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ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ KỲ THƢ 

 

Số: 37/BC-UBND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Kỳ Thư, ngày10 tháng 8  năm 2021 

 

BÁO CÁO 

Kết quả thực hiện pháp luật về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo và 

tổ chức tiếp xúc, đối thoại trực tiếp của Chủ tịch UBND xã với Nhân dân 

(Từ ngày 01/01/2020 đến ngày 30/6/2021) 

 

A. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN PHÁP LUẬT VỀ TIẾP CÔNG DÂN 

VÀ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO VÀ TỔ CHỨC TIẾP XÚC, ĐỐI 

THOẠI TRỰC TIẾPCỦA CHỦ TỊCH UBND XÃ VỚI NHÂN DÂN THEO 

QUYẾTĐỊNHSỐ 657-QĐ/TU CỦA BAN THƢỜNG VỤ TỈNH ỦY(SAU 

ĐÂY GỌI TẮT LÀ QUYẾTĐỊNH 657 CỦA TỈNH ỦY) 

I. Tình hình chung 

Xã Kỳ Thư là một xã đồng bằng, cách trung tâm hành chính huyện Kỳ 

Anh 13km, phía bắc giáp với xã Kỳ Thọ và một phần xã Kỳ Văn, phía nam giáp 

với xã Kỳ Châu và một phần xã Kỳ Tân, phía đông giáp với xã Kỳ Hải, phía tây 

giáp với xã Kỳ Văn; xã có đường quốc lộ 1A đi qua với chiều dài 3,9km; có 

1200 hộ với 4204 nhân khẩu được chia thành 6 thôn, trong đó có thôn Trường 

Thanh cách xa trung tâm hành chính xã 4km. Năm 2020 và 6 tháng đầu năm 

2021, cùng với sự tập trung cao trong lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế, xã hội, 

UBND xã đã tập trung chỉ đạo thực hiện tốt công tác tiếp công dân và giải quyết 

khiếu nại, tố cáo của công dân. Các đơn thư phát sinh được quan tâm giải quyết 

kịp thời nên không xảy ra tình trạng đơn thư kéo dài, không để xảy ra điểm 

nóng, phức tạp.  

Nhìn chung các nội dung kiến nghị, phản ánh, khiếu nại chủ yếu tập trung 

vào lĩnh vực đất đai như: Tranh chấp đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất...các phản ánh, kiến nghị, khiếu nại của công dân đều được UBND xã 

xem xét, phân loại, xử lý kịp thời, khách quan, đúng thẩm quyền và đúng quy 

định của pháp luật. 

II. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo 

và tổ chức tiếp xúc, đối thoại trực tiếp theo Quyết định 657của Tỉnh ủy 

1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo. 

Thực hiện Luật tiếp Công dân, Luật Khiếu nại, Luật tố cáo, UBND xã đã 

bố trí địa điểm tiếp công dân đảm bảo theo quy định của pháp luật. Cán bộ và 

công chức được phân công làm công tác Tiếp công dân đã tham mưu cho UBND 

xã ban hành nội quy, quy chế tiếp công dân, lịch tiếp công dân và thông báo 

rộng rãi, công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng của UBND xã và 

các thôn. Thực hiện công tác tiếp công dân định kỳ và thường xuyên để công 

dân được đảm bảo thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh theo 

quy định của pháp luật. 



Thường xuyên quán triệt, chỉ đạo thực hiện nghiêm Chỉ thị số 35-CT/TW 

ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị; Các công văn, chỉ thị của cấp trên về tăng 

cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu 

nại, tố cáo. 

Năm 2020 và 6 tháng đầu năm 2021 UBND xã Kỳ Thư đã ban hành Kế 

hoạch đối thoại, thông báo lịch đối thoại rộng rãi về dưới thôn xóm, tuy nhiên do 

tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid nên trong thời gian vừa qua UBND 

xã không tổ chức đối thoại theo kế hoạch ban hành mà chỉ thực hiện việc tiếp 

công dân thường xuyên tại trụ sở UBND xã. Quá trình tiếp công dân thường 

xuyên, UBND xã không tiếp nhận đơn thư khiếu nại, tố cáo nào. 

Việc tuyên truyền, phổ biến công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, 

tố cáo được thông báo rộng rãi, công khai trên hệ thống loa truyền thanh của xã, 

của thôn xóm và thông tra trang thông tin điện tử của xã, nên bà con nhân dân 

biết và thường xuyên trao đổi những tâm tư, nguyện vọng thông qua công tác 

tiếp công dân đột xuất, thường xuyên tại trụ sở UBND xã nên đã được cán bộ 

làm công tác tiếp công dân giải thích những vấn đề bà con nhân dân thắc mắc 

được giải quyết thỏa đáng, kịp thời nên không có tình trạng đơn thư khiếu nại, tố 

cáo xảy ra trên địa bàn. 

B. KẾT QUẢ CÔNG TÁC TIẾP CÔNG DÂN, GIẢI QUYẾT KHIẾU 

NẠI, TỐ CÁO VÀ TỔ CHỨC TIẾP XÚC, ĐỐI THOẠI TRỰC TIẾP CỦA 

CHỦ TỊCH UBND XÃ VỚI NHÂN DÂN THEO QUYẾTĐỊNH 657 CỦA 

TỈNH ỦY. 

I. Kết quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và tổ 

chức tiếp xúc, đối thoại trực tiếp của Chủ tịch UBND xã với Nhân dân theo 

Quyết định 657 của Tỉnh ủy(từ 01/01/2020 - 30/6/2021) 

1. Công tác tiếp công dân 

-UBND xã đã bố trí phòng Tiếp công dân tại trụ sở UBND xã theo quy định. 

 - Việc phân công cán bộ, công chức tiếp công dân: UBND xã ban hành 

quyết định phân công 01 đồng chí Chủ tịch UBND xã, 01 đồng chí công chức 

Tư pháp - Hộ tịch làm công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. 

- Kết quả tiếp công dân: Duy trì chế độ tiếp dân thường xuyên, định kỳ (1 

tuần 1 lần) và đột xuất (khi công dân đến) đảm bảo đúng qui định của Đảng, 

pháp luật của Nhà nước  

-Nội dung tiếp công dân : Số vụ việc khiếu nại: 0; Tố cáo: 0; Kiến nghị, phản 

ánh: 05 

- Kết quả phân loại, xử lý qua tiếp công dân: Số vụ việc đã được giải 

quyết 02; có 02 trường hợp xin rút đơn, có 01 vụ đang chờ ý kiến của ngành 

điện lực để giải quyết 

2. Kết quả giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền  

- Tổng số đơn tiếp nhận: 05 đơn 

- Đơn thuộc thẩm quyền: 05 đơn,  

+ Đơn khiếu nại: 0 đơn 

+ Đơn tố cáo: 0 đơn 



+ Đơn kiến nghị, phản ánh: 05 đơn 

 2.1. Giải quyết đơn  kiến nghị, phản ánh 

- Tổng số đơn, vụ việc: 5 

- Kết quả giải quyết: 4 

- Đang giải quyết: 1; Đang phối hợp với điện lực Kỳ Anh để giải quyết 

2.2. Giải quyết đơn tố cáo: 

- Tổng số đơn,vụ việc số vụ việc đã giải quyết, đang giải quyết; vụ việc không 

giải quyết: 0 

- Kết quả giải quyết: 0 

- Kết quả thực hiện quyết định xử lý tố cáo: 0 

2.3.Tổ chức tiếp xúc, đối thoại trực tiếp theo Quyết định 657 của Tỉnh ủy 

- Ngày 07/07/2020 đồng chí Bí thư đảng ủy- chủ tịch HĐND và đồng chí 

chủ tịch UBND xã xã tổ chức hội nghị đối thoại với nhân dân, thành phần tham 

dự các đồng chí trong BTV Đảng ủy, thường trực HĐND, lãnh đạo UBND xã, 

UBMTTQ xã, trưởng, phó các ban ngành đoàn thể cấp xã, ban chi ủy 11 chi bộ, 

trưởng phó các chi đoàn, chi hội, tổ trưởng, tổ phó các tổ liên gia và nhân dân có 

những vấn đề cần có ý kiến, phản ánh, kiến nghị; Tại buổi đối thoại thành phần 

tham dự đã thẳng thắn nêu lên những ý kiến kiến nghị liên quan đến lĩnh vực đất 

đai, giao thông thủy lợi, cấp đất xen dắm cho con em... Sau các ý kiến của người 

dân chí Chủ tịch UBND xã, công chức Địa chính – Xây dựng xã trả lời trực tiếp 

tại hội nghị đối thoại từng nội dung cụ thể; Khi kết luận buổi đối thoại đồng chí 

bí thư đảng ủy giao văn phòng đảng ủy tham mưu ban hành thông báo kết quả 

đối thoại, phân công cán bộ công chức thuộc quyền xem xét giải quyết, xử lý 

từng nội dung cụ thể đúng qui định của pháp luật được cán bộ và nhân dân đồng 

tình; 

- Ngày 26/11/2020 Đ/c đồng chí Bí thư đảng ủy- chủ tịch HĐND và đồng 

chí chủ tịch UBND xã xã tổ chức hội nghị đối thoại với nhân dân, tại buổi đối 

thoại có người 03 dân tham gia nêu ý kiến kiến nghị nội dung liên quan đến lĩnh 

vực công tác chính sách cán bộ ở thôn xóm, cấp đất xem dắm cho con em ở các 

thôn, cấp giấy chứng nhận đất nông nghiệp cho nhân dân... sau ý kiến của nhân 

dân đồng chí công chức địa chính xã và chủ tịch UBND xã đã trả lời, giải thích 

và hướng dẫn từng nội dung mà ý kiến mà người dân nêu lên được nhân dân 

đồng tình. 

II. Đánh giá 

II. Đánh giá tình hình thực hiện pháp luật về tiếp công dân, giải quyết 

khiếu nại, tố cáo vàtổ chức tiếp xúc, đối thoại trực tiếp theo Quyết định 657  

1. Ưu điểm: 

Năm 2020 và 6 tháng đầu năm 2021, được sự quan tâm của UBND huyện, 

sự tập trung lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, UBND xã, giám sát của HĐND, 

UBMTTQ xã nên UBND xã Kỳ Thư đã thực hiện tốt công tác Tiếp công dân, 

giải quyết khiếu nại, tố cáo, đối thoại trực tiếp theo Quyết định 657 của Tỉnh ủy. 

Qua việc tiếp dân, đối thoại với nhân dân đã tuyên truyền, giải thích cho 

nhiều người dân hiểu rõ và sâu sắc hơn về các qui định của Đảng, Nhà nước, 



nhất là lĩnh vực người dân kiến nghị, phản ánh; qua việc tiếp dân, đối thoại với 

nhân dân đa số người dân đồng thuận, tin tưởng vào đường lối, chủ trương, 

chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước 

Để đạt được kết quả trên là nhờ có sự quan tâm chỉ đạo của UBND huyện, 

sự vào cuộc mạnh mẽ của cả hệ thống chính trị, sự chỉ đạo quyết liệt của UBND 

xã, sự phối hợp đồng bộ của UBMTTQ xã và các ban, nghành, đoàn thể cấp xã, 

do vậy đã không xảy ra điểm nóng, không có đơn thư khiếu nại, tố cáo trên địa 

bàn. 

2. Tồn tại, hạn chế: 

- Cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân thường xuyên đang còn 

phải kiêm nhiệm, khối lượng công việc ở cấp xã tương đối lớn nên hạn chế về 

mặt thời gian để tìm hiểu, nghiên cứu chuyên sâu về công tác TCD, GQKNTC, 

ảnh hưởng đến công tác chuyên môn. 

- Do tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid nên công tác TCD, 

GQKNTC, đối thoại trực tiếp theo Quyết định 657 của Tỉnh ủy chưa được tổ 

chức theo đúng kế hoạch đề ra. 

3. Nguyên nhân: 

- Do xã Kỳ Thư là một xã thuần nông, điều kiện kinh tế - xã hội còn gặp 

nhiều khó khăn hơn so với một số xã trên địa bàn huyện, nên việc bố trí kinh phí 

từ ngân sách địa phương còn hạn chế, khó khăn nên chưa thể đáp ứng đầy đủ 

nhu cầu về cơ sở vật chất, trang thiết bị trong công tác TCD, GQKNTC, đối 

thoại. 

- Do chưa có quy định về biên chế cán bộ, công chức chuyên trách làm 

công tác TCD, GQKNTC nên cán bộ, công chức còn phải thực hiện nhiệm vụ 

kiêm nhiệm nên ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện công việc chuyên môn. 

- Do ảnh hưởng của dịch Covid phải thực hiện giãn cách xã hội theo công 

văn, chỉ thị của Trung ương, của tỉnh về công tác phòng chống dịch nên không 

thể tổ chức đối thoại trực tiếp với công dân theo kế hoạch đề ra. 

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện pháp luật về tiếp công dân và giải 

quyết khiếu nại, tố cáo và tổ chức tiếp xúc, đối thoại trực tiếp của Chủ tịch UBND 

xã với Nhân dân của UBND xã Kỳ Thư./. 
Nơi nhận: 
- Ủy ban MTTQ huyện; 

- Các thành viên Đoàn giám sát; 

- Đảng ủy, HĐND, lãnh đạo UBND xã; 

- Lưu: VP, TP. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 
 

 

 

Phan Văn Thiền 
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PHỤ LỤC 1 

 

 THỐNG KÊ VĂN BẢN CHỈ ĐẠO, TRIỂN KHAI THỰC HIỆN 

 CÔNG TÁC TIẾP CÔNG DÂN, GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO 

VÀ TỔ CHỨC TIẾP XÚC, ĐỐI THOẠI TRỰC TIẾP THEO QUYẾTĐỊNH 657  

(Kèm theo Báo cáo số 37/BC-UBNDngày 10/8/2021của UBND xã Kỳ Thư) 
 

STT 
Cơ quan 

ban hành 
Tên và số hiệu văn bản 

Thời gian 

ban hành 
Nội dung văn bản Ghi chú 

1 UBND XÃ Kế hoạch số 05/KH-UBND 04/02/2020 

Kế hoạch tổ chức đối thoại giữa đồng chí 

Chủ tịch UBND xã với Nhân dân trên địa 

bàn xã Kỳ Thư năm 2020 

 

2 UBND XÃ Quyết định số 07/QĐ-UBND 10/02/2020 

Quyết định về việc ban hành nội quy tiếp 

công dân, tiếp nhận, giải quyết đơn thư 

khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của 

công dân 

 

3 UBND XÃ Thông báo số 06/TB-UBND 05/02/2020 
Thông báo lịch tiếp công dân định kỳ của 

lãnh đạo UBND xã 6 tháng đầu năm 2020 

 

4 UBND xã Thông báo số 56/ TB- 

UBND 
11/6/2020 

Thông báo lịch tiếp công dân định kỳ của 

lãnh đạo UBND xã 6 cuối  năm 2020 

 

5 UBND XÃ Thông báo số 04/TB-UBND 09/01/2021 
Lịch tiếp công dân định kỳ của lãnh đạo 

UBND xã năm 2021 

 

6 UBND XÃ Thông báo số 09/TB-UBND 25/01/2021 
Thời gian, địa điểm tiếp công dân của 

lãnh đạo UBND xã năm 2021 

 

7 UBND XÃ Kế hoạch số 11/KH-UBND 05/02/2021 

Kế hoạch tổ chức đối thoại giữa đồng chí 

Chủ tịch UBND xã với Nhân dân trên địa 

bàn xã Kỳ Thư năm 2021 

 

 

 

 

 



PHỤ LỤC 2 

 DANH SÁCH THEO DÕI CÔNG TÁC TIẾP CÔNG DÂN 

(Tính từ ngày 01/01/2020 đến ngày 30/6/2021) 

(Kèm theo Báo cáo số 37/BC-UBND ngày 10/8/2021của UBND xã Kỳ Thư) 
 

STT 
Thời gian tiếp 

công dân 
Ngƣời tiếp công dân 

Họ và tên công 

dân 
Nội dung tiếp 

Xử lý nội 

dung tiếp 

công dân 

Kết quả xử 

lý nội dung 

tiếp công 

dân 

Ghi 

chú 

1 25/02/2020 Phan Văn Thiền Lê Lai Đơn Kiến Nghị Giải Thích Rút đơn  

2 15/05/2020 Phan Văn Thiền Lê Thị Anh Đào Đơn Kiến Nghị Giải Thích 
Đang giải 

quyết 

 

3 17/06/2020 Phan Văn Thiền Lê Hồng Công Đơn Kiến Nghị Giải Thích Hòa giải thành  

3 17/06/2020 Phan Văn Thiền 
Nguyễn Hồng 

Quân 
Đơn Kiến Nghị Giải Thích Hòa giải thành 

 

5 31/05/2021 Phan Văn Thiền Lê Hải Quân Đơn Kiến Nghị Giải thích Rút đơn  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PHỤ LỤC 3 

 KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT ĐƠN KHIẾU NẠI 
(Tính từ ngày 01/01/2020 đến ngày30/6/2021) 

(Kèm theo Báo cáo số 37/BC-UBND ngày 05/8/2021của UBND xã Kỳ Thư) 

 

STT Thời gian 

nhận đơn 

Ngƣời 

khiếu nại 

Nội dung 

khiếu nại 

Thông báo 

thụ lý 

Quyết định 

giao xác minh 

Báo cáo kết 

quả xác 

minh 

Biên bản 

đối thoại 

( Nếu có) 

Quyết định giải 

quyết khiếu nại 

( số:, ngày.., lần 

1, lần2..) 

Kết quả giải quyết khiếu 

nại (đúng, sai, đúng một 

phần...) 

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PHỤ LỤC 4 

 KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT ĐƠN TỐ CÁO 
(Tính từ ngày 01/01/2020 đến ngày 30/6/2021) 

(Kèm theo Báo cáo số 37/BC-UBND ngày 10/8/2021của UBND xã Kỳ Thư) 

 

STT Tổ chức, 

cá nhân bị 

tố cáo 

Nội 

dung tố 

cáo 

Thời 

gian 

nhận tố 

cáo 

Văn bản 

giao xác 

minh tố cáo 

Quyết định giải quyết 

tố cáo hoặc thông báo 

không giải quyết tố 

cáo 

Quyết định gia 

hạn giải quyết tố 

cáo   ( Nếu có) 

 

Kết 

luận tố 

cáo 

 

Kết quả giải quyết Tố 

cáo(đúng, sai, đúng 

một phần...) 

 

Thông báo, 

công bố Kết 

luận tố cáo 

1 0 0 0 0 0 0 0   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PHỤ LỤC 5 

TỔ CHỨC TIẾP XÚC, ĐỐI THOẠI TRỰC TIẾP THEO QUYẾTĐỊNH 657-QĐ/TU  

CỦA BAN THƢỜNG VỤ TỈNHỦY 

(Tính từ ngày 01/01/2020 đến ngày 30/6/2021) 

(Kèm theo Báo cáo số 37 /BC-UBND ngày 10/8/2021của UBND xã Kỳ Thư) 

 

Số cuộcđối 

thoại định kỳ 

Số cuộcđối 

thoại đột 

xuất 

Số cuộcđối 

thoại chuyên 

đề 

Số cuộc Chủ tịch UBND 

cấp huyện chủ trì 

Phản ánh, kiến 

nghị đƣợctrả lời, 

giải quyết trực tiếp 

Phản ánh, kiến nghị đề 

xuất cơ quan, cấp có 

thẩm quyền giải quyết 

Kết quả trả lời, giải 

quyết của cơ quan, 

cấp có thẩm quyền 

0 0 0 0 0 0 0 
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