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Thực hiện chế độ báo cáo theo quy định tại Thông tư số 02/2021/TT-TTCP 

ngày 22/3/2021 của Tổng Thanh tra Chính phủ quy định chế độ báo cáo công tác 

thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo và phòng, chống tham nhũng 

và Văn bản số 2150/TTCP-KHTH ngày 06/12/2021 của Thanh tra Chính phủ về 

việc báo cáo Quý IV và báo cáo tổng kết công tác năm 2021; Ủy ban nhân dân 

(UBND) tỉnh Lạng Sơn báo cáo kết quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu 

nại, tố cáo quý IV và báo cáo kết quả công tác năm 2021 như sau: 

A. CÔNG TÁC TIẾP CÔNG DÂN, GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ 

CÁO QUÝ IV/2021 

Nội dung kết quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo Quý 

IV/2021 được thể hiện tại các biểu số liệu gửi kèm theo Báo cáo này.  

 

B. CÔNG TÁC TIẾP CÔNG DÂN, GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ 

CÁO NĂM 2021 

I. TÌNH HÌNH KHIẾU NẠI, TỐ CÁO 

1. Tình hình khiếu nại, tố cáo 

Năm 2021 là năm diễn ra Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của 

Đảng, bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu Hội đồng nhân dân các 

cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Ngay từ đầu năm UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo thủ 

trưởng các sở, ban, ngành và Chủ tịch UBND các huyện, thành phố thực hiện 

nghiêm túc quy định của Luật Tiếp công dân; chủ động nắm tình hình, tăng 

cường đối thoại với công dân, nhất là địa bàn, lĩnh vực phát sinh nhiều đơn thư, 

vụ việc đông người, gắn việc tiếp công dân với giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến 

nghị, phản ánh của công dân; chủ động xử lý, giải quyết đơn liên quan đến bầu cử 

Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 

2021 - 2026. 

a) Về khiếu nại:  

Trong kỳ báo cáo, các cơ quan hành chính trong tỉnh đã giải quyết bằng 

quyết định 132/162 đơn khiếu nại, đạt tỷ lệ 81,5%, giảm 11,4% so với cùng kỳ 

năm 2020 (81,5/92,9%). Qua phân tích 132 vụ việc đã giải quyết, có 113 đơn 

khiếu nại sai; 07 đơn khiếu nại có nội dung khiếu nại đúng, 12 đơn khiếu nại có 

nội dung khiếu nại đúng và nội dung khiếu nại không có cơ sở, đã khôi phục 

quyền lợi cho người khiếu nại; thông qua giải thích, thuyết phục có 27 vụ công 
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dân rút đơn. Các quyết định giải quyết khiếu nại cơ bản được thực hiện nghiêm 

túc. 

b) Về tố cáo:  

Trong kỳ báo cáo, các cơ quan hành chính trong tỉnh đã giải quyết được 

25/27 đơn tố cáo, đạt tỷ lệ 92,6%, giảm 0,7% so với cùng kỳ năm 2020 

(92,6/93,3%); ban hành 18 kết luận giải quyết tố cáo, 02 quyết định đình chỉ giải 

quyết tố cáo do công dân rút toàn bộ nội dung tố cáo, 05 vụ việc đình chỉ không 

do rút tố cáo. Qua phân tích 25 vụ tố cáo đã giải quyết có 20 vụ việc nội dung tố 

cáo sai, 05 vụ việc tố cáo có đúng, có sai. 

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

Trong năm, trên địa bàn tỉnh tiếp tục triển khai thực hiện các dự án có liên 

quan đến lĩnh vực đất đai; bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thực hiện các dự án; 

việc thực hiện các chính sách xã hội... Có một số vụ việc đông người như: vụ 

việc một số công dân bị ảnh hưởng bởi Dự án Tiểu khu tái định cư và dân cư khối 

2 phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn; vụ việc một số công dân ở xã Tĩnh 

Bắc, huyện Lộc Bình bị ảnh hưởng bởi Dự án Hồ chứa nước Bản Lải; vụ việc 

một số công dân xã Sơn Hà, huyện Hữu Lũng kiến nghị, khiếu nại liên quan đến 

triển khai thực hiện Dự án Khu đô thị mới Hữu Lũng; vụ việc một số công dân bị 

ảnh hưởng bởi Dự án Đầu tư xây dựng khu dân cư mới tại thị trấn Na Sầm, huyện 

Văn Lãng; vụ việc một số công dân thôn Rọ Phải, xã Mai Pha, thành phố Lạng 

Sơn bị ảnh hưởng bởi Dự án Khu đô thị mới Mai Pha; vụ việc một số công dân 

thị trấn Lộc Bình và xã Lục Thôn, huyện Lộc Bình bị ảnh hưởng Dự án Cầu Lộc 

Bình số 1, đường giao thông và Khu tái định cư xã Lục Thôn, huyện Lộc Bình; 

vụ việc liên quan đến triển khai thực hiện Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 

04/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ, phê duyệt danh sách các xã khu vực III, khu 

vực II, khu vực I thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025 

và Quyết định số 433/QĐ-UBDT ngày 18/6/2021 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy 

ban dân tộc, phê duyệt danh sách thôn đặc biệt khó khăn thuộc vùng dân tộc thiểu 

số và miền núi giai đoạn 2021 – 2025 (Quyết định số 433/QĐ-UBDT được thay 

thế bởi Quyết định số 612/QĐ-UBD ngày 16/9/2021 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm 

Ủy ban Dân tộc).  

Nguyên nhân phát sinh tố cáo do công dân cho rằng cán bộ, công chức có  

hành vi vi phạm các quy định của pháp luật về đất đai, bồi thường thiệt hại giải 

phóng mặt bằng và việc thực hiện các chính sách khác. 

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

QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO 

1. Công tác tiếp công dân (Biểu số 01/TCD, 02/TCD) 

a) Kết quả tiếp công dân 

Trong năm 2021, các cơ quan hành chính trong tỉnh đã tiếp 3.968 

lượt/4.217 công dân (tiếp thường xuyên: 2.317 lượt/2.559 công dân, tiếp định kỳ 

và đột xuất của thủ trưởng tiếp trực tiếp: 1.386 lượt/1.408 công dân, tiếp định kỳ 

và đột xuất của thủ trưởng uỷ quyền tiếp: 265 lượt/250 công dân); số đoàn đông 

người được tiếp là 29 đoàn/417 người, với tổng số 3.581 vụ việc, trong đó, vụ 
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việc cũ: 542, vụ việc mới phát sinh: 3.039. 

Nội dung công dân trình bày chủ yếu liên quan đến công tác quản lý đất 

đai; bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thực hiện các dự án; việc thực hiện các chính 

sách xã hội...  

b) Phân loại đơn, vụ việc qua tiếp công dân 

- Phân loại theo nội dung có tổng số 1.593 đơn, 1.492 vụ việc. 

+ Khiếu nại 116 đơn, 113 vụ việc; 

+ Tố cáo 05 đơn, 05 vụ việc; 

+ Phản ánh, kiến nghị 1.472 đơn, 1.374 vụ việc. 

- Phân loại theo thẩm quyền giải quyết: 

+ Thuộc thẩm quyền 1.419 đơn, 1.320 vụ việc; 

+ Không thuộc thẩm quyền 174 đơn, 172 vụ việc. 

2. Tiếp nhận, phân loại và xử lý đơn (Biểu số 01/XLD, 02/XLD, 

03/XLD, 04/XLD) 

a) Tổng số đơn 4.948 đơn: Kỳ trước chuyển sang 251 đơn, tiếp nhận trong 

kỳ 4.697 đơn. 

- Số đơn đã xử lý 4.700/4.948 Tổng số đơn tiếp nhận; 

- Số đơn đủ điều kiện xử lý 4.866 đơn. 

b) Phân loại, xử lý đơn 

- Phân loại theo nội dung: 

+ 310 đơn/288 vụ việc khiếu nại; 

+ 174 đơn/143 vụ việc tố cáo; 

+ 4.382 đơn/4.337 vụ việc kiến nghị, phản ánh; 

- Phân loại theo tình trạng giải quyết 

+ 2.711 đơn đã giải quyết; 

+ 147 đơn đang giải quyết; 

+ 2.008 đơn chưa giải quyết 

c) Kết quả xử lý đơn 

- 3.061 đơn thuộc thẩm quyền; 

- 1.805 đơn không thuộc thẩm quyền. 

3. Kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh thuộc thẩm 

quyền (Biểu số 01/KQGQ, 02/KQGQ, 03/KQGQ, 04/KQGQ) 

a) Kết quả giải quyết khiếu nại (Biểu số 01/KQGQ, 02/KQGQ) 

- Tổng số 132 vụ việc đã giải quyết/tổng số 162 vụ việc phải giải quyết; tỷ 

lệ giải quyết đạt 81,5%; 

- Tổng hợp quyết định giải quyết khiếu nại đã thu hồi cho Nhà nước 

652,0m2 đất, trả lại cho 01 cá nhân 101,0m2 đất, không kiến nghị xử lý trách 

nhiệm hay chuyển cơ quan điều tra; 
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- Kết quả giải quyết đối với các vụ việc khiếu nại lần đầu: có 07 vụ việc 

khiếu nại đúng, 102 vụ việc khiếu nại sai, 12 khiếu nại đúng một phần; đối với 

các vụ việc khiếu nại lần 2: có 11 vụ việc khiếu nại công nhận quyết định giải 

quyết lần đầu, 58 vụ việc khiếu nại chấp hành đúng quy định thời hạn giải quyết 

khiếu nại, 74 vụ việc khiếu nại chấp hành không đúng quy định thời hạn giải 

quyết khiếu nại; 

- Kết quả thực hiện quyết định giải quyết khiếu nại: Đã thực hiện xong 

125/127 quyết định phải thực hiện; qua thực hiện đã thu hồi cho Nhà nước 

652,0m2 đất, trả lại cho 01 cá nhân 101,0m2 đất. 

b) Kết quả giải quyết tố cáo (03/KQGQ, 04/KQGQ) 

Tổng số 25 vụ việc đã giải quyết/27 vụ việc phải giải quyết; tỷ lệ giải quyết 

đạt tỷ lệ 92,6%; qua phân tích 25 vụ tố cáo đã giải quyết có 20 vụ việc nội dung 

tố cáo sai, 05 vụ việc tố cáo có đúng, có sai; 24 vụ việc tố cáo chấp hành đúng 

quy định thời hạn giải quyết tố cáo, 01 vụ việc tố cáo chấp hành không đúng quy 

định thời hạn giải quyết tố cáo. 

4. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo 

UBND tỉnh đã kịp thời ban hành các văn bản chỉ đạo thực hiện công tác 

tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo như: Văn bản số 15/UBND-BTCD 

ngày 19/01/2021 về việc xử lý tình trạng khiếu kiện đông người tại các cơ quan 

Trung ương; Quyết định số 19/QĐ-UBND ngày 21/01/2021 thành lập tổ công tác 

tuyên truyền, vận động công dân tỉnh Lạng Sơn khiếu kiện tại các cơ quan Trung 

ương trở về địa phương, chỉ đạo UBND các huyện thành phố và các cơ quan 

chức năng chủ động phối hợp với các cơ quan Trung ương trong việc nắm tình 

hình, xử lý việc công dân Lạng Sơn tập trung khiếu kiện đông người tại các cơ 

quan Trung ương, tuyên truyền, vận động, thuyết phục đưa công dân trở về địa 

phương; ban hành Kế hoạch số 71/KH-UBND ngày 24/3/2021 phối hợp tổ chức 

tiếp công dân, đảm bảo an ninh, trật tự và Quyết định số 684/QĐ-UBND ngày 

25/3/2021 thành lập Tổ công tác tiếp công dân phục vụ Kỳ họp thứ 11, Quốc hội 

khóa XIV và bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu Hội đồng nhân dân các 

cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 nhằm đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa các ngành và 

địa phương trên địa bàn, giữa UBND tỉnh với Trụ sở Tiếp công dân Trung ương 

và các cơ quan Trung ương; kịp thời ban hành kế hoạch tổ chức tiếp công dân, 

đảm bảo an ninh, trật tự và quyết định thành lập Tổ công tác tiếp công dân phục 

vụ các Kỳ họp của Quốc hội khóa XV1; Văn bản số 170/UBND-BTCD ngày 

12/8/2021 về việc chỉ đạo công tác tiếp công dân trong điều kiện phòng, chống 

dịch bệnh Covid-19; Quyết định số 1998/QĐ-UBND ngày 07/10/2021 thành lập 

Tổ công tác kiểm tra các nội dung phản ánh, kiến nghị của công dân liên quan 

đến Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 04/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ và 

việc thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới tại xã Hữu Lễ, huyện Văn 

Quan.  

                                           
1 Kế hoạch số 161/KH-UBND ngày 21/7/2021; Quyết định số 1452/QĐ-UBND ngày 

21/7/2021; Kế hoạch số 202/KH-UBND ngày 15/10/2021; Quyết định số 2059/QĐ-UBND ngày 

18/10/2021. 
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UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan 

thực hiện nghiêm túc các quy định của Quy chế Bí thư Tỉnh ủy tiếp công dân, đối 

thoại và xử lý những phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân, được 

ban hành kèm theo Quyết định số 1933-QĐ/TU ngày 25/9/2019 của Ban Thường 

vụ Tỉnh ủy; kịp thời phối hợp đề xuất vụ việc và cung cấp thông tin, tài liệu liên 

quan đến vụ việc, phục vụ Bí thư Tỉnh ủy tiếp công dân. 

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, các sở, ban, ngành và UBND các 

huyện, thành phố đã thực hiện nghiêm túc công tác tiếp công dân, chủ động nắm 

tình hình và giải quyết kịp thời các vụ việc ngay từ khi mới phát sinh, nhất là các 

vụ việc có tính chất phức tạp. Trong năm 2021, tuy có phát sinh một số vụ việc 

đông người nhưng không hình thành "điểm nóng" về khiếu nại, tố cáo. 

5. Kết quả rà soát, giải quyết các vụ việc phức tạp, tồn đọng, kéo dài 

Tiếp tục thực hiện rà soát các vụ việc phức tạp, kéo dài trên địa bàn tỉnh 

theo Kế hoạch số 363/KH-TTCP ngày 20/3/2019 của Thanh tra Chính phủ; trong 

năm 2021, qua rà soát đã kịp thời ban hành 03 thông báo chấm dứt thụ lý giải 

quyết vụ việc (ông Nguyễn Đức Nhuận, bà Vi Thị Cay, ông Hoàng Văn Kiểu) và 

01 thông báo từ chối tiếp công dân (bà Lăng Thị Sử); xem xét điều kiện cụ thể 

của người khiếu nại, vận dụng chế độ chính sách để hỗ trợ ổn định cuộc sống của 

người khiếu nại và chấm dứt khiếu nại đối với 01 vụ việc kéo dài từ năm 1996 

(vụ việc ông Trịnh Chắn Hính, bà Trịnh Thị Dền liên quan đến thu hồi đất xây 

dựng trụ sở Sở Tư pháp, trụ sở Bảo hiểm xã hội tỉnh). Việc kiểm tra, rà soát vụ 

việc được thực hiện đúng trình tự, thủ tục quy định tại Kế hoạch số 363/KH-

TTCP, cơ bản đảm bảo toàn diện, khách quan, chính xác; lũy kế đến thời điểm 

báo cáo, đã rà soát đối với 17/17 vụ việc.  

6. Công tác thanh tra, kiểm tra trách nhiệm người đứng đầu trong thực 

hiện công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo 

Trong năm đã triển khai và kết thúc 12/14 cuộc thanh tra, kiểm tra trách 

nhiệm đối với 19 cơ quan, đơn vị. Kết quả thanh tra, kiểm tra trách nhiệm của 

người đứng đầu trong việc thực hiện công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, 

tố cáo và phòng, chống tham nhũng gắn với kiểm tra trách nhiệm trong việc quy 

hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển và đánh giá cán bộ, công chức đã chỉ ra 

những hạn chế, yếu kém trong việc tổ chức thực hiện của các đơn vị, gắn với 

trách nhiệm của người đứng đầu, từ kết quả thanh tra đã yêu cầu thủ trưởng các 

cơ quan, đơn vị chấn chỉnh khắc phục ngay những hạn chế, nâng cao vai trò, 

trách nhiệm trong thực hiện, nhất là trong công tác tiếp công dân, giải quyết 

khiếu nại, tố cáo.  

7. Kết quả thực hiện kết luận, chỉ đạo của đồng chí Trương Hoà Bình, 

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Tổ trưởng Tổ công tác theo quyết 

định số 1849/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ 

Theo danh sách vụ việc ở địa phương thuộc diện Tổ Công tác thành lập 

theo Quyết định số 1849/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ 

trực tiếp kiểm tra, chỉ đạo giải quyết; trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn có 01 vụ việc, 

đó là vụ việc khiếu nại của một số công dân bị ảnh hưởng bởi dự án Chỉnh trang 
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phát triển đô thị và Quy hoạch khu dân cư khối 2, phường Vĩnh Trại, thành phố 

Lạng Sơn (sau đây viết tắt là Dự án). Quá trình thực hiện Dự án phát sinh 37 đơn 

khiếu nại, trong đó: Công dân rút đơn là 03 đơn, Chủ tịch UBND thành phố ban 

hành 34 Quyết định giải quyết khiếu nại (lần đầu). Tổng số đơn khiếu nại lần hai 

là 34 đơn, trong đó: Công dân rút đơn là 07 đơn; Chủ tịch UBND tỉnh ban hành 

27 Quyết định giải quyết khiếu nại (lần hai). Liên quan đến vụ việc này, ngày 

10/5/2019 Thanh tra Chính phủ có Văn bản số 709/TTCP-C.I về việc cử Tổ công 

tác làm việc về kết quả rà soát các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, 

kéo dài; ngày 16 và 17/5/2019 Tổ công tác của Thanh tra Chính phủ đã làm việc 

với UBND tỉnh Lạng Sơn, UBND tỉnh đã có Báo cáo số 112/BC-UBND ngày 

10/6/2019 gửi Tổ công tác. Thực hiện nghiêm túc ý kiến chỉ đạo của Tổng Thanh 

tra Chính phủ tại Thông báo số 1768/TB-TTCP ngày 08/10/2019 thông báo kết 

luận buổi tiếp công dân định kỳ tháng 9 năm 2019 và Kết luận thanh tra số 

2318/KL-TTCP ngày 23/12/2019 của Tổng Thanh tra Chính phủ về thanh tra 

trách nhiệm của UBND tỉnh Lạng Sơn trong việc thực hiện pháp luật về thanh 

tra, tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng và quản lý đất đai 

(giai đoạn 01/01/2010 - 31/12/2017); ngày 17/6/2020 UBND thành phố Lạng Sơn 

đã ban hành Quyết định số 1149/QĐ-UBND về việc thu hồi và hủy bỏ các văn 

bản liên quan đến việc thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối với hộ ông 

Mai Đức Lâm khi triển khai thực hiện Dự án; UBND tỉnh đã phối hợp với Tổ 

công tác của Bộ Tài nguyên và Môi trường (được thành lập theo Quyết định số 

1882/QĐ-BTNMT ngày 26/8/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường) 

kiểm tra lại ranh giới, mốc giới của một số hộ dân có đất bị thu hồi theo Quyết 

định số 1808/QĐ-UBND-XD ngày 14/9/2005 của UBND tỉnh Lạng Sơn thu hồi 

đất giao cho UBND thành phố Lạng Sơn để thực hiện Dự án. Ngày 27/10/2020 

Bộ Tài nguyên và Môi trường có Báo cáo số 114/BC-BTNMT gửi Phó Thủ 

tướng Thường trực Trương Hoà Bình báo cáo kết quả kiểm tra mốc giới của một 

số hộ dân có đất bị thu hồi theo Quyết định số 1808/QĐ-UBND ngày 14/9/2005 

của UBND tỉnh Lạng Sơn đang có khiếu nại, tố cáo kéo dài, trong đó kết luận: 

“Kết quả kiểm tra cho thấy ranh giới thu hồi đất thực tế cơ bản phù hợp với ranh 

giới thu hồi đất theo Quyết định số 1808/QĐ-UBND-XD. Không phát hiện UBND 

tỉnh Lạng Sơn thu hồi đất vượt ngoài ranh giới theo Quyết định 1808/QĐ-UBND-

XD”. Ngày 29/12/2020, UBND tỉnh đã giao Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp 

nhận kết quả đo đạc tại Bộ Tài nguyên và Môi trường. Ngày 15/01/2021, UBND 

tỉnh Lạng Sơn đã tham dự buổi đối thoại của Thanh tra Chính phủ với 10 công 

dân đại diện cho 32 hộ dân trú tại khối 2, phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn 

tại tỉnh Lạng Sơn; ngày 26/3/2021 Thanh tra Chính phủ có Thông báo số 481/TB-

TTCP thông báo kết luận của Thanh tra Chính phủ tại buổi đối thoại với công dân 

phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn. UBND tỉnh đang tập 

trung chỉ đạo tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, vận động công dân, tạo sự 

đồng thuận trong triển khai hoàn thành Dự án. 

8. Đánh giá việc triển khai thực hiện kế hoạch công tác năm 2021 

Ngay từ đầu năm UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo thủ trưởng các sở, ban, 

ngành và Chủ tịch UBND các huyện, thành phố thực hiện nghiêm túc quy định 
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của Luật Tiếp công dân; chủ động nắm tình hình, tăng cường đối thoại với công 

dân, nhất là địa bàn, lĩnh vực phát sinh nhiều đơn thư, vụ việc đông người, gắn 

việc tiếp công dân với giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công 

dân; chủ động xử lý, giải quyết đơn liên quan đến bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa 

XV và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021- 2026. Đến thời điểm 

báo cáo cơ bản đã hoàn thành kế hoạch công tác năm 2021. 

Trước diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19, để đảm bảo thực hiện có 

hiệu quả “mục tiêu kép” theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, 

UBND tỉnh đã chỉ đạo Thanh tra tỉnh và các tổ chức thanh tra trên địa bàn thực 

hiện nghiêm túc các quy định của Trung ương và địa phương về phòng, chống 

dịch Covid-19 trong tổ chức thực hiện nghiệp vụ tiếp công dân, giải quyết khiếu 

nại, tố cáo; căn cứ tình hình hình thực tế, tổ chức thực hiện tiếp công dân, giải 

quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật, đồng thời đảm bảo thực hiện 

nghiêm chỉnh các biện pháp phòng, chống dịch; trong thời kỳ báo cáo, không có 

công chức vi phạm các quy định về phòng, chống dịch Covid-19. 

Tuy nhiên do dịch Covid-19 bùng phát đã ảnh hưởng đến việc thực hiện 

công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; trong quá trình giải quyết các 

vụ việc do địa bàn bị dãn cách bởi dịch Covid-19, vì vậy việc mời công dân lên 

làm việc không thực hiện được…) đã làm ảnh hưởng đến việc giải quyết một số 

vụ việc khiếu nại, tố cáo của công dân. 

UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm túc 

Thông tư số 02/2021/TT-TTCP ngày 22/3/2021 của Thanh tra Chính phủ, quy 

định chế độ báo cáo công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo 

và phòng, chống tham nhũng. Tuy nhiên số lượng biểu mẫu báo cáo theo quy 

định tại Thông tư nhiều, các tiêu chí trong từng biểu mẫu đòi hỏi phải phân loại, 

theo dõi cụ thể, chi tiết việc xử lý từng loại đơn thư, thời gian mở phần mềm để 

cập nhật số liệu sát với ngày báo cáo gửi Thanh tra Chính phủ, vì vậy khó đảm 

bảo thời hạn theo yêu cầu, trong khi đó công chức được giao tổng hợp chưa được 

tập huấn khai thác, sử dụng phần mềm hệ thống báo cáo việc cập nhật thông tin, 

tổng hợp số liệu theo biểu mẫu còn lúng túng, sai sót, nhất là ở tổ chức thanh tra 

cấp huyện và thanh tra một số sở, ban, ngành. 

III. NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ 

1. Ưu điểm 

Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo tiếp tục được Tỉnh ủy, 

Hội đồng nhân dân tỉnh quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, giám sát; được UBND tỉnh, 

Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo quyết liệt, kịp thời; các sở, ban, ngành và UBND các 

huyện, thành phố đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện nghiêm túc công tác 

tiếp công dân theo quy định, có nhiều cố gắng trong xem xét, giải quyết khiếu 

nại, tố cáo của công dân. Do làm tốt công tác nắm tình hình, đối thoại với công 

dân, gắn việc tiếp công dân với giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh 

của công dân; các vụ việc công dân kiến nghị, phán ánh được chỉ đạo xử lý kịp 

thời nên số lượng đơn liên quan đến cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và 

đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026 giảm mạnh so với số 
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lượng đơn liên quan đến cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIV và đại biểu 

Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021; đối với các kỳ họp của Quốc 

hội khóa XV không phát sinh vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp; 

năm 2021 trên địa bàn tỉnh không hình thành “điểm nóng” về khiếu nại, tố cáo.  

Nhận thức về trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác tiếp công dân 

tiếp tục có chuyển biến tích cực, tình trạng ủy quyền tiếp công dân định kỳ cơ 

bản đã chấm dứt; công tác phối hợp giữa các cơ quan hành chính và giữa cơ quan 

hành chính với các cơ quan tư pháp, Mặt trận Tổ quốc, Hội Nông dân các cấp 

tiếp tục được duy trì và phát huy hiệu quả trong tư vấn, giải quyết các vụ việc. 

Công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt, giáo dục pháp luật, bồi dưỡng, 

tập huấn kỹ năng cho đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân, 

tham mưu giải quyết khiếu nại, tố cáo tiếp tục được quan tâm; kỹ năng vận động, 

thuyết phục, giải thích pháp luật tiếp tục được phát huy, trong quá trình giải quyết 

đã có 34/189 trường hợp khiếu nại, tố cáo công dân rút đơn, chiếm tỷ lệ 18,0% 

tổng số vụ việc đã thụ lý giải quyết. 

2. Tồn tại, hạn chế 

- Công tác tổ chức tiếp công dân của một số cơ quan, đơn vị còn hạn chế; 

số lượng công dân đăng ký tiếp công dân vượt cấp và số đơn khiếu nại, đơn tố 

cáo, đơn kiến nghị, phản ánh tăng so với cùng kỳ; còn có vụ việc giải quyết khiếu 

nại, tố cáo không đảm bảo thời hạn giải quyết theo quy định; nhận định, đánh giá 

về nội dung khiếu nại, tố cáo ở một số vụ việc chưa đảm bảo chặt chẽ. 

- Số lượng các cuộc thanh tra, kiểm tra trách nhiệm người đứng đầu trong 

thực hiện nhiệm vụ tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; công tác kiểm tra 

nội bộ còn ít, chất lượng còn hạn chế; việc khắc phục những hạn chế sau thanh 

tra, kiểm tra còn chậm. 

3. Nguyên nhân 

- Nguyên nhân chủ quan: 

Thủ trưởng một số cơ quan, đơn vị chưa thực sự quyết liệt trong chỉ đạo và 

tổ chức thực hiện tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, đặc biệt các vụ việc 

có tính chất phức tạp, đông người; cách thức tổ chức đối thoại, tiếp công dân của 

người đứng đầu một số cơ quan, đơn vị còn chưa khẩn trương, linh hoạt để làm 

giảm mức độ “bức xúc” của người dân. 

Việc bố trí, kiện toàn đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân, 

tham mưu giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo có nơi chưa được quan tâm đúng 

mức; một số cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân, tham mưu giải quyết 

đơn còn hạn chế về năng lực chuyên môn, kỹ năng xử lý vụ việc, chưa thực hiện đầy 

đủ trách nhiệm trong tiếp công dân, xác minh, thẩm tra nội dung đơn, gây ảnh 

hưởng đến chất lượng giải quyết. 

Một số cán bộ, công chức chưa thực hiện đầy đủ trách nhiệm trong thực 

hiện nhiệm vụ, công vụ; trong thực hiện nhiệm vụ kiểm đếm, lập phương án bồi 

thường giải phóng mặt bằng, lập hồ sơ xử lý vi phạm hành chính...còn có sai sót, 

làm phát sinh kiến nghị, khiếu nại đối với phương án bồi thường giải phóng mặt 

bằng. 
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- Nguyên nhân khách quan: 

 Khiếu nại, tố cáo chủ yếu liên quan đến công tác thu hồi đất, bồi thường, 

hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất thực hiện các dự án đầu tư xây 

dựng, trong khi đó việc triển khai thực hiện dự án có thu hồi đất còn kéo dài, cơ 

chế chính sách về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư có thay đổi, làm phát sinh việc 

so sánh trong việc thực hiện cơ chế, chính sách bồi thường giải phóng mặt bằng. 

Do thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 đã ảnh hưởng trực 

tiếp đến thời gian làm việc với người khiếu nại, thẩm tra xác minh nội dung khiếu 

nại, đối thoại với người khiếu nại, làm kéo dài thời gian giải quyết khiếu nại.   

Một số công dân ý thức chấp hành pháp luật về khiếu nại, tố cáo còn hạn 

chế, nội dung yêu cầu giải quyết không chính đáng, không có căn cứ pháp luật; 

có yêu cầu xem xét, giải quyết lại mặc dù vụ việc đã được các cơ quan chức năng 

giải quyết hết thẩm quyền, đúng quy định của pháp luật; sau khi khiếu nại đã 

được xem xét, giải quyết, công dân chuyển sang tố cáo người giải quyết khiếu nại 

nhưng không cung cấp được tài liệu, chứng cứ mới... 

IV. DỰ BÁO TÌNH HÌNH 

Trong thời gian tới trên địa bàn tỉnh tiếp tục triển khai thực hiện các dự án 

đầu tư có thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội, do đó dự báo có thể tiếp tục 

phát sinh đơn khiếu nại, tố cáo liên quan đến công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định 

cư thực hiện các dự án và có thể hình thành các vụ việc khiếu kiện đông người. 

Công tác quản lý nhà nước về đất đai và thực hiện các chính sách xã hội 

mặc dù đã được UBND tỉnh chỉ đạo thường xuyên, tuy nhiên trong quá trình tổ 

chức thực hiện vẫn còn có những hạn chế, sai sót và là nguyên nhân phát sinh 

đơn trong thời gian tới; một số vụ việc đã được các các cơ quan hành chính xem 

xét giải quyết đúng quy định pháp luật, hết thẩm quyền, có thông báo chấm dứt 

xem xét, giải quyết vụ việc nhưng công dân vẫn đến Trụ sở Tiếp công dân tỉnh đề 

nghị xem xét, giải quyết lại.  

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

KỲ TIẾP THEO 

1. Phát huy vai trò, trách nhiệm của thủ trưởng cơ quan hành chính trong thực 

hiện công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định của Luật Tiếp 

công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo và các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của 

tỉnh. Phối hợp và tổ chức thực hiện nghiêm túc Quy định số 11-QĐi/TW ngày 

18/02/2019 của Bộ Chính trị quy định về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy 

trong việc tiếp công dân, đối thoại trực tiếp với công dân dân và xử lý những phản 

ánh, kiến nghị của dân.  

2. Tiếp tục chấn chỉnh, tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà 

nước trên các lĩnh vực, nhất là lĩnh vực quản lý đất đai, xây dựng, tài chính ngân 

sách, chế độ chính sách. Thực hiện đúng các quy định của pháp luật về thu hồi 

đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; chú trọng công khai minh bạch, dân chủ, 

công bằng, đảm bảo giải quyết đầy đủ quyền lợi hợp pháp chính đáng của công 

dân; tăng cường công tác tuyên truyền, giải thích chế độ, chính sách pháp luật 

cho công dân. 
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3. Tăng cường và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, 

giáo dục, phổ biến pháp luật về tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo cho người dân, 

nhất là các quy định của Luật Tố cáo năm 2018, Nghị định số 31/2019/NĐ-CP 

ngày 10/4/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức 

thi hành Luật Tố cáo; Nghị định số 124/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính 

phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều và biện pháp thi hành Luật Khiếu nại; 

tăng cường bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ trực tiếp làm công 

tác tiếp công dân, tham mưu giải quyết khiếu nại, tố cáo.  

4. Tiếp tục quan tâm chỉ đạo, giải quyết kịp thời, đúng quy định các vụ 

việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền; chú trọng, tập trung rà soát, giải quyết 

các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài theo chỉ đạo của Thủ 

tướng Chính phủ, hướng dẫn của Thanh tra Chính phủ tại Kế hoạch số 363/KH-

TTCP ngày 20/3/2019. 

5. Tiếp tục quan tâm công tác bố trí, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ công chức 

làm nhiệm vụ thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, đáp ứng yêu 

cầu thực hiện nhiệm vụ; nâng cao hiệu quả công tác phối hợp trong công tác tiếp 

công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Chú trọng làm tốt công tác thanh tra, kiểm 

tra trách nhiệm trong thực hiện pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố 

cáo, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu trong việc thực hiện tiếp công dân 

định kỳ, đột xuất và đối thoại với công dân; làm rõ trách nhiệm, xử lý nghiêm túc 

các trường hợp vi phạm pháp luật, thiếu trách nhiệm trong thực hiện công tác này.  

6. Tăng cường thanh tra, kiểm tra nội bộ đối với các cơ quan, đơn vị thuộc 

phạm vi quản lý, tập trung vào nội dung thanh tra, kiểm tra công vụ để kịp thời 

chấn chỉnh, khắc phục hạn chế thiếu sót, không để hình thành sai phạm trong 

thực hiện nhiệm vụ, công vụ. 

7. Duy trì và thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả công tác phối hợp giữa các 

cơ quan hành chính nhà nước với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã 

hội trong tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân; tạo điều kiện 

để Hội Nông dân các cấp tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân; tập 

trung giải quyết kịp thời các ý kiến, kiến nghị của cử tri, đơn do Đoàn đại biểu 

Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp và các cơ quan khác chuyển đến. Tiếp tục 

chỉ đạo nâng cao chất lượng công tác hòa giải ở cơ sở, nhất là hòa giải tranh chấp 

đất đai; kịp thời giải quyết tranh chấp, khiếu nại ngay từ khi mới phát sinh ở cơ sở.  

8. Tăng cường công tác nắm chắc tình hình khiếu nại, tố cáo trên địa bàn, 

nhất là các địa bàn có các dự án có quy mô thu hồi đất lớn, các dự án tiềm ẩn yếu 

tố phức tạp về khiếu nại, tố cáo; xác định rõ nguyên nhân hình thành khiếu nại, tố 

cáo để kịp thời tổ chức tiếp công dân, đối thoại với công dân; tập trung giải quyết 

kịp thời kiến nghị chính đáng của công dân, hạn chế nguyên nhân hình thành khiếu 

nại, tố cáo; tập trung giải quyết dứt điểm vụ việc ngay từ khi mới phát sinh. Chủ 

động báo cáo xin ý kiến các Bộ, ngành Trung ương đối với các vụ việc vướng mắc 

trong áp dụng cơ chế, chính sách, pháp luật hoặc vụ việc đông người, phức tạp trên 

địa bàn. Tạo điều kiện để công dân thực hiện quyền, nghĩa vụ khiếu nại, tố cáo 

nhưng kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi pháp pháp luật của tổ chức, cá 

nhân trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; lợi dụng khiếu 
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nại, tố cáo để kích động, xúi giục làm ảnh hưởng đến an ninh, trật tự an toàn xã 

hội.  

VI. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT  

Đề nghị Thanh tra Chính phủ xem xét: 

1. Sớm ban hành Thông tư quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 

31/2019/NĐ-CP ngày 10/4/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và 

biện pháp tổ chức thi hành Luật Tố cáo năm 2018; tổ chức tập huấn việc khai 

thác, sử dụng phần mềm Hệ thống báo cáo công tác thanh tra, giải quyết khiếu 

nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng theo quy định tại Thông tư số 

02/2021/TT-TTCP ngày 22/3/2021 của Thanh tra Chính phủ. 

2. Nghiên cứu, báo cáo đề xuất cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung Luật 

Tiếp công dân, Nghị định số 64/2014/NĐ-CP có quy định cụ thể về chế tài xử lý 

đối với trường hợp công dân vi phạm pháp luật trong tiếp công dân, giải quyết 

khiếu  nại, tố cáo; nghiên cứu, đề xuất Chính phủ ban hành Nghị định quy định 

xử phạt hành chính trong lĩnh vực tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo làm cơ sở để 

xử lý những trường hợp vi phạm pháp luật trong lĩnh vực này, nhất là đối với các 

đối tượng lợi dụng quyền khiếu nại, tố cáo để gây rối an ninh trật tự, xúc phạm 

cán bộ, công chức, ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động của các cơ quan nhà nước.  

3. Nghiên cứu, báo cáo đề xuất cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung quy 

định về cơ cấu tổ chức của Ban Tiếp công dân để tương xứng với nhiệm vụ được 

giao; quy định cụ thể về số lượng biên chế của Ban Tiếp công dân, nhất là đối với 

các địa bàn, đơn vị phát sinh nhiều đơn thư khiếu nại, tố cáo. 

4. Trên cơ sở kết quả thực hiện các quy định của Luật Khiếu nại, Luật Tố 

cáo cần nghiên cứu, sửa đổi bổ sung hoàn thiện các văn bản quy định chi tiết để 

đảm bảo phù hợp với thực tế, trong đó cần nghiên cứu xem xét có hình thức xử lý 

các trường hợp cố tình khiếu nại, tố cáo sai sự thật. 

Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn trân trọng báo cáo Thanh tra Chính phủ./. 
 

 Nơi nhận:     
- Thanh tra Chính phủ;                     
- Cục I - TTCP; 

- CT, PCT UBND tỉnh (Đ/c Quỳnh); 

- Ban Nội chính Tỉnh ủy; 

- Thanh tra tỉnh; 

- C, PCVP UBND tỉnh; 

- Phòng THNC, Ban TCD; 

- Lưu: VT, NTHQ.                                                                                

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

                 Hồ Tiến Thiệu 
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