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     UBND TỈNH ĐẮK NÔNG       CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

     SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƢ                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc    

               Số:  186/BC-SKH                         Đắk Nông, ngày  07  tháng  6  năm 2018 

 

 

BÁO CÁO 

Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo 6 tháng đầu năm 2018 
 

 

 Kính gửi: Thanh tra tỉnh Đắk Nông. 

 

Thực hiện chế độ Báo cáo công tác chuyên môn theo quy định, Sở Kế hoạch 

và Đầu tư tỉnh Đắk Nông báo cáo công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo trong 6 

tháng đầu năm 2018 như sau: 

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

QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO.  

1. Công tác tiếp công dân. 

a) Kết quả tiếp công dân (tiếp thường xuyên, định kỳ và đột xuất) tại trụ sở 

tiếp công dân của Sở Kế hoạch và Đầu tư: Không có; số vụ việc (cũ, mới phát 

sinh): Không có; số đoàn đông người: Không có. 

b) Nội dung tiếp công dân (số vụ việc khiếu nại, tố cáo và nội dung khiếu nại, 

tố cáo ở các lĩnh vực: hành chính; tư pháp; chính trị, văn hoá, xã hội; tố cáo tham 

nhũng): Không có. 

c) Kết quả phân loại, xử lý qua tiếp công dân (số vụ việc chưa được giải quyết, 

đã được giải quyết): Không có 

2. Tiếp nhận, phân loại và xử lý đơn thƣ khiếu nại, tố cáo. 

a) Tiếp nhận: Trong 6 tháng đầu năm 2018 Sở Kế hoạch và Đầu tư không nhận 

được đơn thư khiếu nại, tố cáo nào thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở. 

b) Phân loại đơn: Không có 

c) Kết quả xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo nhận được: Không có 

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

a) Giải quyết đơn khiếu nại thuộc thẩm quyền:  

- Tổng số: Không có. 

- Kết quả giải quyết: Không có. 

- Việc thi hành kết luận, quyết định giải quyết khiếu nại có hiệu lực pháp luật : 

Không có. 

- Kết quả thực hiện kết luận, quyết định giải quyết khiếu nại có hiệu lực pháp 

luật : Không có. 
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b) Giải quyết đơn tố cáo thuộc thẩm quyền: 

- Tổng số: Không có. 

- Kết quả giải quyết: Không có. 

- Việc thi hành quyết định xử lý tố cáo: Không có. 

- Kết quả thực hiện quyết định xử lý tố cáo: Không có. 

4. Kết quả thanh tra, kiểm tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về khiếu 

nại, tố cáo: 

a) Việc triển khai các cuộc thanh tra: Không có. 

b) Kết quả thanh tra, kiểm tra: Không có. 

5. Kết quả xây dựng, hoàn thiện thể chế và tuyên truyền, phổ biến pháp 

luật về khiếu nại, tố cáo. 

- Đảng bộ Sở và các đồng chí Lãnh đạo Sở luôn chú trọng chỉ đạo, giám sát, 

kiểm tra công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; nêu cao tinh thần 

trách nhiệm trong việc chống lãng phí và thực hành tiết kiệm, gương mẫu chấp 

hành và thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà 

nước; 

- Làm tốt công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật, kết hợp đào tạo, bồi dưỡng 

nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan; 

Công khai minh bạch chi tiêu tài chính; tham mưu xây dựng điều hành thực hiện 

kế hoạch đầu tư XDCB và đề xuất phân bổ vốn đầu tư XDCB; công tác quy 

hoạch,…; Tăng cường công tác tiếp dân, tiếp thu phản ánh, kiến nghị của người 

dân để hướng dẫn, giải thích cho người dân về các quy định của pháp luật có liên 

quan để thực hiện đúng pháp luật về khiếu nại, tố cáo. 

II. ĐÁNH GIÁ VÀ DỰ BÁO TÌNH HÌNH KHIẾU NẠI TỐ CÁO 

1. Đánh giá 

a) Nguyên nhân dẫn đến tình trạng khiếu nại, tố cáo: 

Mặc dù đã quy định khá chặt chẽ ngay trong luật và các văn bản hướng dẫn thi 

hành nhưng công dân chưa tìm hiểu nắm rõ dẫn đến khiếu nại, tố cáo không đúng 

thẩm quyền, vượt cấp gây khó khăn cho hướng giải quyết cơ quan nhà nước. 

b) Đánh giá ưu điểm, tồn tại, hạn chế, khuyết điểm trong thực hiện nhiệm vụ 

tiếp công dân, xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo: 

Giải quyết nhanh, dứt điểm các vụ việc phát sinh, tuân thủ pháp luật, không né 

tránh, đùn đẩy trách nhiệm, đúng thẩm quyền. Tuy nhiên việc giải quyết khiếu nại 

tố cáo là công việc cực kỳ phức tạp, đòi hỏi những người làm công tác này ngoài 

phải có trình độ chuyên môn vững vàng, có kinh nghiệm thực tiễn và am hiểu rộng 

về kiến thức xã hội, còn phải có phẩm chất đạo đức chính trị, có tâm huyết với 
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công việc được giao và đặc biệt là có tinh thần trách nhiệm, đạo đức của người 

công chức tận tâm, tận tụy phục vụ nhân dân. 

c) Đánh giá ưu điểm, tồn tại, hạn chế, khuyết điểm trong việc chỉ đạo điều 
hành, thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác giải quyết khiếu nại, tố 
cáo: 

- Sở Kế hoạch và Đầu tư đã thực hiện đúng Luật Tiếp công dân và các văn bản 
hướng dẫn thi hành; Thực hiện theo Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 26/5/2014 của Bộ 
chính trị; Luật Tiếp công dân và các văn bản hướng dẫn thi hành một cách nghiêm 
túc có hiệu quả đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo; Kế 
hoạch số 2100/KH-TTCP ngày 19/9/2013 của Thanh tra Chính phủ về tiếp tục 
kiểm tra, rà soát giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, tồn đọng, kéo 
dài. Cụ thể:  

+ Thường xuyên rà soát các văn bản có liên quan đến khiếu nại, tố cáo để kịp 
thời điều chỉnh bổ sung các quy định, quy chế tiếp công dân của cơ quan và phân 
công theo lĩnh vực phụ trách; 

+ Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo 6 tháng đầu năm 2016 Sở đã và đang 
thực hiện đúng theo các quy định về Luật khiếu nại, Luật tố cáo, Luật tiếp công 
dân. Các cán bộ tiếp công dân của Sở đều có phẩm chất đạo đức tốt, hiểu biết về 
pháp luật và có đủ năng lực để đảm đương công tác tiếp công dân; tiếp nhận và 
giải quyết các đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh thuộc thẩm quyền; 

d) Đánh giá vài trò của cơ quan thanh tra trong công tác giải quyết khiếu nại, tố 
cáo; công tác phối hợp giữa Trung ương và địa phương trong công tác tiếp công 
dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và các nội dung khác có liên quan. 

- Cơ quan thanh tra có vai trò rất quan trọng trong công tác giải quyết khiếu nại, 
tố cáo. Thanh tra Sở chủ trì thực hiện công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, 
tố cáo; 

- Sở Kế hoạch và Đầu tư thường xuyên phối hợp tốt với các cơ quan có liên 
quan trong việc giải quyết khiếu nại, tố cáo; đối với địa phương luôn phối hợp chặt 
chẽ với Thanh tra tỉnh; đối với Trung ương luôn tham mưu và báo cáo kịp thời cho 
Thanh tra Bộ trực thuộc và các cơ quan cấp trên khi có yêu cầu. 

     e) Một số nguyên nhân: 

Do lực lượng CBCC quá ít so với khối lượng công việc của Sở, đặc biệt 
Thanh tra Sở chỉ có 03 cán bộ; 

 Trong phân công một số cán bộ làm kiêm nhiệm công tác tiếp công dân và 
giải quyết khiếu nại, tố cáo do đó chưa đầu tư nhiều thời gian để nghiên cứu sâu 
các quy định về khiếu nại, tố cáo; 

 Do đặc thù khu vực miền núi, có nhiều dân tộc sinh sống, trình độ và hiểu 
biết về pháp luật còn hạn chế; 

 Đặc biệt Đắk Nông là tỉnh mới. do đó việc đầu tư, xây dựng, quy hoạch… sẽ 
ảnh hưởng đến một phần quyền lợi của người dân, sẽ dẫn đến khiếu nại. 

2. Dự báo 

Sở luôn làm tốt công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo nên theo 
dự báo trong thời gian tới tình hình tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo 
không có gì biến động.  
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III. PHƢƠNG HƢỚNG NHIỆM VỤ CỦA CÔNG TÁC TIẾP CÔNG DÂN, 
XỬ LÝ ĐƠN THƢ VÀ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO TRONG 6 THÁNG 
CUỐI NĂM 2018. 

- Đảng bộ Sở tiếp tục chỉ đạo chính quyền và các đoàn thể quần chúng quán 
triệt, triển khai thực hiện các văn bản về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, tiếp 
công dân trong lĩnh vực quản lý của ngành; 

- Thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở. Công khai kế hoạch sử dụng dự toán 
ngân sách được giao để cán bộ công chức biết. Công khai kế hoạch đào tạo, luân 
chuyển, bổ nhiệm, bổ nhiệm, tuyển dụng trong cơ quan; 

- Coi việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo là nhiệm vụ thường 
xuyên của Sở và giao cho Thanh tra Sở chủ trì thực hiện; 

- Đồng chí Phó Giám đốc Sở trực tiếp chỉ đạo công tác thanh tra, đồng thời 
theo dõi, chỉ đạo thực hiện về giải quyết khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân; 

- Làm tốt công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật, kết hợp đào tạo, bồi 
dưỡng nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, công chức, viên chức trong cơ 
quan; Công khai minh bạch chi tiêu tài chính; tham mưu xây dựng kế hoạch, quy 
hoạch,…; Tăng cường công tác tiếp dân, tiếp thu phản ánh, kiến nghị của người 
dân để hướng dẫn, giải thích cho người dân về các quy định của pháp luật có liên 
quan để thực hiện đúng pháp luật về khiếu nại, tố cáo; 

- Tham gia các đoàn công tác do UBND tỉnh thành lập. 

IV. KIẾN NGHỊ VÀ ĐỀ XUẤT  

- Các ngành, các cấp cần có sự phối hợp chặt chẽ trong công tác giải quyết 
khiếu nại, tố cáo đảm bảo tính chính xác khách quan; tham mưu, rà soát ban hành 
quy chế tiếp công dân ngày 1 hoàn thiện hơn; 

- Tập trung giải quyết nhanh, dứt điểm các vụ việc phát sinh, tuân thủ pháp 
luật, không né tránh, đùn đẩy trách nhiệm, đúng thẩm quyền; 

- Cử cán bộ có trình độ, năng lực, am hiểu pháp luật trực tiếp tiếp công dân; 

- Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thi hành quyết định giải quyết khiếu nại, 
quyết định xử lý tố cáo đã có hiệu lực pháp luật; 

- Tham mưu, rà soát các quy hoạch, cơ chế, chính sách của địa phương nhằm 
đảm bảo an sinh xã hội; để hạn chế khiếu nại tố cáo 

Trên đây là Báo cáo công tác giải quyết, khiếu nại, tố cáo 6 tháng đầu năm 
2018. Sở Kế hoạch và Đầu tư Báo cáo Thanh tra tỉnh Đắk Nông theo quy định./.  

Nơi nhận: 

- Như trên; 
- UBND tỉnh (B/c);                                                                              

- Lãnh đạo Sở (B/c);                                

- Lưu: VT, TTr 

 KT. GIÁM ĐỐC 

 PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
 

 

 

 

 

Nguyễn Dƣỡng 
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