo viên Trường Mầm non Họa My xã Quảng 

Tâm; lãnh đạo trường Mầm non Hoa Lan, xã Quảng Trực. 

2. Nguyên nhân của tình hình khiếu nại, tố cáo: 

- Nguyên nhân khách quan:   

Hiện nay trên địa bàn huyện đơn thư phát sinh về tranh chấp đất đai chiếm 

tỷ lệ cao, nguyên nhân chủ yếu là do nhận thức của của người dân về chính sách, 

pháp luật về đất đai và pháp luật về khiếu nại, tố cáo còn nhiều hạn chế, một số 

trường hợp người dân mặc dù hiểu rõ các quy định của pháp luật, song cố tình 

không chấp hành quyết định đã giải quyết đúng pháp luật. 

- Nguyên nhân chủ quan:   

Công tác tuyên truyền các chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và 

Nhà nước nói chung, về tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của 

công dân nói riêng chưa được thực hiện một cách tích cực, thường xuyên liên tục, 

chưa đạt được kết quả cao. Công tác quản lý đất đai chưa được kiểm soát chặt 

chẽ, người dân mua bán, sang nhượng không đúng quy định còn diễn ra, gây ảnh 

hưởng đến công tác quản lý về đất đai, các vấn đề mâu thuẫn, tranh chấp đất giữa 
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các hộ dân chưa được giải quyết kịp thời đã ảnh hưởng đến quyền và lợi ích của 

công dân, dẫn đến phát sinh khiếu nại, tố cáo.  

II. KẾT QUẢ CÔNG TÁC TIẾP CÔNG DÂN, XỬ LÝ ĐƠN, GIẢI 

QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO 

a. Công tác tiếp công dân  

Tổng số lượt tiếp: 132 lượt/124 vụ việc với 293 người được tiếp (so với 

cùng kỳ năm trước giảm 23 lượt tiếp, tuy nhiên số người được tiếp tăng 96 

người). 

Trong đó: 

- Cấp huyện: Tổng số lượt tiếp 13 lượt với 174 người được tiếp. 

+ Tiếp thường xuyên: 09 lượt với 75 người được tiếp. 

+ Thủ trưởng tiếp (Bí thư, Chủ tịch UBND huyện) tiếp tại Ban TCD huyện: 04 

lượt với 99 người được tiếp. 

+ Chủ tịch UBND huyện phối hợp tiếp tại Ban TCD tỉnh: 01 lượt với 04 người 

được tiếp. 

+ Số Đoàn đông người: 05 đoàn với 161 người được tiếp (04 đoàn có nội dung 

liên quan đến đất đai tại Cụm tiểu thủ công nghiệp xã Quảng Tâm, 01 nội dung liên 

quan đến đất đai giữa các hộ dân và Công ty TNHH MTV cà phê Tuy Đức). 

- Cấp xã: Tổng số lượt tiếp 119 lượt với 119 người được tiếp (tiếp thường 

xuyên, không có đoàn đông người). 

Nội dung các lượt tiếp chủ yếu liên quan đến tranh chấp đất đai. 

b. Phân loại đơn, vụ việc qua tiếp công dân: 

- Phân loại theo nội dung (tổng số đơn, số vụ việc): 32 đơn/32 vụ việc, trong 

đó: 

+ Khiếu nại: 0 đơn/0 vụ việc. 

+ Tố cáo: 0 đơn/0 vụ việc. 

+ Phản ánh, kiến nghị: 32 đơn/32 vụ việc (cấp xã 30 đơn/30 vụ việc; cấp 

huyện 02 đơn/02 vụ việc).  

- Phân loại theo thẩm quyền giải quyết: 

+ Thuộc thẩm quyền (số đơn, số vụ việc): 32 đơn/32 vụ việc (cấp xã 30 

đơn/30 vụ việc; cấp huyện 02 đơn/02 vụ việc) 

+ Không thuộc thẩm quyền (số đơn, số vụ việc): 0 đơn/0 vụ việc. 

2. Tiếp nhận, phân loại và xử lý, giải quyết đơn (gồm đơn nhận được qua 

tiếp công dân và đơn nhận từ các nguồn khác (người viết đơn gửi qua dịch vụ 

bưu chính, cơ quan, tổ chức, cá nhân chuyển đến theo quy định,…) 

- Tổng số đơn tiếp nhận: 157 đơn/151 vụ việc phải giải quyết (so với cùng 

kỳ năm trước giảm 60 đơn và giảm 53 vụ việc) 

- Số vụ việc đã giải quyết: 118/151 vụ việc, chiếm 78%. 

- Số vụ việc đang giải quyết: 33 vụ việc, chiếm 22%. 

Cụ thể: 

* Cấp huyện: Tổng số đơn tiếp nhận 70 đơn/64 vụ việc 

- Đơn có nội dung Khiếu nại: 02 đơn/02 vụ việc, trong đó: 

+ Thuộc thẩm quyền giải quyết: 02 đơn/02 vụ việc do cấp huyện tiếp nhận có 

nội dung Khiếu nại Quyết định khắc phục hậu quả và Quyết định cưỡng chế khắc 

phục hậu quả của UBND huyện có nội dung liên quan đến đất đai của ông Trương 

Hữu Nam, xã Đăk Buk So và ông Trần Hùng Hiệp, xã Quảng Tâm. 
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+ Kết quả giải quyết: 01 đơn/01 vụ việc đã giải quyết xong (UBND huyện đã 

ban hành Quyết định giải quyết khiếu nại theo quy định đối với nội dung khiếu nại 

của ông  Trương Hữu Nam, xã Đăk Buk So); còn lại 01 đơn/01 vụ việc UBND 

huyện đã ban hành thông báo thụ lý khiếu nại số 180/TB-UBND ngày 14/9/2022 đối 

với nội dung khiếu nại của ông Trần Hùng Hiệp, xã Quảng Tâm, hiện nay đang 

trong thời gian giải quyết. 

- Đơn có nội dung tố cáo: 04 đơn/04 vụ việc, trong đó: 

+ Thuộc thẩm quyền giải quyết: 04 đơn do cấp huyện tiếp nhận có nội dung tố 

cáo liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật của UBND xã Đăk Buk So, lãnh đạo 

UBND xã Quảng Tân, lãnh đạo, BGH, giáo viên trường Mầm non Họa My xã 

Quảng Tâm; lãnh đạo trường Mầm non Hoa Lan, xã Quảng Trực. 

+ Kết quả giải quyết: 03 đơn/03 vụ việc đã giải quyết xong (UBND huyện đã 

ban hành kết luận nội dung tố cáo liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật của 

UBND xã Đăk Buk So, lãnh đạo UBND xã Quảng Tân, lãnh đạo, BGH, giáo viên 

trường Mầm non Họa My xã Quảng Tâm); còn lại 01 đơn/01 vụ việc UBND huyện 

đã ban hành thông báo thụ lý nội dung tố cáo đối với lãnh đạo trường Mầm non Hoa 

Lan, xã Quảng Trực, hiện nay đang trong thời gian xác minh, giải quyết. 

- Đơn có nội dung kiến nghị, phản ánh 64 đơn/ 64 vụ việc, trong đó: 

+ Đơn trùng nội dung: 06 đơn/06 vụ việc (lưu đơn) 

+ Đơn thuộc thẩm quyền giải quyết: 58 đơn/58 vụ việc 

+ Kết quả giải quyết: Trong tổng số 58 đơn/58 vụ việc phải giải quyết, đã giải 

quyết được 49 đơn/49 vụ việc, còn lại 09 đơn/09 vụ việc đang giải quyết. 

Nội dung các vụ việc chủ yếu liên quan đến tranh chấp đất đai và tranh chấp 

hợp đồng dân sự trên địa bàn huyện. 

* Cấp xã: 

- Tổng số đơn tiếp nhận 87 đơn/87 vụ việc, trong đó: 

- Đơn có nội dung Khiếu nại: 0 đơn  

- Đơn có nội dung tố cáo: 0 đơn  

- Đơn có nội dung kiến nghị, phản ánh 87 đơn/ 87 vụ việc, trong đó: 

+ Đơn thuộc thẩm quyền giải quyết: 87 đơn/87 vụ việc 

+ Kết quả giải quyết: Trong tổng số 87 đơn/87 vụ việc phải giải quyết, đã giải 

quyết được 65 đơn/65 vụ việc, còn lại 22 đơn/22 vụ việc đang giải quyết. 

Nội dung các vụ việc chủ yếu liên quan đến tranh chấp đất đai và tranh chấp 

hợp đồng dân sự trên địa bàn các xã. 

3. Công tác quản lý nhà nước về tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo: 

Trong thời gian qua được Huyện ủy, UBND huyện luôn quan tâm đến công 

tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, coi đây là một nhiệm vụ quan 

trọng, thường xuyên, nên đã đạt được những kết quả tích cực, góp phần ổn định 

chính trị - xã hội, bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của công dân, đóng góp vào 

sự phát triển kinh tế - xã hội và thành tựu chung trên toàn huyện, đã ban hành 

nhiều văn bản chỉ đạo như: Công văn số 167/UBND-TTr ngày 28/01/2021 về giải 

quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo, đông người, phức tạp, kéo dài; công văn số 
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168/UBND-TTr, ngày 28/01/2021 về việc rà soát, triển khai thực hiện các kết 

luận thanh tra, quyết định giải quyết khiếu nại, kết luận giải quyết tố cáo, công 

văn số 570/UBND-TTr ngày 13/4/2021 về việc thực hiện các nội dung kết luận, 

kiến nghị về thanh tra... 

Trong kỳ triển khai hướng dẫn sử dụng phần mềm về công tác tiếp công 

dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với 06 xã trên địa bàn huyện.  

III. NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ 

1. Ưu điểm 

Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời của Huyện ủy, TT HĐND, 

UBND huyện  ban hành kịp thời các văn bản chỉ đạo nhằm tiếp tục tăng cường 

công tác tiếp dân, công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn huyện. Lãnh 

đạo UBND huyện trực tiếp chỉ đạo, đồng thời trực tiếp tiếp công dân đã góp phần 

giải quyết kịp thời những bức xúc của công dân khi đến khiếu nại, tố cáo. Công 

tác tuyên truyền, giải thích, hướng dẫn công dân chấp hành và thực hiện quyền 

khiếu nại, tố cáo theo quy định pháp luật đạt kết quả tích cực. Việc bố trí cán bộ 

thường trực tiếp công dân tại Trụ sở tiếp công dân cấp huyện, cấp xã được 

nghiêm túc thực hiện, triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo của cấp trên liên 

quan đến công tác thi hành Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Luật Tiếp công dân và 

các văn bản chỉ đạo có liên quan khác, đặc biệt trong công tác giải quyết đơn thư, 

các ngành, các cấp đã thực hiện đúng quy trình xử lý, giải quyết đơn, đảm bảo 

quyền, lợi ích chính đáng của công dân. Công tác thanh tra, kiểm tra trách nhiệm 

của các đơn vị trên địa bàn huyện được thực hiện thường xuyên, đã kịp thời phát 

hiện, chấn chỉnh những hạn chế, thiếu sót trong công tác giải quyết đơn thư tại cơ 

sở. 

2. Tồn tại, hạn chế 

Nhận thức của của một số người dân về chính sách, pháp luật khiếu nại, tố 

cáo còn nhiều hạn chế, có những trường hợp được tuyên truyền giải thích nhiều 

lần nhưng không chấp hành mà vẫn tiếp tục gửi đơn, cố tình gây khó khăn trong 

công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Một số vụ việc đông người, 

phức tạp, kéo dài trên địa bàn huyện trong quá trình giải quyết còn liên quan đến 

nhiều cấp, nhiều ngành, cần có sự phối hợp của các cấp nên ảnh hưởng đến thời 

gian giải quyết. 

IV. DỰ BÁO TÌNH HÌNH 

Tình hình khiếu nại, tố cáo trên địa bàn huyện đến nay cơ bản giảm so với 

các năm trước, công dân đến khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị và số lượng 

đơn phát sinh giảm so với cùng kỳ. Hiện nay, việc tranh chấp đất đai của các hộ 

dân trên địa bàn huyện còn diễn biến phức tạp, dự báo trong thời gian tới sẽ phát 

sinh đơn của các hộ dân liên quan đến đất Cbb3 nói riêng, đất quốc phòng nói 

chung; các hộ dân đang ở khu vực đất Hợp tác xã 19-5; các hộ dân Cụm công 

nghiệp xã Quảng Tâm…. 

V. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CHỦ YẾU TRONG 

KỲ TIẾP THEO 

- Tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, ban ngành xem xét giải quyết các vụ việc 

khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài. 
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- Chỉ đạo thực hiện các kết luận thanh tra, quyết định giải quyết khiếu nại, 

kết luận giải quyết tố cáo của các cấp. 

- Chỉ đạo các cơ quan có liên quan chủ động nắm tình hình, báo cáo kịp 

thời, tập trung xử lý các vụ việc khiếu kiện của người dân khi mới phát sinh tại 

cơ sở, kiên quyết không để tạo ra điểm nóng và tình trạng khiếu kiện đông người, 

kéo dài, vượt cấp. Phát huy hơn nữa trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, 

chính quyền các cấp và các ngành chức năng trong việc tiếp công dân, giải quyết 

khiếu nại, tố cáo. 

- Chỉ đạo Thanh tra huyện tăng cường thanh tra, kiểm tra đối với các phòng 

ban, UBND các xã về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. 

- Yêu cầu Chủ tịch UBND các xã tăng cường công tác tiếp công dân, đối 

thoại với người dân, giải quyết các vụ việc phát sinh ngay tại cơ sở, góp phần giữ 

vững an ninh chính trị, an ninh nông thôn, ổn định trật tự an toàn xã hội trên địa 

bàn huyện. 

Trên đây là báo cáo công tác tiếp công dân, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo 

năm 2022 và phương hướng nhiệm năm 2023 của UBND huyện Tuy Đức phục 

vụ kỳ họp thứ 5 HĐND huyện khóa IV, nhiệm kỳ 2021-2026./. 
 

Nơi nhận:  

- Thường trực HĐND huyện; 

- Các Ban của HĐND huyện; 

- Chủ tịch, PCT UBND huyện; 

- Văn phòng HĐND-UBND huyện; 

- Thanh tra huyện; 

- Lưu: VT, TTr (H).  

                 CHỦ TỊCH 

                        

 

 

                    

 

                                                                                             Phạm Ngọc Ẩn                     
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