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KẾT QUẢ CÔNG TÁC TIẾP CÔNG DÂN VÀ GIẢI QUYẾT 

ĐƠN THƯ KHIẾU NẠI, TỐ CÁO NĂM 2022

I. TÌNH HÌNH CHUNG VỀ CÔNG TÁC TIẾP DÂN VÀ GIẢI QUYẾT 
KHIẾU NẠI, TỐ CÁO 

Trong năm 2022 tình hình nội bộ nhân dân trên địa bàn huyện cơ bản ổn 
định. Tuy nhiên số lượt công dân đến trụ sở tiếp công dân của các cơ quan quản lý 
Nhà nước (ở huyện và cấp xã) và số lượng đơn thư có nội dung đề nghị, khiếu nại, 
tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan quản lý nhà nước tăng so với 
năm 2021. Nguyên nhân là do năm 2022, dịch bệnh Covid-19 đã từng bước được 
kiểm soát, việc tiếp công dân, tiếp nhận xử lý đơn thư được tăng cường; UBND 
huyện, UBND các xã, thị trấn thực hiện tiếp theo đúng quy định của pháp luật; 
Công tác giải quyết đơn đã được các cơ quan quản lý nhà nước các cấp của huyện 
đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, giải quyết dứt điểm đơn thư khiếu nại, tố cáo và 
những đề xuất, kiến nghị, phản ánh của công dân.

Công tác tiếp công dân được Chủ tịch UBND huyện, Thủ trưởng cơ quan 
chuyên môn và Chủ tịch UBND các xã, thị trấn duy trì tiếp theo quy định. Cuối 
mỗi buổi tiếp công dân, UBND huyện có thông báo kết quả tiếp công dân chỉ đạo 
các cơ quan, đơn vị liên quan có nội dung phải giải quyết thuộc thẩm quyền tập 
trung giải quyết các kiến nghị của công dân đảm bảo chất lượng, tiến độ thời gian 
quy định.

Nội dung công dân đến trụ sở tiếp công dân của huyện kiến nghị, phản ánh, 
khiếu nại, tố cáo chủ yếu liên quan đến lĩnh vực đất đai như: Đề nghị cấp Giấy 
chứng nhận quyền sử dụng đất; giải quyết lấn chiếm lối đi chung của xóm, tranh 
chấp đất đai… Một số công dân khiếu nại về việc bồi thường giải phóng mặt bằng 
dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 37, dự án Khu đô thị mới phía Nam Thành phố 
Hải Dương...
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Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân được Chủ tịch UBND 
các cấp thực hiện đúng theo quy định của pháp luật. Tập trung giải quyết khiếu 
nại, tố cáo liên quan đến tranh chấp đất đai, cấp GCNQSD đất, công tác giải 
phóng mặt bằng dự án Khu đô thị mới phía Nam Thành phố Hải Dương, dự án cải 
tạo, nâng cấp Quốc lộ 37, cải tạo đường Lê Thanh Nghị... Việc giải quyết khiếu 
nại, tố cáo đã có sự phối hợp giữa các ngành, các cấp, quá trình giải quyết đã chú 
trọng và tăng cường công tác hoà giải, đối thoại, đối chất đồng thời kết hợp công 
tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo với công tác đấu tranh phòng, chống tham 
nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC TIẾP CÔNG DÂN VÀ GIẢI 
QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO 

1. Công tác tiếp công dân
1.1. Kết quả tiếp công dân 
Trong năm 2022, các cơ quan quản lý nhà nước các cấp trong huyện đã tiếp 

548 lượt = 587 lượt công dân, tăng 154 lượt tiếp và 159 lượt công dân so với cùng 
kỳ năm 2021 (năm 2021 tiếp 394 lượt = 475 lượt công dân). Trong đó:

- Cấp huyện tiếp: 25 ngày =  138 lượt tiếp = 165 lượt công dân.
+ Chủ tịch UBND huyện tiếp: 19 ngày = 132 lượt tiếp = 159 lượt công dân;
+ Thanh tra huyện, Ban tiếp công dân huyện tiếp: 06 ngày = 06 lượt tiếp = 

06 lượt công dân (những ngày có công dân đến).
- Cấp xã tiếp: 720 ngày = 416 lượt tiếp = 428 lượt công dân.
1.2. Nội dung tiếp công dân 
Thường xuyên đến trụ sở tiếp công dân của huyện có công dân ở các xã: 

Yết Kiêu, Gia Tân, Tân Tiến, Đức Xương, Đoàn Thượng, Thống Kênh, Hoàng 
Diệu…

Nội dung công dân đến trụ sở tiếp công dân liên quan đến việc đề nghị xin 
cấp GCNQSDĐ; đề nghị giải quyết việc tranh chấp đất nông nghiệp và một số nội 
dung khác liên quan đến đất đai (công dân xã Yết Kiêu, Thị trấn Gia Lộc...); một 
số nội dung đã được các cấp giải quyết nhiều lần, đã trả lời công dân tuy nhiên 
công dân vẫn cố tình đến trụ sở tiếp công dân của huyện (công dân xã Tân Tiến, 
Gia Tân, Đoàn Thượng...).

1.3. Kết quả phân loại, xử lý qua tiếp công dân
- Đơn nhận được qua công tác tiếp công dân, Ban tiếp công dân của huyện 

báo cáo lãnh đạo UBND huyện phân loại, xử lý như đối với các loại đơn nhận trực 
tiếp hoặc chuyển từ trên về.

- Một số công dân đến trụ sở tiếp công dân không có đơn mà chỉ trình bày ý 
kiến của mình, Ban tiếp công dân ghi chép lại và báo cáo lãnh đạo UBND huyện. 
Cuối mỗi buổi tiếp công dân Ban tiếp công dân báo cáo Văn phòng HĐND-UBND 
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huyện phối hợp với Thanh tra huyện thông báo kết quả tiếp công dân. Tại thông báo 
ghi rõ nội dung tiếp công dân và ý kiến chỉ đạo giải quyết của Chủ tịch UBND huyện.

2. Tiếp nhận, phân loại và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo
2.1. Công tác tiếp nhận đơn 
- Tổng số đơn tiếp nhận mới trong năm 2022 là 105 đơn (ĐN 68; KN 20; 

TC 17), tăng 11 đơn so với cùng kỳ năm trước (Năm 2021 tiếp nhận 94 đơn (ĐN 
72; KN03; TC 19)).

- Đơn năm trước chuyển sang 11 đơn (ĐN 08; TC 03), trong đó thẩm quyền 
cấp huyện 7 (ĐN05; TC02), thẩm quyền cấp xã 4 (ĐN03; TC01).  

2.2. Kết quả xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo nhận được 
- Đơn trùng: 18 đơn (ĐN 11; KN 03; TC 04);
- Đơn không đủ điều kiện để xử lý: 01 đơn (TC 01).
- Đơn không thuộc thẩm quyền: 06 đơn (ĐN 04; TC 02);
- Số đơn thuộc thẩm quyền của CQNN: 91 đơn (ĐN 61; KN 17; TC 13) tăng 

15 đơn so với cùng kỳ năm trước (Đơn thuộc thẩm quyền năm 2021 là 76 đơn 
(ĐN 60; KN 03; TC 13)). Trong đó:

* Thẩm quyền của Chủ tịch UBND huyện: 40 đơn (ĐN 19; KN 13; TC 08);
* Thẩm quyền của Chủ tịch UBND xã, thị trấn: 51 đơn (ĐN 42; KN 04; TC 05).
2.3. Kết quả giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền 
Trong năm 2022, cơ quan quản lý nhà nước các cấp đã giải quyết xong 80 

đơn (ĐN 52; KN 16; TC 12) đạt 87,9 %. Trong đó:
- Giải quyết đơn đề nghị: Cơ quan quản lý nhà nước các cấp đã hòa giải, 

giải quyết, có văn bản trả lời 52/61 đơn đề nghị, cụ thể như sau:
+ Cấp huyện đã giải quyết 15/19 đơn, đạt 78,9%.
+ Cấp xã đã giải quyết 37/42 đơn, đạt 88,1 %.
- Giải quyết đơn tố cáo: Cơ quan quản lý nhà nước các cấp đã giải quyết 

xong 12/13 đơn tố cáo, cụ thể như sau:
+ Cấp huyện đã giải quyết xong 7/8 đơn, đạt 87,5%. Trong đó có 06 đơn tố 

cáo sai; 01 đơn tố cáo công dân xin rút đơn;
+ Cấp xã đã giải quyết xong 05/05 đơn, đạt 100%. Trong đó có 03 đơn tố 

cáo đúng, 02 đơn tố cáo sai.
- Giải quyết đơn khiếu nại: Cơ quan quản lý nhà nước các cấp đã giải quyết 

xong 16/17 đơn khiếu nại, cụ thể như sau:
- Cấp huyện đã giải quyết xong 13/13 đơn, đạt 100%. Trong đó có 13 đơn 

khiếu nại sai;
- Cấp xã đã giải quyết 03/04 đơn, đạt 75%. Trong đó 03 đơn khiếu nại sai.
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* Số đơn đang được các cơ quan quản lý nhà nước các cấp xem xét giải quyết 
chuyển sang năm 2023 theo dõi là 11 đơn (ĐN 09; KN 01; TC 01). Trong đó:

+ Cấp huyện đang xem xét giải quyết 05 đơn (ĐN 04; TC 01).
+ Cấp xã đang xem xét giải quyết 06 đơn (ĐN 05; KN01).
III. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN 

 1. Ưu điểm 
- Công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật; công tác tiếp dân, tiếp 

nhận, xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo được thủ trưởng các cơ quan 
chuyên môn của UBND huyện và cấp uỷ, chính quyền địa phương quan tâm thực 
hiện. Số đơn kiến nghị, đề nghị, khiếu nại, tố cáo đã được thụ lý giải quyết đạt tỷ 
lệ cao.  

- Chất lượng giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo của công dân đã từng 
bước được nâng lên, nội dung kết luận giải quyết một số vụ việc có tính khả thi hơn. 

- Việc thực hiện các kết luận, kiến nghị sau giải quyết khiếu nại, tố cáo 
thường xuyên được kiểm tra, đôn đốc. 

- Việc tổ chức đối thoại, đối chất, hòa giải trong quá trình giải quyết khiếu 
nại, tố cáo đã được coi trọng. UBND các xã, thị trấn đã chủ động phối hợp với cơ 
quan chuyên môn cấp trên, các tổ chức đoàn thể, chính trị để giải quyết ngay tại cơ 
sở các kiến nghị của công dân. 

- Công tác công tiếp dân đã được tổ chức thực hiện theo đúng quy định, kết 
quả tiếp công dân đều được tổng hợp, báo cáo bằng văn bản. Qua đó góp phần giúp 
cho cấp uỷ, chính quyền các cấp, Thủ trưởng các phòng, ban chuyên môn nắm bắt, 
đánh giá đúng thực trạng tình hình, kịp thời có biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo chấn 
chỉnh công tác quản lý thuộc trách nhiệm của ngành, địa phương mình, phát huy 
hiệu quả công tác quản lý nhà nước, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân.

2. Tồn tại, hạn chế
- Công tác tiếp dân ở một số xã còn chưa đáp ứng yêu cầu, cán bộ tiếp công 

dân của một số xã thường xuyên thay đổi, trình độ am hiểu về pháp luật của cán 
bộ tiếp công dân còn hạn chế nên còn lúng túng trong việc hướng dẫn, giải thích 
cho công dân. 

- Một số Chủ tịch UBND xã, Trưởng phòng chuyên môn cấp huyện chưa 
phát huy hết trách nhiệm trong việc tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố 
cáo thuộc thẩm quyền hoặc được Chủ tịch UBND huyện giao. Trong quá trình 
thực hiện giải quyết đơn của công dân, vẫn còn một số xã, thị trấn, phòng chuyên 
môn còn lúng túng, chưa thực hiện đúng trình tự, thủ tục, khi tiến hành xác minh, 
chất lượng giải quyết đơn còn hạn chế, kéo dài thời gian hoặc chậm giải quyết, hồ 
sơ giải quyết lưu trữ không đầy đủ. 
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- Việc đôn đốc thực hiện các quyết định giải quyết khiếu nại, kết luận giải 
quyết tố cáo tuy đã được thực hiện thường xuyên nhưng việc triển khai thực hiện 
của các đơn vị còn chậm và chưa triệt để...

3. Nguyên nhân của tồn tại, hạn chế
3.1. Nguyên nhân khách quan
- Cơ chế, chính sách, pháp luật để làm cơ sở giải quyết khiếu nại, tố cáo 

thiếu thống nhất, chưa đồng bộ và cơ chế giải quyết còn nhiều bất cập, nhất là các 
quy định của pháp luật về đất đai trong từng thời điểm. 

- Công tác quản lý nhà nước ở một số lĩnh vực như quản lý đất đai, tài chính 
những năm trước đây chưa được chặt chẽ, còn yếu và bất cập. 

- Nguồn lực đầu tư giải quyết công việc liên quan khiếu nại, tố cáo còn hạn chế. 
3.2. 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. 

- 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, vẫn tiếp tục có nhiều đơn thư gửi đi nhiều nơi đề nghị 
được giải quyết mặc dù các cấp các ngành đã giải quyết rất tỷ mỉ, thận trọng, 
khách quan, trung thực, đúng pháp luật, đã gặp gỡ, trao đổi đối thoại nhiều lần. 

- Năng lực, trình độ, trách nhiệm của một số thủ trưởng cơ quan, đơn vị, 
Chủ tịch UBND xã, thị trấn còn hạn chế, chưa thực hiện nghiêm túc việc tiếp công 
dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo theo thẩm quyền, dẫn đến tình trạng kéo 
dài thời gian giải quyết đơn của công dân hoặc giải quyết không dứt điểm gây bức 
xúc cho người dân. 

- Nhân lực phục vụ cho công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo tại nhiều đơn vị 
còn thiếu, chưa đáp ứng được khối lượng công việc, thêm vào đó do áp lực công việc 
ngày càng cao nên dễ dẫn đến việc chậm chễ, thiếu sót trong quá trình thực hiện. 

Phần thứ hai
PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM TRỌNG NĂM 2023

I. DỰ BÁO TÌNH HÌNH 
Năm 2023 là năm thứ ba thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm 

kỳ 2020-2025, thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội giai đoạn 2021-2025. 
Huyện Gia Lộc tiếp tục thực hiện những dự án, công trình lớn, trọng điểm để phát 
triển kinh tế - xã hội như: Dự án Khu công nghiệp Gia Lộc, dự án Khu đô thị phía 
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Nam, thành phố Hải Dương và một số dự án khu dân cư… Do đó, cần đẩy nhanh 
công tác giải phóng mặt bằng để đảm tiến độ các dự án. Vì vậy sẽ tiềm ẩn, phát 
sinh nhiều đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân liên quan đến nguồn gốc đất, 
đơn giá bồi thường, hỗ trợ về đất, tài sản trên đất khi triển khai, thực hiện dự án 
trên địa bàn huyện.

  II. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM 
Để tăng cường công tác tiếp dân, nâng cao hiệu quả công tác giải quyết đơn 

thư khiếu nại, tố cáo trong năm 2023. Chủ tịch UBND huyện chỉ đạo Thủ trưởng 
các cơ quan chuyên môn, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn cần tập trung thực hiện 
tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau: 

1. Tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục Pháp luật, nhất là tuyên 
truyền Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Luật Phòng, chống tham nhũng, Luật Đất đai 
và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật của các cấp các ngành tới cán bộ, đảng 
viên và các tầng lớp nhân dân trong huyện. 

2. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra trách nhiệm của Thủ trưởng cơ 
quan chuyên môn và Chủ tịch UBND các xã, thị trấn nhằm kịp thời chấn chỉnh và 
nâng cao trách nhiệm của Thủ trưởng các cơ quan hành chính Nhà nước trong 
công tác tiếp công dân, tiếp nhận xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo và 
thực hiện các quyết định, kết luận, kiến nghị sau giải quyết khiếu nại, tố cáo. 

3. Tăng cường sự phối hợp chặt chẽ, kịp thời giữa các phòng, ban, ngành và 
UBND các xã, thị trấn, tập trung tháo gỡ vướng mắc và thống nhất biện pháp giải 
quyết. Tập trung giải quyết dứt điểm ngay đối với một số vụ việc khiếu nại, tố cáo 
còn tồn đọng, công dân vẫn còn ý kiến. Chủ động giải quyết các vụ việc mới phát 
sinh tại cơ sở, hạn chế khiếu kiện vượt cấp. 

4. Tập trung giải quyết kịp thời, đúng pháp luật các vụ việc khiếu nại, tố cáo 
thuộc thẩm quyền theo đúng trình tự, thủ tục và đảm bảo thời gian. Tăng cường 
thực hiện công tác đối thoại trong giải quyết khiếu nại; nâng cao chất lượng xác 
minh, giải quyết khiếu nại, tố cáo. 

5. Tổ chức xử lý kịp thời các đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân, xem 
xét, thụ lý đơn thuộc thẩm quyền, chuyển đơn tố cáo, hướng dẫn công dân gửi đơn 
khiếu nại, tố cáo đến đúng cơ quan có thẩm quyền giải quyết, khắc phục tình trạng 
chuyển đơn thư lòng vòng, đùn đẩy, né tránh trách nhiệm. 

6. Nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước của chính quyền cơ sở; phát huy 
quyền làm chủ của nhân dân. Chú trọng công tác tác hoà giải, có biện pháp giải 
quyết kịp thời, dứt điểm ngay từ cơ sở các kiến nghị của nhân dân. 

7. Duy trì và thực hiện tốt công tác tiếp dân theo quy định; nâng cao chất 
lượng giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, luôn gắn công tác tiếp dân với giải 
quyết khiếu nại, tố cáo; nắm chắc tình hình nội bộ nhân dân và phối hợp chặt chẽ 
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giữa UBND các xã, thị trấn với các ngành chức năng của huyện để giải quyết, xử 
lý kịp thời các tình huống phức tạp phát sinh. Tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ về 
công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo năm 2023. 

8. Tăng cường công tác phối hợp với các cơ quan của tỉnh, các phòng 
chuyên môn của huyện, các cơ quan nội chính, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể 
nhân dân, các tổ chức chính trị - xã hội của huyện nhằm giải quyết kịp thời đúng 
pháp luật các đơn thư khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền.  

Trên đây là kết quả công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo 
của công dân năm 2022, nhiệm vụ trọng tâm năm 2023, UBND huyện báo cáo HĐND 
huyện theo quy định. Đề nghị các đại biểu HĐND quan tâm theo dõi, giám sát và chỉ 
đạo để công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo ngày một đạt kết quả cao./.

 Nơi nhận:
- Thường trực Huyện uỷ;             
- Thường trực HĐND Huyện;       (để báo cáo) 
- Lãnh đạo UBND Huyện;
- Ban pháp chế HĐND huyện;
- Các Đại biểu HĐND Huyện;                         
- Lưu: VP .    

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 
CHỦ TỊCH

Lê Văn Tuấn
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