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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Kỳ Thư, ngày 18 tháng 11 năm 2022 

 

BÁO CÁO 

Kết quả công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thƣ KNTC, 

đấu tranh PCTN năm 2022 và phƣơng hƣớng, nhiệm vụ năm 2023 
(Từ ngày 01/01/2022 đến ngày 17/11/2022) 

 
 

Thực hiện Công văn số 1811/UBND-TTr, ngày 11/11/2022 của UBND 

huyện Kỳ Anh về việc báo cáo kết quả tiếp công dân, giải quyết đơn thư KNTC, 

Phòng chống tham nhũng năm 2022 phục vụ kỳ họp HĐND huyện cuối năm, 

UBND xã Kỳ Thư báo cáo như sau: 
I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH; TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN 
1. Công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC 

Từ ngày 01/01/2022 đến ngày 17/11/2022 tình hình khiếu nại, tố cáo, kiến 

nghị phản ánh trên địa bàn xã Kỳ Thư nhìn chung ổn định, không có đơn thư 

khiếu nại, tố cáo xảy ra. 

Trong thời kỳ đã ban hành  văn bản chỉ đạo về công tác tiếp công dân, 

giải quyết khiếu nại, tố cáo, cụ thể như sau: 

- Quyết định số 07/QĐ-UBND ngày 17/01/2022 Về việc kiện toàn cán bộ, 

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

công dân năm 2022 

- Thực hiện các quyết định về quy định, quy chế Tiếp công dân năm 2022. 

- Thông báo số 01/TB-UBND ngày 04/01/2022 của ủy ban nhân dân về 

lịch tiếp công dân định kỳ của chủ tịch UBND xã năm 2022. 

- Kế hoạch số 12/KH-UBND ngày 15/12/2022 về việc tiếp công dân và 

giải quyết khiếu nại, tố cáo kiến nghị, phản ánh trên địa bàn xã năm 2022. 

2. Việc thực hiện các quy định của pháp luật về PCTN 

Tuyên truyền tập trung vào các chủ trương, chính sách, pháp luật của 

Đảng, Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, lãng phí như: Nghị quyết Trung 

ương 3 (khóa X) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, 

chống tham nhũng, lãng phí”; Chỉ thị số 50-CT/TƯ của Bộ Chính trị về “Tăng 

cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án 

tham nhũng”… Bên cạnh đó đẩy mạnh tuyên truyền, quán triệt mục tiêu, quan 

điểm và nhiệm vụ, giải pháp phòng, chống tham nhũng, lãng phí trên địa bàn xã. 
II. KẾT QUẢ CÔNG TÁC TIẾP CÔNG DÂN, GIẢI QUYẾT KNTC 
1. Công tác tiếp công dân 

UBND xã Kỳ Thư đã tiếp 41lượtđịnh kỳ; thường xuyên 890lượt. 

Nội dung tiếp: một số vấn đề phản ánhliên quan đến lĩnh vực đất đai 

2.  Công tác tiếp nhận, giải quyết khiếu nại tố cáo và kiến nghị phản 

ánh. 

Từ ngày 01/01/2022 đến ngày 17/11/2022 tình hình khiếu nại, tố cáo, kiến 

nghị phản ánh trên địa bàn xã Kỳ Thư nhìn chung ổn định 



-Về khiếu nại: Đã thụ lý giải quyết 0 đơn thuộc thẩm quyền. 

-Về Tố cáo: Đã thụ lý giải quyết 0 đơn thuộc thẩm quyền. 

-Về kiến nghị, phản ánh: Đã thụ lý giải quyết 01 đơn thuộc thẩm quyền, 

đã ban hành thông báo trả lời 01 đơn. 

- Tổng số đơn thư tiếp nhận là 01đơn  

- Kết quả xử lý: Số đơn đủ điều kiện thụ lý: 01 đơn (KN: 01, TC: 0, 

KNPA: 0). Trong đó: 

+ Số đơn thuộc lĩnh vực tư pháp: 0 đơn; 

+ Số đơn thuộc lĩnh vực hành chính: 01đơn (KN: 01, TC: , KNPA: 0). 

- Kết quả giải quyết. 

* Về khiếu nại:  

- Tổng số vụ việc: 0 đơn. 

* Về tố cáo: Tổng số 0 đơn. 

* Về kiến nghị, phản ánh: Tổng số vụ việc: 01đơn 
III. KẾT QUẢ CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG 

1. Về công khai, minh bạch trong các hoạt động 

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

có quyết định phân công Cán bộ và công chức làm công tác Tiếp công dân, 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. 

2. Về thực hiện định mức, tiêu chuẩn:  

Đầu năm 2022, Ủy ban nhân dân xã đã ban hành Quyết định ban hành 

Quy chế Chi tiêu nội bộ, thực hiện chế độ tự chủ,tự chịu trách nhiệm về kinh phí 

quản lý hành chính đối với Ủy ban nhân dân xã Kỳ Thư. Thực hiện nghiêm túc 

quy chế chi tiêu do xã quy định. 

3. Thực hiện công tác cải cách hành chính, quy tắc ứng xử, đạo đức 

nghề nghiệp. 

UBND xã đã ban hành các văn bản và quán triệt cán bộ công chức về thái 

độ ứng xử và phục vụ nhân dân, không gây phiền hà, hách dịch cho nhân dân. 

Tránh tạo thủ tục hành chính phiền hà cho người dân. 

Đã ban hành nội quy, quy chế làm việc của cơ quan và công khai. Các ban 

ngành được trang bị và tham gia tập huấn để thực hiện tốt công tác quản lý công 

việc như: Dịch vụ công mức độ 3,4, hồ sơ công việc. Đẩy mạnh công tác tuyên 

truyền, hướng dẫn người dân thực hiện tốt dịch vụ công mức độ 3,4. 

4. Kết quả thực hiện các quy định về kiểm soát tài sản, thu nhập của 

ngƣời có chức vụ, quyền hạn 

Hằng năm, Ủy ban nhân dân xã tổ chức kê khai thu nhập của cán bộ, công 

chức trong cơ quan, thực hiện đúng theo quy định cấp trên chỉ đạo. 

5. Kết quả phát hiện, xử lý tham nhũng trong cơ quan 



Không để xảy ra tình trạng tham nhũng trong cơ quan. Quán triệt cán bộ, 

công chức thực hiện nghiêm, nếu xét thấy tình trạng tham nhũng xảy ra thực 

hiện kỷ luật theo quy định. 

IV. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH CHUNG 

1. Đánh giá tình hình 

1.1. Tồn tại, hạn chế  

- Tuy có phòng tiếp công dân, nhưng trang thiết bị phục vụ công tác tiếp 

công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, đối thoại còn chưa đảm bảo về 

diện tích, cơ sở vật chất. 

- Cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân thường có khối lượng 

công việc lớn nên hạn chế về mặt thời gian để tìm hiểu, nghiên cứu chuyên sâu 

về công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo do đó sẽ ảnh hưởng 

đến công tác chuyên môn. 

2.2 Nguyên nhân: 

- - 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. 
V. PHƢƠNG HƢỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2023 

- Tập trung khắc phục những hạn chế, trau dồi trình độ chuyên môn để kịp 

thời giải quyết những phản ánh, kiến nghị của người dân, không để đơn kéo dài 

và đơn vượt cấp. 

- Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về công tác tiếp 

công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo, đặc biệt chú trọng tuyên truyền trên trang 

thông tin điện tử; đài truyền thanh của xã và loa truyền thanh các thôn. 

- Thường xuyên tăng cường công tác phối hợp của UBMTTQ xã và các 

ban, nghành đoàn thể cấp xã, nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ hòa giải ở 

cơ sở và ban thanh tra nhân dân nhằm xử lý kịp thời các mâu thuẫn, tranh chấp 

xảy ra. 

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

phòng chống tham nhũng từ ngày 01/01/2022 đến ngày 17/11/2022trên địa 

bàn.UBND xãKỳ Thưbáo cáo UBND huyện biết./. 

   
 

Nơi nhận: 
- UBND huyện (Phòng Thanh tra); 

- TT Đảng ủy-HĐND; 

- Chủ tịch, Phó chủ tịch UBND xã; 

- Lưu: VP, TP.  

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Phan Văn Thiền 
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