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BÁO CÁO
Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo,
kiến nghị của cử tri năm 2021

Tiếp nhận Văn bản số 702/TTT-NV4 ngày 06/10/2021 về việc báo cáo kết
quả, giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của cử tri; công tác phòng, chống
tham nhũng và thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2021.
Ủy ban nhân dân huyện báo cáo kết quả thực hiện như sau:
I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC THANH TRA
1. Thanh tra hành chính:
Thanh tra đột xuất theo Quyết định số 409/QĐ-UBND ngày 02/3/2021 của
Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện về việc thanh tra hoạt động kinh tế trang trại nông
nghiệp trên địa bàn huyện Thuận Nam; đã có báo cáo, đang trình Ủy ban nhân dân
huyện Kết luận thanh tra; (Hiện đang hoàn tất báo cáo kết luận thanh tra).
Thanh tra đột xuất theo Quyết định số 892/QĐ-UBND ngày 02/5/2021 của
Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện về thanh tra toàn diện việc quản lý và sử dụng đất
tại khu dân cư phục vụ dự án đường Văn Lâm – Sơn Hải, (Hiện đang hoàn tất báo
cáo kết luật thanh tra).
Tiếp tục thanh tra Kế hoạch theo Quyết định số 08/QĐ-TTH ngày
06/10/2021 của Chánh Thanh tra huyện, về việc quyết định thanh tra việc quản lý
và sử dụng tài chính ngân sách của UBND xã Phước Minh.
2. Thanh tra trách nhiệm:
Thanh tra đột xuất theo Quyết định số 1841/QĐ-UBND ngày 06/7/2021 của
Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện về việc thanh tra toàn diện trách nhiệm của
Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin huyện Thuận Nam. (Hiện đang tổng hợp báo
cáo kết quả thanh tra).
II. CÔNG TÁC TIẾP DÂN VÀ KHIẾU NẠI TỐ CÁO
1. Công tác tiếp công dân:
Trong năm 2021, Uỷ ban nhân dân huyện và Ủy ban nhân dân các xã tiếp
183 lượt/ 237 người, cụ thể:
a) Ủy ban nhân dân huyện và các cơ quan chuyên môn thực hiện tiếp thường
xuyên và định kỳ tại trụ sở tiếp công dân huyện là 131 lượt (177 người). Nội dung
chủ yếu liên quan đến tranh chấp đất đai giữa các hộ dân; cấp giấy chứng nhận
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quyền sử dụng đất, vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai; bồi thường, hỗ trợ
tại các dự án điện mặt trời ... Trong đó: có 03 đoàn đông người (38 người) gồm: 15
người dân Phước Dinh phản ánh về tình hình mua bán, sang nhượng, xây dựng nhà
trái phép, lấn chiếm đất đai; 12 người Phước Dinh khiếu nại quyết định xử phạt vi
phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai liên quan đến các hộ dân trên địa bàn xã;
11 người dân Phước Minh kiến nghị xem xét lại nội dung liên quan đến việc thu
hồi, bồi thường đất của các hộ để thực hiện dự án Nhà máy điện mặt trời Bim 2.
b) Uỷ ban nhân dân các xã tiếp thường xuyên và định kỳ 52 lượt/60 người.
Nội dung chủ yếu liên quan việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tranh
chấp đất đai, phản ánh tinh hình an ninh trật tự tại xã Phước Minh, Phước Ninh, Cà
Ná, Phước Diêm, Phước Nam. Ủy ban nhân dân các xã còn lại thực hiện việc tiếp
công dân hàng tuần, phân công cán bộ trực tiếp dân thường xuyên tại bộ phận một
cửa theo Luật định.
2. Tiếp nhận, phân loại và xử lý đơn thƣ khiếu nại, tố cáo
a) Tổng số đơn thư tiếp nhận trong năm 2021: 193 đơn (07 khiếu nại, 01 tố
cáo, 185 kiến nghị); trong đó, năm trước chuyển sang 10 đơn; tiếp nhận mới: 183
đơn; cụ thể:
b) Phân loại:
- Các cơ quan chuyên môn thuộc huyện tiếp nhận: 112 đơn (05 đơn khiếu
nại, 01 đơn tố cáo, 106 đơn kiến nghị). Trong đó: năm trước chuyển sang 02 đơn
(Phòng Tài nguyên và Môi trường); tiếp nhận mới 110 đơn, cụ thể: Thanh tra
huyện 06 đơn (04 kiến nghị, 01 tố cáo, 01 khiếu nại); Phòng Tài nguyên và Môi
trường huyện 97 đơn (04 khiếu nại, 93 kiến nghị); Phòng Lao động thương binh và
xã hội 03 đơn kiến nghị; Phòng giáo dục và Đào tạo 02 đơn kiến nghị; Phòng Kinh
tế Hạ tầng 01 đơn kiến nghị; Phòng Nông nghiệp 01 đơn kiến nghị;
- Ủy ban nhân dân xã tiếp nhận: 81 đơn (02 khiếu nại, 79 kiến nghị). Trong
đó: năm trước chuyển sang 08 đơn (Cà Ná 02 đơn, Phước Dinh 04 đơn, Phước Hà
01 đơn, Phước Minh 01 đơn); tiếp nhận mới 73 đơn, cụ thể: xã Cà Ná 17 đơn kiến
nghị; Phước Minh 05 đơn kiến nghị; xã Phước Nam 05 đơn (01 khiếu nại, 04 kiến
nghị); xã Phước Ninh 09 đơn kiến nghị; xã Phước Dinh 25 đơn kiến nghị; xã Nhị
Hà 08 đơn kiến nghị; xã Phước Diêm 04 đơn ( 03 kiến nghị, 01 khiếu nại).
Kết quả xử lý đơn thư:
- Cấp huyện: 112 đơn (01 tố cáo, 05 khiếu nại, 106 kiến nghị)
Thuộc thẩm quyền xử lý, giải quyết là: 107 đơn; trong đó: Thanh tra huyện
06 đơn (01 tố cáo, 01 khiếu nại, 04 kiến nghị); Phòng Tài nguyên và Môi trường
94 đơn (04 khiếu nại, 90 kiến nghị); Phòng Lao động Thương binh và Xã hội 03
đơn kiến nghị; Phòng giáo dục và Đào tạo 02 đơn kiến nghị; Phòng kinh tế và hạ
tầng 01 đơn kiến nghị; Phòng Nông nghiệp 01 đơn kiến nghị;
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Không thuộc thẩm quyền là 05 đơn: Phòng Tài nguyên và Môi trường đã xử
lý: 01 đơn tranh chấp hướng dẫn ra Tòa án; 01 đơn khiếu nại chuyển cho Thanh tra
tỉnh; 03 đơn kiến nghị đã chuyển UBND xã Cà Ná giải quyết theo thẩm quyền;
- Cấp xã: 81 đơn (02 khiếu nại, 79 kiến nghị)
Thuộc thẩm quyền UBND cấp xã xử lý, giải quyết: 80 đơn Trong đó: xã Cà
Ná 19 đơn kiến nghị; Phước Minh 05 đơn kiến nghị; xã Phước Nam 05 đơn (01
khiếu nại, 04 kiến nghị); xã Phước Ninh 09 đơn kiến nghị; xã Phước Dinh 29 đơn
kiến nghị; xã Nhị Hà 08 đơn kiến nghị; xã Phước Diêm 04 đơn (01 khiếu nại, 03
kiến nghị); xã Phước Hà 01 đơn kiến nghị;
Không thuộc thẩm quyền là 01 đơn: xã Phước Minh 01 đơn kiến nghị
chuyển đến Phòng Tài nguyên và Môi trường giải quyết theo thẩm quyền.
3. Kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh thuộc thẩm
quyền:
a) Cấp huyện: 97/106 đơn, đạt 91.50%.
- Thanh tra huyện đã giải quyết 06/06 đơn (04 đơn kiến nghị, 01 tố cáo, 01
khiếu nại).
- Phòng Tài nguyên và Môi trường đã giải quyết 85/94 đơn; đang giải quyết
9 đơn (01 khiếu nại, 08 kiến nghị).
- Phòng Lao động Thương binh và Xã hội đã giải quyết 03/03 đơn kiến nghị;
- Phòng Kinh tế Hạ tầng đã giải quyết 01/01 đơn kiến nghị;
- Phòng Giáo dục và Đào tạo đã giải quyết 02/02 đơn kiến nghị;
- Phòng Nông nghiệp &PTNT đã giải quyết 01 đơn kiến nghị.
b) Cấp xã: 68/80 đơn, đạt 85 %.
- Xã Cà Ná đã giải quyết 14/19 đơn, kiến nghị; đang giải quyết 05 đơn kiến
nghị;
- Xã Nhị Hà đã giải quyết 06/08 đơn kiến nghị; đang giải quyết 02 đơn kiến
nghị.
- Xã Phước Nam đã giải quyết 05/05 đơn (04 kiến nghị, 01 khiếu nại);
- Xã Phước Ninh đã giải quyết 07/09 đơn kiến nghị;
- Xã Phước Minh đã giải quyết 05/05 đơn kiến nghị;
- Xã Phước Dinh đã giải quyết 26/29 đơn; đang giải quyết 03 đơn kiến nghị;
- Xã Phước Hà đã giải quyết 01/01 đơn kiến nghị;
- Xã Phước Diêm đã giải quyết 04/04 đơn kiến nghị;
c) Dự kiến thực hiện:
- Cấp huyện: ước thực hiện xong trước ngày 15/12/2021 là: 05 đơn (04 kiến
nghị, 01 đơn khiếu nại);

4
- Cấp xã ước thực hiện xong trước ngày 15/12/2021 là: 12 đơn kiến nghị;
(Đính kèm biểu mẫu)
III. KẾT QUẢ KIẾN NGHỊ CỦA CỬ TRI:
Trong năm 2021, UBND huyện đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, UBND
các xã thực hiện giải quyết các kiến nghị, khiếu nại cử tri trên các lĩnh vực do Hội
đồng nhân dân các cấp chuyển đến là 65 kiến nghị. Trong đó: Cấp huyện là 30 kiến
nghị; cấp xã; 35 kiến nghị
(Đính kèm biểu mẫu)
IV. PHƢƠNG HƢỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2022
1. Tiếp tục triển khai, tuyên truyền Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Luật Tiếp
công dân, Luật phòng chống tham nhũng và các văn bản hướng dẫn thi hành đến
cán bộ, nhân dân, nhất là ở các xã trên địa bàn huyện, nhằm nâng cao nhận thức
pháp luật cho cán bộ, công chức trong các cơ quan và nhân dân thực hiện, không
để tình trạng khiếu kiện đông người, phức tạp hoặc vượt cấp.
2. Thực hiện tốt công tác tiếp công dân thường xuyên, định kỳ tại Trụ sở
tiếp công dân của huyện và cấp xã để tiếp nhận đơn thư, hướng dẫn công dân
thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật.
3. Tập trung giải quyết khiếu nại, tố cáo phấn đấu đạt tỷ lệ 90% đối với các
vụ việc mới phát sinh; giải quyết cơ bản số vụ việc tồn đọng, kéo dài, trong đó chú
trọng giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo từ cơ sở.
4. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra trách nhiệm thủ trưởng các
ngành, các cấp trong việc chấp hành pháp luật về khiếu nại, tố cáo nhằm phát huy
hơn nữa vai trò, trách nhiệm của thủ trưởng các ngành, các cấp trong quá trình thực
hiện công tác này; thanh tra đột xuất các vụ việc phát sinh.
Trên đây là báo cáo công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến
nghị của cử tri năm 2021./.

Nơi nhận:
- Thanh tra tỉnh (báo cáo);
- TT. Huyện ủy; HĐND huyện (báo cáo);
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- UBKT huyện ủy;
- Thanh tra huyện;
- Phòng: Nội vụ, TN&MT;
- VP CU&CQ huyện;
- UBND các xã;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH

Trƣơng Xuân Vỹ

