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UBND TỈNH HÀ TĨNH 

SỞ XÂY DỰNG  

 

        Số: 2081/BC-SXD 

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

               Hà Tĩnh, ngày 03 tháng 8  năm 2020 

BÁO CÁO 

Kết quả công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2020 

(Số liệu tính từ 01/8/2019 đến 31/7/2020) 

 

 Thực hiện Văn bản số 4631/UBND-NC ngày 16/7/2020 của UBND tỉnh 

về việc yêu cầu các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thành phố, thị xã 

và đơn vị liên quan rà soát, tổng hợp, tham mưu báo cáo kết quả giải quyết khiếu 

nại, tố cáo năm 2020 (số liệu tính từ 01/8/2019 đến 31/7/2020), Sở Xây dựng báo 

cáo kết quả công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2020 như sau: 

 I. KHÁI QUÁT TÌNH HÌNH KHIẾU NẠI, TỐ CÁO CỦA CÔNG DÂN 

Sở Xây dựng là cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh thực hiện chức 

năng quản lý nhà nước về các lĩnh vực Quy hoạch xây dựng và kiến trúc; hoạt 

động đầu tư xây dựng; phát triển đô thị hạ tầng kỹ thuật đô thị và khu công 

nghiệp kinh tế, khu công nghệ cao; nhà ở; công sở thị trường bất động sản, vật 

liệu xây dựng và các nhiệm vụ do UBND phân cấp hoặc ủy quyền theo quy định 

của pháp luật. Trong năm 2020 số lượng công dân đến trực tiếp Sở Xây dựng để 

thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo liên quan đến các lĩnh vực quản lý của ngành 

ngày càng giảm so với cùng kỳ năm 2019. Các vụ việc khiếu nại, tố cáo, phản 

ánh tập trung chủ yếu vào lĩnh vực hoạt động xây dựng ảnh hưởng đến mọi sinh 

hoạt của người dân, lĩnh vực đất đai... 

 Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, điều 

hành của UBND tỉnh, Sở Xây dựng đã chủ động triển khai thực hiện các nhiệm 

vụ bám sát các Nghị quyết, chương trình của tỉnh, vận dụng vào từng nhiệm vụ 

cụ thể với sự chỉ đạo, điều hành quyết liệt của lãnh đạo Sở và nỗ lực của toàn thể 

CBCC-VC nên đã đạt được những kết quả tương đối bền vững trên các lĩnh vực 

quản lý của ngành. Việc tiếp dân được Cấp ủy, Lãnh đạo Sở quan tâm, chỉ đạo 

thực hiện nghiêm túc để tiếp nhận thông tin, lắng nghe và kịp thời xử lý những 

phản ánh, kiến nghị của nhân dân. 

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

QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO 

1. Công tác tiếp công dân 
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a) Kết quả tiếp công dân (tiếp thường xuyên, định kỳ và đột xuất) của trụ 

sở tiếp công dân, của thủ trưởng các cấp, các ngành và của các cơ quan thanh tra 

(số lượt, người); số vụ việc (cũ, mới phát sinh); số đoàn đông người (báo cáo cụ 

thể các đoàn đông người có tính chất phức tạp): 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 hóa, 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. 

Hiện nay Sở đã thay thế Quyết định số 89/QĐ-SXD ngày 13/11/2014 

thành Quyết định số 93/QĐ-SXD ngày 05/9/2019 về việc ban hành Nội quy tiếp 

công dân của Sở Xây dựng.  

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

a) Tiếp nhận:  

Trong năm 2020 (số liệu tính từ 1/8/2019 đến 01/7/2020) Sở Xây dựng 

nhận được 05 đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh, cụ thể cá đơn như sau: 

- Đơn kiến nghị của tổ dân phố 2 phường Bắc Hồng, thị xã Hồng Lĩnh với 

nội dung nêu như sau: UBND thị xã Hồng Lĩnh cho người dân phá hệ thống 

cống, mương thoát nước để xây dựng nhà ở trên vị trí này và đã làm cho toàn bộ 

hệ thống mương và cống thoát nước của người dân sinh hoạt xung quanh bị tắc, 

toàn bộ nước thải sinh hoạt đặc biệt là nước thải các nhà vệ sinh cả dãy phố hàng 

ngày chảy tràn xuống gây ngập và hôi thối ô nhiễm, phải đóng cửa 24/24 không 

dám ra ngoài. 

- Giải quyết theo Thông báo kết quả tiếp công dân định kỳ tháng 01/2020 

tại Trụ sở tiếp công dân tỉnh với nội dung phản ánh: Bà Nguyễn Thị Thảo phản 

ánh bà bị bệnh hiểm nghèo phải chuyển nhượng 1.125,8 m2 đất tại thị trấn Thiên 

Cầm, huyện Cẩm Xuyên (đã được UBND huyện cấp Giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất số BN26737 ngày 24/02/2014); để có kinh phí chữa bệnh bà đã nhận 

tiền chuyển nhượng đất từ ông Hoàng Đức Nhật nhưng chưa được địa phương 

chưa cho pháp chuyển nhượng với lý do lô đất nằm trong quy hoạch tạm thời 

chưa cho phép chuyển nhượng chuyển nhượng,... nay ông Hoàng Đức Nhật đòi 

lại tiền nhưng bà đã chi hết cho chữa bệnh, không có trả cho ông Nhật; vì vậy, bà 

Thảo đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết. 

- Thực hiện văn bản số 937/UBND-KT2 ngày 2/02/2020 của UBDN tỉnh về 

việc giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với UBND huyện và các đơn vị liên 

quan kiểm tra, làm rõ với nội dung đơn kiến nghị của Nhà đầu tư về vướng mắc 
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của dự án Nhà hàng ba anh em kinh doanh thủy hải sản tại xã Cương Gián, 

huyện Nghi Xuân. 

  - Đơn của bà Nguyễn Thị Danh, trú tại thôn Vĩnh Giang, xã Hương Vĩnh, 

huyện Hương Khê với nội dung: phản ánh vì sao tại thời điểm chồng bà bị tai 

nạn chết không có nắp đậy tại miệng cống trung tâm thị trấn và trách nhiệm đó 

thuộc về ai? và phải bồi thường, hỗ trợ cho gia đình thiệt hại về người, tài sản và 

tinh thần trong vụ việc nêu trên; tố cáo vì sao công an thị trấn Hương Khê đã đến 

lập biên bản nhưng không có đại diện của người bị nạn...  

  - Đơn của ông Lê Tử và công dân Thạch Châu, huyện Lộc Hà với nội 

dung một số công trình trên địa bàn huyện (Đường giao thông nông thôn Hồng 

Lạc đi thôn Kim Ngọc, nâng cấp sửa chữa khuôn viên bờ rào Trường THCS Mỹ 

Châu...) tố cáo Chủ tịch UBND xã và một số cán bộ xã có liên quan nâng khối 

lượng để trục lợi tiền của nhân dân (đơn nặc danh). 

b) Phân loại đơn  

- Đơn tố cáo (nặc danh): 01 

 - Đơn kiến nghị, phản ánh: 04 (trong đó 01 đơn có cả tố cáo và kiến nghị 

phản ánh). 

 c) Kết quả xử lý đơn  

  - Đơn tố cáo của ông Lê Tử và công dân Thạch Châu, huyện Lộc Hà 

không giải quyết; 

  - 01 đơn của bà Nguyễn Thị Danh đã giải quyết chuyển đơn. 

 - Đối với đơn của tổ dân phố 2 phường Bắc Hồng, thị xã Hồng Lĩnh Sở 

Xây dựng đã có văn bản số 3132/SXD-TTS ngày 17/12/2019 về việc chuyển đơn 

đến UBND thị xã Hồng Lĩnh để được xem xét giải quyết theo quy định. 

 - Đối với đơn bà Nguyễn Thị Thảo Sở đã có kết quả trả lời số 344/TTS-

SXD ngày 24/02/2020. 

 - Đối với đơn của dự án Nhà hàng ba anh em nêu trên Sở Xây dựng đã 

kiểm tra thực địa và hồ sơ, có báo cáo kết quả số 379/TTS-SXD ngày 

27/02/2020. 

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

a. Giải quyết đơn khiếu nại thuộc thẩm quyền: 0 

b. Giải quyết đơn tố cáo thuộc thẩm quyền: 0 

c. Giải quyết đơn kiến nghị, phản ánh: 02 

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 
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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 thực hiện chống lãng phí và thực hành tiết kiệm, gương 

mẫu chấp hành và thực hiện các chủ trương của Đảng, 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; 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. 

 6. Việc người đứng đầu các ngành, các cấp việc tổ chức tiếp dân, việc 

tổ chức đối thoại trong giải quyết khiếu nại, tố cáo. Chất lượng công tác tiếp 

nhận đơn thư, việc tuân thủ về quy trình các quy định trong việc tiếp nhận, 

phân loại xử lý đơn thư 

Giám đốc Sở trực tiếp tiếp dân vào ngày thứ 6 tuần đầu tiên của tháng tại 

địa điểm tiếp công dân của Sở. Trường hợp Giám đốc Sở không thể tiếp công 

dân theo lịch thì ủy quyền cho các phó Giám đốc để kịp thời tiếp nhận thông tin, 

lắng nghe, đối thoại trực tiếp và xử lý những phản ánh; kiến nghị của nhân dân.  

Tiếp công dân đột xuất trong các trường hợp vụ việc gay gắt, phức tạp, có 

nhiều người tham gia, liên quan đến trách nhiệm của nhiều cơ quan, tổ chức, đơn 

vị hoặc ý kiến của các cơ quan, tổ chức, đơn vị còn khác nhau; Vụ việc nếu 

không chỉ đạo, xem xét kịp thời có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng hoặc có thể 

dẫn đến hủy hoại tài sản của Nhà nước, của tập thể, xâm hại đến tính mạng, tài 

sản của nhân dân, ảnh hưởng đến an ninh, chính trị, trật tự, an toàn xã hội. 

Khi tiếp công dân, Giám đốc, các Phó Giám đốc và Chánh Thanh tra Sở 

có ý kiến trả lời về việc giải quyết vụ việc cho công dân. Trường hợp chưa trả lời 

ngay được thì chỉ đạo các phòng ban trong cơ quan, công chức, viên chức thuộc 

quyền quản lý của mình kịp thời xem xét, giải quyết và thông báo cho công dân 

biết thời gian trả lời và theo trình tự thủ tục quy định. 

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; 
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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: 

 Công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo luôn 

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 một công việc cực kỳ phức tạp, đòi hỏi những người làm công tác 

này có trình độ chuyên môn vững vàng, kinh nghiệm thực tiễn và am hiểu về 

kiến thức xã hội, còn phải có phẩm chất đạo đức chính trị, có tâm huyết với công 

việc được giao và đặc biệt 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 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 363/KH-TTCP ngày 20/3/2019 của Thanh tra Chính phủ về 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 trong năm đang thực hiện đúng 

theo các quy định của Luật khiếu nại, tố cáo, Luật tiếp công dân. Các cán bộ tiếp 

công dân đều có phẩm chất đạo đức tốt, hiểu biết về pháp luật và có đủ năng lực 

để đảm bảo 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 vai 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 nai, tố cáo; 

- 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 Thanhh tra Bộ 

trực thuộc vá các cơ quan cấp trên khi có yêu cầu. 

2. Dự báo 
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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. 

 III. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ CỦA CÔNG TÁC TIẾP CÔNG 

DÂN, XỬ LÝ ĐƠN THƯ VÀ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO TRONG KỲ 

TIẾP THEO 

 - 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 của ngành; 

 - Coi việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo là nhiệm vụ thường 

xuyên của Sở và giao Thanh tra Sở chủ trì thực hiện; 

 - Làm tốt công tác tuyên tuyền 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...; 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. 

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 đồng thuận, khách quan và hiệu quả cao. 

- 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; 

- Tăng cường công tác 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 tình trạng khiếu nại, tố cáo. 

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

2020, Sở Xây dựng báo cáo Thanh tra tỉnh tổng hợp và báo cáo cơ quan có thẩm 

quyền theo quy định./. 

Nơi nhận: 

- UBND tỉnh (bc); 

- Thanh tra tỉnh;  

- Lưu VT, TTr. 
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