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KẾ HOẠCH 

Nâng cao chất lượng tiếp công dân; Giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, 

 kiến nghị, phản ánh của công dân năm 2022 

 

Thực hiện Nghị quyết số 64-NQ/HU ngày 14/02/2022 của Ban Thường vụ 

Huyện ủy Văn Lãng về lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm 2022. Uỷ ban 

nhân huyện xây dựng kế hoạch nâng cao chất lượng tiếp công dân; giải quyết 

đơn thư, khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân năm 2022 như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, nâng cao năng lực và chất lượng công tác 

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

chế tình trạng công dân khiếu nại kéo dài, đông người, vượt cấp, nhằm góp phần 

giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đáp ứng yêu cầu nhiệm 

vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện. 

2. Yêu cầu 

Tiếp tục đổi mới công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành trong công tác tiếp 

công dân; giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân; coi 

công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh 

của công dân là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng cần tổ chức triển khai thực 

hiện theo đúng quy định của pháp luật và các văn bản hướng dẫn thi hành. 

II. MỤC TIÊU 

1. Mục tiêu chung: 

Tiếp tục triển khai, phổ biến Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố 

cáo; Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự 

lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo 

đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trên địa bàn huyện; tổ 

chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 64-NQ/HU ngày 14/02/2022 của Ban 

Thường vụ Huyện ủy về lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm 2022. 

2. Mục tiêu cụ thể:  

- Tập trung tham mưu giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản 

ánh đạt tỷ lệ 90% vụ việc mới phát sinh, không để tồn đọng vụ việc kéo dài, chú 

trọng việc tổ chức thực hiện các quyết định giải quyết khiếu nại, giải quyết tố 

cáo đã có hiệu lực pháp luật. 

- Các cơ quan, đơn vị cần tập trung giải quyết kịp thời, đúng thời hạn 100% 

vụ việc thuộc lĩnh vực ngành phụ trách; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn thực 
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hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết đơn tố cáo, kiến nghị, phản ánh của 

công dân theo đúng thẩm quyền và địa bàn quản lý.  

III. NỘI DUNG VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN 

1. Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo 

Tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 18/5/2012 của Thủ tướng 

Chính phủ về chấn chỉnh và nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải 

quyết khiếu nại, tố cáo; Quyết định số 858/QĐ-TTg ngày 14/6/2010 của Thủ 

tướng Chính phủ phê duyệt Đề án đổi mới công tác tiếp công dân và Chỉ thị số 

19-CT/TU ngày 15/8/2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường lãnh đạo, 

chỉ đạo, nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo 

và các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh và Huyện ủy.  

Đề cao trách nhiệm, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị 

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

công dân, trước hết là vai trò lãnh đạo của cấp ủy, quản lý điều hành của chính 

quyền trong công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến 

nghị, phản ánh của công dân. UBND xã, thị trấn phân công trách nhiệm rõ ràng, 

cụ thể để giải quyết kịp thời, dứt điểm các vụ việc khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, 

phản ánh của công dân thuộc thẩm quyền và địa bàn quản lý. 

2. Nâng cao công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về công tác tiếp 

công dân và giải quyết đơn thư 

Tiếp tục tổ chức các hội nghị để tuyên truyền, phổ biến Luật Tiếp công dân, 

Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo và các văn bản hướng dẫn thi hành đến các đại biểu 

là trưởng thôn, bí thư chi bộ, thành viên tổ hòa giải thôn, khu phố; thành viên 

Hội đồng hòa giải, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của các xã, thị trấn trên 

địa bàn. 

UBND các xã, thị trấn tiếp tục chỉ đạo đội ngũ tuyên truyền viên pháp luật 

của đơn vị thường xuyên tuyên truyền lồng ghép các nội dung pháp luật về khiếu 

nại, tố cáo trong các cuộc họp thôn, họp khu phố, tuyên truyền lưu động…nhằm 

nâng cao kiến thức pháp luật, ý thức thượng tôn pháp luật của cán bộ, công chức 

và nhân dân ở địa phương. Chú trọng tuyên truyền, phổ biến pháp luật lĩnh vực 

nhạy cảm thường xảy ra trong đời sống xã hội như: lĩnh vực đất đai, chính sách 

bồi thường, hỗ trợ của nhà nước khi bị thu hồi đất; pháp luật về phòng, chống các 

tệ nạn xã hội; quản lý, bảo vệ rừng, bảo vệ biên giới quốc gia…. 

3. Tập trung giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu nại, tố cáo, kiến 

nghị, phản ánh của công dân 

Các cơ quan, đơn vị; UBND các xã, thị trấn tập trung giải quyết kịp thời, 

đúng thời hạn các vụ việc khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân 

theo đúng thẩm quyền và đúng quy định của pháp luật. Trường hợp vụ việc 

không thuộc thẩm quyền hoặc vượt quá thẩm quyền hướng dẫn công dân đến cơ 

quan có thẩm quyền hoặc cơ quan Tòa án để xem xét giải quyết, không để vụ 

việc tồn đọng, kéo dài nhất là tranh chấp đất đai cần phải tổ chức hòa giải ngay 



3 
 

 

khi mới phát sinh không để hình thành điểm nóng, phát sinh đông người gây bức 

xúc trong nhân dân đẫn đến khiếu nại, tố cáo. 

Tiếp tục tăng cường kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn việc thực hiện pháp luật 

về tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh đối 

với cán bộ, công chức; đảm bảo quyền khiếu nại, tố cáo của công dân theo đúng 

quy định của pháp luật. 

Tăng cường hiệu quả công tác cải cách hành chính, thực hiện công khai, 

minh bạch, giảm phiền hà cho cán bộ, công chức, viên chức, các tổ chức doanh 

nghiệp và nhân dân trên địa bàn nhằm hạn chế phát sinh khiếu nại, tố cáo.  

4. Nâng cao chất lượng cán bộ làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư 

Kiện toàn đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn 

thư cấp huyện và cấp xã có đủ bản lĩnh, có phẩm chất đạo đức tốt, có kiến thức 

pháp luật, có khả năng hướng dẫn, giải thích, thuyết phục để công dân hiểu và chấp 

hành đúng pháp luật. Cử cán bộ, công chức tham gia các lớp bồi dưỡng chuyên 

môn nghiệp vụ, kiến thức quản lý nhà nước, kiến thức nghiệp vụ thanh tra giải 

quyết đơn thư khiếu nại tố cáo, xử lý đơn thư kiến nghị, phản ánh của công dân. 

Rà soát, bổ sung thành viên Hội đồng tư vấn giải quyết khiếu nại, tố cáo; 

Hội đồng tư vấn giải quyết tranh chấp đất đai của UBND cấp huyện; UBND các 

xã, thường xuyên củng cố, kiện toàn Hội đồng hòa giải cấp xã để kịp thời giải 

quyết các vụ việc phát sinh thuộc địa bàn quản lý.  

Các cơ quan đơn vị, UBND các xã, thị trấn có trách nhiệm phân công cán 

bộ, công chức tiếp công dân, tiếp nhận và xử lý đơn, tiếp công dân theo quy định 

của pháp luật. 

5. Làm tốt công tác phối kết hợp trong công tác xử lý, giải quyết đơn thư 

Chú trọng công tác phối kết hợp với các cơ quan liên quan trong việc tổ 

chức đối thoại trực tiếp với người khiếu nại, thực hiện tốt quy chế phối hợp với 

Hội Nông dân huyện giải quyết các vụ việc khiếu kiện liên quan đến nông dân. 

Thường xuyên giữ mối liên hệ với các cơ quan tư pháp của huyện tránh sự 

chồng chéo trong việc giải quyết. 

Thanh tra huyện chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, 

thị trấn trong việc giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công 

dân; thực hiện nghiêm túc các quyết định giải quyết đơn có hiệu lực pháp luật. 

Ban Tiếp công dân huyện chủ động phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, ban, 

ngành liên quan trong việc tiếp công dân, tiếp nhận xử lý các kiến nghị, khiếu 

nại, tố cáo của công dân nhất là đối với các vụ việc phức tạp, đông người; vận 

động người dân trở về nơi cư trú, thực hiện quyền kiến nghị, khiếu nại, tố cáo 

theo quy định của pháp luật.  

Các cơ quan chức năng liên quan phối hợp chặt chẽ, có biện pháp giải 

quyết kịp thời, không để các thế lực thù địch, các phần tử cơ hội chính trị lợi 

dụng quyền khiếu nại, tố cáo để có hành vi gây rối, xúc phạm, chống người thi 

hành công vụ hoặc tiếp tay cho các thế lực thù địch và phần tử cơ hội chính trị 

chống phá Đảng và Nhà nước. 
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IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Thanh tra huyện là cơ quan thường trực giúp UBND huyện theo dõi, 

kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các cơ quan, ban, ngành huyện và UBND các xã, 

thị trấn trong việc thực hiện các nội dung kế hoạch này; chủ trì phối kết hợp với 

Ban Tiếp công dân huyện, các cơ quan, đơn vị liên quan và UBND các xã, thị 

trấn xây dựng báo cáo kết quả công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư trên địa bàn 

huyện gửi cấp có thẩm quyền theo quy định. Có trách nhiệm tham mưu giúp 

Chủ tịch UBND huyện giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo khi được giao. 

2. Phòng Tài nguyên và Môi trường là cơ quan chủ trì chỉ đạo có trách 

nhiệm kiểm tra, rà soát, hướng dẫn cơ sở giải quyết và tham mưu giải quyết các 

vụ việc tranh chấp đất đai tồn đọng, phức tạp, kéo dài. Có trách nhiệm tham 

mưu giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh về lĩnh vực đất đai 

thuộc thẩm quyền UBND cấp huyện khi được giao. 

3. Ban Tiếp công dân huyện có trách nhiệm tổ chức tiếp công dân, xử lý 

đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh đảm bảo đúng quy định của pháp luật. 

Sau mỗi kỳ tiếp công dân phải có thông báo kết quả tiếp công dân gửi các cơ 

quan, đơn vị và công dân liên quan; phối hợp với Thanh tra huyện làm tốt công 

tác tổng hợp, thông tin, báo cáo về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, 

tố cáo gửi các cấp có thẩm quyền theo quy định. 

4. Căn cứ Kế hoạch này, Thủ trưởng các cơ quan, ban ngành, Chủ tịch 

UBND các xã, thị trấn xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện; chủ động giải 

quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân thuộc thẩm quyền; tổ 

chức thực hiện nghiêm túc các quyết định giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, 

phản ánh đã có hiệu lực pháp luật. 

Trên đây là Kế hoạch nâng cao chất lượng tiếp công dân, giải quyết đơn 

thư, khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân năm 2022 của UBND 

huyện. Yêu cầu các cơ quan, ban, ngành huyện và UBND các xã, thị trấn 

nghiêm túc thực hiện nội dung trên./. 
 

Nơi nhận:  
- TT Huyện ủy; 

- TT HĐND huyện;    

- Thanh tra tỉnh; 

- Ban Tiếp công dân tỉnh; 

- CT, PCT UBND huyện; 

- UBKT Huyện ủy; 

- Các CQ, ban, ngành, đoàn thể huyện; 

- Thanh tra huyện; 

- Ban Tiếp công dân huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Lưu: VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  

CHỦ TỊCH 
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