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BÁO CÁO 

Kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của cử tri năm 2021. 

 

Căn cứ Chương trình kế hoạch công tác năm 2021, trên cơ sở những kết 

quả đã đạt được trong công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo và trả lời các kiến 

nghị của cử tri, Ủy ban nhân dân huyện báo cáo kết quả giải quyết khiếu nại, tố 

cáo và kiến nghị của cử tri như sau: 

I. CÔNG TÁC GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO. 

1. Triển khai thực hiện. 

Xác định công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phản ánh, 

kiến nghị, tranh chấp đất đai là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, xuyên suốt 

trong quá trình quản lý, điều hành, là cầu nối giữa Nhân dân với các cơ quan 

hành chính Nhà nước. Qua công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, 

phản ánh, kiến nghị, tranh chấp đất đai nhằm kịp thời xử lý, giải quyết kịp thời, 

dứt điểm các khiếu nại, tố cáo của người dân, không để đơn thư tồn đọng, kéo 

dài, vượt cấp; đồng thời tuyên truyền, vận động người dân biết và thực hiện chủ 

trương, đường lối của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, góp phần ổn 

định tình hình, phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương. 

Xác định được tầm quan trọng đó, ngay từ đầu năm, Ủy ban nhân dân 

huyện đã triển khai thực hiện công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố 

cáo, phản ánh, kiến nghị, tranh chấp đất đai theo đúng quy định của pháp luật. 

Đã ban hành nhiều văn bản để triển khai đến các phòng, ban, đơn vị thuộc huyện 

và Ủy ban nhân dân các xã, như: Kế hoạch số 170/KH-UBND, ngày 28/12/2020 

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

2021; Kế hoạch số 83/KH-UBND, ngày 02/4/2021 về phối hợp tiếp công dân 

đảm bảo an ninh, trật tự phục vụ Bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại 

biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn huyện. 

2. Kết quả thực hiện. 

2.1. Công tác tiếp công dân. 

Công tác tiếp công dân tại huyện được giao cho Ban tiếp công dân huyện 

chịu trách nhiệm thực hiện, theo đó Ban tiếp công dân có nhiệm vụ tổ chức công 

tác tiếp công dân, xây dựng lịch tiếp công dân của Thường trực Huyện ủy, lãnh 

đạo Ủy ban nhân dân huyện, Ban tiếp công dân huyện và theo dõi, tổng hợp, xử 

lý các đơn khiếu nại, tố cáo theo thẩm quyền. Kết quả, trong năm 2021, Chủ tịch 

Ủy ban nhân dân huyện, Ban tiếp công dân huyện đã tiếp 17 lượt người đến 

khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị (Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện tiếp 04 

lượt người, Ban tiếp công dân huyện tiếp 13 lượt người), tất cả các khiếu nại, 
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phản ánh, kiến nghị trên đều được chuyển đến các cơ quan chuyên môn giải 

quyết theo quy định. 

- Về tiếp công dân định kỳ: Hàng tháng, trên cơ sở lịch công tác của 

Thường trực Huyện ủy, lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện, Ban tiếp công dân 

huyện xây dựng lịch tiếp công dân định kỳ, công khai tại trụ sở tiếp công dân 

huyện để Nhân dân biết. Kết quả, trong năm 2021 Bí thư Huyện ủy đã tiếp công 

dân 12 ngày (01 tháng 01 ngày theo Quy định số 11-QĐi/TW, ngày 18/02/2019 

của Ban Chấp hành Trung ương); Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện đã tiếp 24 

ngày (01 tháng 02 ngày theo quy định tại Luật Tiếp công dân năm 2013), kết 

quả Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện đã tiếp 04 lượt công dân đến khiếu nại; 

ngoài ra, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện đã tổ chức đối thoại trực tiếp 02 lần 

với người dân liên quan đến đất đai; ngoài ra ủy quyền Phó Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân huyện tiếp 24 ngày. 

- Về tiếp công dân thường xuyên: Trên cơ sở quy định tại Luật Tiếp công 

dân năm 2013, hàng tháng Ban tiếp công dân huyện xây dựng lịch trực tiếp công 

dân, giao các thành viên thực hiện, theo đó các thành viên Ban tiếp công dân 

huyện trực tiếp công dân tất cả các ngày trong tuần (05 thành viên Ban Tiếp 

công dân trực 05 ngày trong tuần); kết quả đã tiếp 13 lượt người đến khiếu nại, 

phản ánh, kiến nghị, tất cả đều đã được chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền 

giải quyết. 

2.2. Kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị, tranh chấp 

đất đai. 

a) Tiếp nhận đơn: Trong năm 2021, toàn huyện đã tiếp nhận 41 đơn khiếu 

nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị, tranh chấp đất đai, trong đó: 31 đơn thuộc thẩm 

quyền và đủ điều kiện giải quyết; 10 đơn không thuộc thẩm quyền, trong đó 02 

đơn không đủ điều kiện thụ lý, cụ thể như sau: 

* Phân loại theo nội dung đơn: 

- Đơn khiếu nại: Đã tiếp nhận 10 đơn; 

- Đơn tố cáo: Đã tiếp nhận 01 đơn; 

- Đơn phản ánh, kiến nghị: Đã tiếp nhận 18 đơn; 

- Đơn tranh chấp đất đai: Đã tiếp nhận 12 đơn. 

* Phân loại theo thẩm quyền giải quyết: 

- Đơn thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân huyện, Ủy ban 

nhân dân các xã 31 đơn, trong đó: 

+ Đơn khiếu nại: 05 đơn; 

+ Đơn kiến nghị, phản ánh: 16 đơn; 

+ Đơn tranh chấp đất đai: 10 đơn; 

- Đơn không thuộc thẩm quyền giải quyết 10 đơn, trong đó: 
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+ Đơn tố cáo: 01 đơn; 

+ Đơn khiếu nại: 05 đơn (trong đó 01 đơn không thụ lý) 

+ Đơn kiến nghị, phản ánh: 02 đơn. 

+ Đơn tranh chấp đất đai: 02 đơn (trong đó 01 đơn không thụ lý) 

b) Kết quả giải quyết. 

* Đối với 10 đơn không thuộc thẩm quyền giải quyết, cơ quan tiếp nhận 

đơn đã ban hành văn bản chuyển đơn đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết và 

thông báo cho người gửi đơn biết.Đối với 02 đơn không đủ điều kiện thu lý giải 

quyết, đã trả lại đơn cho người dân. 

* Đối với 31 đơn thuộc thẩm quyền và đủ điều kiện thụ lý giải quyết, Ủy 

ban nhân dân huyện cùng các ngành và Ủy ban nhân dân các xã đã giải quyết 

26/31 đơn, đạt tỷ lệ 83,87%, cụ thể: 

- Đơn khiếu nại: Đã giải quyết 04 đơn/05 đơn, đạt tỷ lệ 80%; 

- Đơn phản ánh, kiến nghị: Đã giải quyết 13 đơn/16 đơn, đạt tỷ lệ 81,25%; 

- Đơn tranh chấp đất đai: Đã giải quyết 08 đơn/10 đơn, đạt tỷ lệ 80%. 

Hiện còn 06 đơn (01 đơn khiếu nại, 02 đơn tranh chấp đất đai, 03 đơn phản 

ánh, kiến nghị), các đơn này hiện đang trong thời hạn giải quyết, các ngành và 

Ủy ban nhân dân các xã đang giải quyết theo quy trình. 

Qua công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị, tranh chấp 

đất đai đã kịp thời giải quyết các vụ việc của người dân, không để đơn tồn đọng, 

kéo dài, gây mất an ninh trật tự. Kết quả giải quyết khiếu nại đã trả lại cho công 

dân 53.644,8m2 đất nông nghiệp và 151.259.400 đồng. 

3. Nhận xét. 

Nhìn chung trong năm 2021, Ủy ban nhân dân huyện đã thực hiện công tác 

tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị, tranh chấp đất 

đai theo đúng quy định của pháp luật. Đã kịp thời ban hành nhiều văn bản triển 

khai đến các cơ quan, đơn vị thuộc huyện và Ủy ban nhân dân các xã. Nội dung 

đơn thư trong thời gian qua chủ yếu liên quan đến đất đai, bồi thường giải tỏa 

khi Nhà nước thu hồi đất, các đơn đều được Ủy ban nhân dân huyện giao các 

ngành, các xã giải quyết theo thẩm quyền, không để đơn thư tồn đọng, kéo dài, 

khiếu nại vượt cấp gây mất an ninh trật tự. Qua công tác tiếp công dân đã kịp 

thời đối thoại trực tiếp với người dân những vụ việc liên quan đến đất đai mà 

trong quá trình giải quyết, tuy giải quyết đúng quy định nhưng người dân vẫn 

khiếu nại, khiếu kiện tiếp theo, qua đó tuyên truyền, vận động, người dân chấp 

hành các quy định về giải quyết khiếu nại, tố cáo, tranh chấp đất đai.  

II. KIẾN NGHỊ CỦA CỬ TRI. 

Trong năm 2021, Ủy ban nhân dân huyện đã tiếp nhận 31 kiến nghị của cử 

tri do Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Ninh Thuận, Hội đồng nhân dân tỉnh, các 

Ban Hội đồng nhân dân tỉnh, huyện;Ủy ban nhân dân tỉnh chuyển đến. Các kiến 
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nghị của cử tri chủ yếu liên quan đến bồi thường, giải tỏa khi Nhà nước thu hồi 

đất; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; quy hoạch sử dụng đất; một số chế 

độ, chính sách;người nghèo … Tất cả các kiến nghị của cử tri đều được Ủy ban 

nhân dân huyện trả lời đềy đủ, cụ thể như sau: 

- Đối với việc thực hiện 03 kiến nghị cử tri của Đoàn Đại biểu Quốc hội 

tỉnh Ninh Thuận, do Ủy ban nhân dân tỉnh chuyển đến tại Công văn số 

409/UBND-KTTH, ngày 30/01/2021, theo đó yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa 

phương xem xét, giải quyết và trả lời kiến nghị của cử tri sau kỳ họp lần thứ 10, 

Quốc hội khóa XIV, trong đó có 03 kiến nghị của cử tri liên quan đến quy hoạch 

đất, nhu cầu đất ở nông thôn và xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp tại địa 

bàn huyện Bác Ái. Ủy ban nhân dân huyện đã trả lời kiến nghị trên tại Công văn 

số 285/UBND-TH, ngày 17/02/2021. 

- Đối với việc thực hiện 02 kiến nghị củ tri của Hội đồng nhân dân tỉnh, do 

Ủy ban nhân dân tỉnh chuyển đến tại Công văn số 5479/UBND-KTTH, ngày 

11/10/2021, theo đó yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương xem xét, giải quyết 

và trả lời kiến nghị của cử tri sau kỳ họp lần thứ 2, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 

XI, trong đó có 02 kiến nghị của cử tri liên quan đến công khai áp giá bồi 

thường đường dây 500KV và hỗ trợ kinh phí cho các đối tượng có hoàn cảnh 

khó khăn tại địa bàn huyện Bác Ái. Ủy ban nhân dân huyện đã trả lời tại Báo 

cáo số 553/BC-UBND, ngày 02/11/2021 của Ủy ban nhân dân huyện 

- Đối với việc thực hiện 26 kiến nghị cử tri doHội đồng nhân dân huyện  

chuyển đến tại Báo cáo số 182/BC-HĐND, ngày 05/10/2021 của Thường trực 

Hội đồng nhân dân huyện về tổng hợp kiến nghị của cử tri tại các buổi tiếp xúc 

cử tri sau kỳ họp lần thứ 2, Hội đồng nhân dân huyện khóa X. Ủy ban nhân dân 

huyện đã ban hành Công văn số 2289/UBND-TH, ngày 12/10/2021 về việc chỉ 

đạo các ngành tham mưu giải quyết, kết quả đã ban hành Báo cáo số 579/BC-

UBND, ngày 15/11/2021 về việc trả lời các kiến nghị của cử tri. 

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

cáo và trả lời kiến nghị của cử tri trên địa bàn huyện năm 2021, Ủy ban nhân 

dân huyện báo cáo theo quy định./. 
 

Nơi nhận: 
- Thường trực HĐND huyện; 

- Các ĐB HĐND huyện; 
- CT, các PCT. UBND huyện; 

- Lưu: VPUB. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Hồ Xuân Ninh 
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