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        Hà Tĩnh, ngày         tháng 4 năm 2021 

 
BÁO CÁO 

Kết quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, 

kiến nghị, phản ánh tháng 4 năm 2021 

 
 

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

QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO, KIẾN NGHỊ, PHẢN ÁNH. 

1. Công tác tiếp công dân: 

a. Kết quả tiếp công dân: 

- Tiếp công dân định kỳ tại Trụ sở Ban Tiếp công dân tỉnh: Trong tháng 

4/2021, Sở GTVT không có lịch tiếp công dân tại Trụ sở Ban Tiếp công dân 

tỉnh. 

- Tiếp dân tại Phòng tiếp công dân Sở:  

+ Định kỳ ngày 10 hàng tháng, Bí thư Đảng ủy, Lãnh đạo Sở trực tiếp tiếp 

công dân tại Phòng tiếp công dân của Sở: Không có công dân đến. 

+ Tiếp dân thường xuyên tại Phòng tiếp dân Sở: Cử cán bộ thường xuyên 

trực tiếp công dân, trong tháng không có công dân đến.  

b. Nội dung tiếp công dân: Không 

c. Kết quả phân loại, xử lý qua tiếp công dân: Không. 

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

a) Tiếp nhận: 

Trong tháng 4/2021, Sở GTVT không có đơn thư khiếu nại, tố cáo. 

b) Phân loại đơn: Không. 

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

a) Giải quyết đơn khiếu nại thuộc thẩm quyền: Không. 

b) Giải quyết đơn tố cáo thuộc thẩm quyền: Không. 

4. Giải quyết đơn thƣ kiến nghị, phản ánh thuộc thẩm quyền:  

Trong tháng 4/2021, Sở GTVT không có đơn thư kiến nghị, phản ánh. 

5. Kết quả xây dựng, hoàn thiện thể chế và tuyên truyền, phổ biến 

pháp luật về khiếu nại, tố cáo: 

- Tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của 

Trung ương, Tỉnh ủy và UBND tỉnh về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu 

nại, tố cáo, đặc biệt là các văn bản: Văn bản số 1656/VPCP-V.I ngày 04/3/2020 

của Văn phòng Chính phủ về kết quả thực hiện  uyết định 1849/ Đ-TTg ngày 

27/12/2018 của Thủ tư ng Chính phủ và Kế hoạch số 276/KH-TTCP ngày 



2 

26/02/2020 của Thanh tra Chính phủ về việc đôn đốc công tác tiếp công dân, xử 

lý đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo; tiếp tục thực hiện hiệu quả Kế hoạch 

số 76/KH-TCT ngày 02/5/2019 của UBND tỉnh chỉ đạo, giải quyết một số vụ 

việc khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh đông người, ph c tạp, k o dài trên 

địa bàn và các Văn bản: Số 98/UBND-NCm ngày 24/5/2019 và số 99/UBND-

NCm ngày 27/5/2019 của UBND tỉnh chỉ đạo các địa phương, đơn vị tự kiểm tra, 

rà soát, giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, ph c tạp; thực hiện 

nghiêm túc Kế hoạch số 262/KH-UBND ngày 20/8/2019 của UBND tỉnh về t  

ch c tiếp công dân, xử lý đơn thư phục vụ Đại hội Đảng bộ các c p và Đại hội 

toàn quốc l n th   III của Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn bản số 8652/UBND-

TCD ngày 22/12/2020 của UBND tỉnh về tăng cường công tác tiếp công dân, xử 

lý đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo phục vụ Đại hội l n th   III của Đảng. 

- Tăng cường công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư; t t cả các vụ việc 

khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân phải được giải quyết v i tinh 

th n trách nhiệm cao, đúng pháp luật và kịp thời ngay từ khi m i phát sinh ở c p 

cơ sở. 

II. ĐÁNH GIÁ VÀ DỰ BÁO TÌNH HÌNH KHIẾU NẠI, TỐ CÁO. 

1. Đánh giá: 

- Đảng ủy, Ban giám đốc Sở đã quan tâm và chỉ đạo sâu, sát công tác tiếp 

dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh. Công tác tiếp dân, giải 

quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh được thực hiện đúng quy trình, quy 

định, không n  tránh, thực hiện phương châm “dân vận kh o” trong công tác 

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

- Bộ phận tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh 

không ngừng nâng cao phẩm ch t chính trị, nghiệp vụ chuyên môn; luôn luôn đề 

cao trách nhiệm, t  ch c thực hiện nghiêm túc quy trình giải quyết đơn thư 

khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; tham mưu Giám đốc Sở xử lý, giải quyết 

đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh kịp thời, đúng quy định.  

2. Dự báo: 

Trong thời gian t i, Sở GTVT tiếp tục thực hiện nhiều thủ tục dịch vụ 

công, công tác quản lý kinh doanh vận tải ngày càng tăng, một số dự án xây 

dựng công trình giao thông tiếp tục được thực hiện, do đó sẽ liên quan đến 

quyền và lợi ích của nhiều người nên dự báo dễ phát sinh đơn thư. 

III. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM CỦA CÔNG TÁC TIẾP CÔNG DÂN, XỬ LÝ 

ĐƠN THƢ VÀ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO TRONG THỜI GIAN TỚI. 

1. Về công tác tiếp công dân: 

- Thường xuyên bố trí cán bộ tiếp dân thường trực tại phòng Tiếp công 

dân Sở để tiếp nhận thông tin của các t  ch c, cá nhân. 

- Định kỳ vào ngày 10 hàng tháng, Bí thư Đảng ủy, đại diện Lãnh đạo Sở 

trực tiếp tiếp công dân tại phòng tiếp dân Sở; đồng thời khi có vụ việc đông 

người, vụ việc ph c tạp Lãnh đạo Sở sẽ t  ch c tiếp đột xu t. 
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- Trong công tác tiếp dân luôn luôn lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của 

người dân, coi đây là nguồn thông tin phản hồi để xem x t ch n chỉnh trong 

công tác quản lý nhà nư c, quản lý cán bộ. 

- Tham gia tiếp công dân đ y đủ các kỳ tại Trụ sở Ban Tiếp công dân tỉnh 

để xem x t giải quyết các trường hợp có liên quan đến ngành GTVT. 

- Phân loại các nội dung tiếp dân, giải thích th u đáo, th u tình đạt lý; lắng 

nghe cả mặt phải, mặt trái khi công dân trình bày, vận dụng phương châm “dân 

vận kh o” tạo niềm tin cho nhân dân khi đến cơ quan nhà nư c. 

- Phối hợp v i các ngành, các c p để tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, 

tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân các nội dung có liên quan đến ngành 

giao thông vận tải. 

2. Giải quyết khiếu nại, tố cáo: 

- Phân loại đúng các đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; thụ lý 

các đơn thư thuộc thẩm quyền; đối v i đơn thư không thuộc thẩm quyền thì 

hư ng dẫn công dân đến cơ quan có thẩm quyền để được xem x t, giải quyết 

theo quy định. 

- T  ch c kiểm tra, xác minh, đối ch t, đối thoại làm rõ các nội dung 

khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh để giải quyết đúng quy trình, thủ tục; đồng 

thời ban hành văn bản, kết luận, quyết định để giải quyết nội dung đơn thư khiếu 

nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh theo quy định của pháp luật; 

- Tập trung nguồn lực, con người để giải quyết kịp thời d t điểm các vụ 

việc khiếu kiện đông người ngay tại c p cơ sở, không để khiếu kiện k o dài, 

vượt c p. 

Trên đây là kết quả công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, 

tố cáo, kiến nghị, phản ánh trong tháng 4 năm 2021 và nhiệm vụ trong thời gian 

t i; Sở Giao thông vận tải báo cáo Thanh tra tỉnh để theo dõi, t ng hợp, chỉ 

đạo./. 

 
Nơi nhận: 
- Thanh tra tỉnh (báo cáo); 

- Trụ sở Ban TCD tỉnh (báo cáo); 

- Các PGĐ Sở (biết); 

- Các phòng, ban, đơn vị thuộc Sở; 

- Lưu: VT. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Lƣơng Phan Kỳ 
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