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BÁO CÁO 

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

kiến nghị, phản ánh năm 2021 

(Từ ngày 16/8/2020 đến ngày 15/8/2021) 

 

 

Thực hiện Công văn số 5525/UBND-NC ngày 21/8/2021 của UBND tỉnh 

về việc báo cáo kết quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 

2021, Sở Giao thông vận tải báo cáo tình hình, kết quả như sau: 

I. TÌNH HÌNH CHUNG VỀ TIẾP CÔNG DÂN, GIẢI QUYẾT KHIẾU 

NẠI, TỐ CÁO, KIẾN NGHỊ, PHẢN ÁNH. 

1. Khái quát tình hình, kết quả triển khai tiếp công dân theo Luật Tiếp 

công dân và Nghị định, Thông tư hướng dẫn. 

- Việc xây dựng kế hoạch, lịch tiếp công dân định kỳ; ảnh hưởng của dịch 

Covid-19 trên địa bàn và các hình thức, giải pháp vừa triển khai thực hiện công 

tác tiếp công dân, công tác giải quyết KNTC, vừa làm tốt công tác phòng, chống 

dịch bệnh: 

Sở Giao thông vận tải luôn chú trọng đến công tác tiếp công dân, giải 

quyết khiếu nại, tố cáo (KNTC), kiến nghị, phản ánh (KNPA); xác định đây là 

một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng hàng đầu; Ban Giám đốc Sở đã 

tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị tổ chức triển khai thực hiện 

nghiêm túc, có hiệu quả Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo và các 

văn bản hướng dẫn thi hành; các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, Quốc hội, 

Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Tỉnh ủy và UBND tỉnh về công tác tiếp công 

dân, giải quyết KNTC, KNPA. 

Trong kỳ báo cáo, đã ban hành Quyết định số 1146/QĐ-SGTVT-TTr ngày 

19/4/2021 về việc thành lập Tổ thực hiện nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn thư 

khiếu nại, tố cáo, kiến nghị phản ánh tại Sở GTVT Hà Tĩnh; Quyết định số 

479/QĐ-SGTVT-TTr ngày 24/02/2021 về việc ban hành Nội quy tiếp công dân; 

Kế hoạch số 1219/KH-SGTVT ngày 23/4/2021 tiếp công dân, giải quyết khiếu 

nại, tố cáo phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các 

cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Bí thư Đảng ủy - Giám đốc Sở trực tiếp tiếp công 

dân tại phòng tiếp dân Sở định kỳ vào ngày 10 hàng tháng và tham gia tiếp công 

dân tại trụ sở Ban Tiếp công dân tỉnh vào ngày 15 hàng tháng. 

Trong thời gian qua, dịch bệnh Covid-19 diễn biến hết sức phức tạp; để 

đảm bảo tốt công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC, KNPA, cũng như các 

hoạt động khác của cơ quan, Giám đốc Sở đã ban hành Kế hoạch số 1531/KH-



2 

SGTVT ngày 20/5/2021 về đáp ứng với từng cấp độ dịch bệnh viêm đường hô 

hấp cấp do vi rút corona (Covid-19) gây ra, theo đó sẽ có phương án cụ thể đối 

phó với từng cấp độ dịch bệnh trên địa bàn; Quyết định số 2812/QĐ-SGTVT-

VP ngày 19/8/2021 về việc kiện toàn Ban chỉ đạo, Tổ giúp việc phòng, chống 

dịch bệnh COVID-19. Tại phòng tiếp công dân Sở, bố trí đầy đủ dung dịch sát 

khuẩn tay, bảng niêm yết quy định 5K của Bộ Y tế; đối với những trường hợp 

không chấp hành các quy định về phòng, chống dịch, cán bộ tiếp dân từ chối 

tiếp.  

- Việc bố trí cán bộ tiếp công dân, số lượng và tỷ lệ cán bộ được đào tạo 

chuyên ngành luật; việc bồi dưỡng, tập huấn kỹ năng cho cán bộ làm công tác 

này:  

Theo Quyết định số 1146/QĐ-SGTVT-TTr ngày 19/4/2021 của Giám đốc 

Sở, Tổ tiếp công dân, xử lý đơn thư KNTC, KNPA tại Sở gồm có 06 người 

thường xuyên thay nhau làm công tác tiếp dân, trong đó có 02/06 người được 

đào tạo chuyên ngành luật. Thường xuyên bố trí cán bộ tiếp dân thường trực tại 

phòng Tiếp công dân Sở để tiếp nhận thông tin của các tổ chức, cá nhân. Hàng 

năm, khi có các lớp bồi dưỡng, tập huấn kỹ năng về công tác tiếp dân, giải quyết 

KNTC, KNPA do Thanh tra tỉnh tổ chức, Sở GTVT đều cử cán bộ tham gia đầy 

đủ nhằm nâng cao trình độ, kỹ năng. Năm 2020 đã cử 02 đồng chí đi tập huấn 

do Thanh tra tỉnh phối hợp với trường Cán bộ thanh tra tổ chức. 

- Vai trò và sự tham gia của Luật sư trong hoạt động tiếp công dân; công 

tác phối hợp với cơ quan hữu quan, đoàn thể:  

Sở GTVT luôn phối hợp tốt trong công tác tiếp công dân, giải quyết 

KNTC, KNPA khi có đề nghị của các cơ quan hữu quan, các đoàn thể. 

2. Khái quát tình hình KNTC của công dân. 

Trong kỳ, Sở GTVT Hà Tĩnh luôn duy trì tốt công tác tiếp công dân, giải 

quyết KNTC, KNPA nên không có các vụ việc khiếu nại, tố cáo (so với cùng kỳ 

năm trước không tăng, không giảm). 

3. Kết quả tiếp công dân. 

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

tiếp công dân, trong kỳ không có công dân đến.  

- Tiếp công dân của Giám đốc Sở: Định kỳ ngày 10 hàng tháng, Bí thư 

Đảng ủy - Giám đốc Sở trực tiếp tiếp công dân tại Phòng tiếp công dân của Sở, 

đã tiếp 11 kỳ (01 kỳ không tiếp do trùng lịch nghỉ tết Nguyên đán), không có 

công dân đến. 

- Tiếp công dân tại trụ sở Ban Tiếp công dân tỉnh: Giám đốc Sở tham gia 

04 kỳ (08 kỳ không tiếp do trùng lịch nghỉ tết Nguyên đán, lịch Đại hội Đảng bộ 

tỉnh, nghỉ do dịch Covid-19 và một số kỳ không có thành phần mời): không có 

trường hợp thuộc thẩm quyền giải quyết. 

4. Việc giải quyết KNTC, KNPA. 
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Trong kỳ, Sở GTVT không có đơn thư khiếu nại, tố cáo; kiến nghị, phản 

ánh thuộc thẩm quyền giải quyết;  

II. KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT CÁC VỤ VIỆC KN,TC DO CÁC CƠ QUAN 

CỦA QUỐC HỘI, BAN THUỘC UBTVQH, ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI, ĐẠI 

BIỂU QUỐC HỘI CHUYỂN ĐẾN:  

Trong kỳ báo cáo, Sở GTVT Hà Tĩnh không có vụ việc chuyển đến. 

III. NHẬN XÉT CHUNG. 

1. Những kết quả đạt được: 

Đảng ủy, Ban Giám đốc Sở luôn quan tâm, chỉ đạo sâu, sát công tác tiếp 

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

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

trình, quy định, không né tránh, thực hiện phương châm “dân vận khéo” trong 

công tác tiếp công dân, vì vậy trong thời gian qua, Sở GTVT không có đơn thư 

khiếu nại, tố cáo. 

2. Tồn tại, hạn chế. 

Đội ngũ cán bộ thực hiện công tác tiếp công dân và tham mưu giải quyết 

khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh còn kiêm nhiệm, nên còn một số hạn chế 

về trình độ chuyên sâu và kỹ năng tiếp công dân. 

IV. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT. 

Kiến nghị cơ quan cấp trên hàng năm tiếp tục tổ chức tập huấn, bồi dưỡng 

kỹ năng, nghiệp vụ tiếp công dân, giải quyết đơn thư cho đội ngũ cán bộ, công 

chức làm công tác tiếp công dân dưới cơ sở. 

Trên đây là kết quả tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, 

phản ánh năm 2021 (từ ngày 16/8/2020 đến ngày 15/8/2021); Sở Giao thông vận 

tải báo cáo Thanh tra tỉnh để tổng hợp, báo cáo./. 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh;        (báo 

- Thanh tra tỉnh;     cáo) 

- Các PGĐ Sở (biết); 

- Các phòng, ban, đơn vị thuộc Sở; 

- Lưu: VT. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 
Lương Phan Kỳ 
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