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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Phan Thiết, ngày 18 tháng 9 năm 2018.

BÁO CÁO
Công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo Quý III và
phƣơng hƣớng, nhiệm vụ Quý IV năm 2018.
Thực hiện Công văn số 1124/TTBT-VP ngày 20/8/2018 của Thanh tra
tỉnh Bình Thuận về báo cáo công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và
phòng chống tham nhũng 9 háng đầu năm, Quý III năm 2018.
UBND thành phố Phan Thiết báo cáo kết quả như sau:
A. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ QUÝ III.
I. Công tác thanh tra:
- Đã hoàn thành cuộc thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật, nhiệm
vụ, quyền hạn được giao của Hiệu trưởng trường Tiểu học Lạc Đạo, ban hành Kết
luận số 389/Kl-TTPT ngày 08/8/2018 và thực hiện công khai Kết luận thanh tra
thanh tra theo quy định.
- Đang hoàn chỉnh báo cáo kết quả thanh tra Đoàn thanh tra việc sử dụng
đất của các hộ dân ở xung quanh chợ Hàm Tiến.
Ngoài ra, đang tham gia Đoàn Kiểm tra do Sở Tài nguyên và Môi trường
thành lập về việc kiểm tra công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất,
quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại Phòng Tài nguyên – Môi
trường thành phố và Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Phan Thiết.
Đồng thời, tiếp tục đôn đốc việc thực hiện các kết luận thanh tra theo quy
định.
II. Công tác tiếp công dân, giải quyết đơn của UBND thành phố.
1. Công tác tiếp công dân.
Trong Quý III năm 2018, thành phố đã tổ chức tiếp 536 lượt công dân đến
khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị, cụ thể:
- Tiếp định kỳ 156 lượt (HĐND thành phố tiếp 44 lượt; lãnh đạo UBND
thành phố tiếp 112 lượt).
- Ban Tiếp công dân thành phố tiếp thường xuyên 380 lượt công dân trực
tiếp đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh.
Qua tiếp công dân cho thấy nội dung khiếu nại, kiến nghị, phản ánh chủ
yếu liên quan đến lĩnh vực thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi thực
hiện các dự án, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, lấn chiếm đất, xây dựng
trái phép. Sau các buổi Thường trực HĐND và lãnh đạo U ND thành phố tiếp
công dân, Ban Tiếp công dân thành phố đều có văn bản thông báo ý kiến chỉ đạo,
yêu cầu các c quan chức năng tham mưu, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị,
phản ánh chính đáng, hợp pháp của tổ chức, công dân đúng quy định pháp luật;
đối với vụ việc không thuộc thẩm quyền giải quyết đều giải thích, hướng dẫn
công dân gửi đ n đến c quan có thẩm quyền để được xem xét, giải quyết.

2. Công tác giải quyết đơn thƣ:
2.1. Tiếp nhận, phân loại, xử lý đơn thƣ:
Tổng số đ n tiếp nhận thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND thành phố
là 43 đ n (tồn Quý II: 22 đ n, mới tiếp nhận Quý III: 21 đ n). Kết quả phân loại:
+ Khiếu nại: 28 đ n (tồn Quý II: 20 đ n, mới tiếp nhận Quý III: 08 đ n).
+ Tố cáo: 03 đ n (tồn Quý II: 02 đ n, mới tiếp nhận Quý III: 01 đ n).
+ Phản ánh, kiến nghị + Tranh chấp đất đai + đ n khác: 12 đ n;
2.2. Kết quả giải quyết đơn thuộc thẩm quyền:
Đã giải quyết 10/31 đ n thư khiếu nại, tố cáo (đạt 32%); Trong đó:
* Đ n khiếu nại đã giải quyết: 06/28 đ n (đạt 21%); kết quả:
+ Có 02 QĐ đình chỉ;
+ Có 01 đ n khiếu nại sai;
+ Có 02 đ n khiếu nại đúng toàn bộ.
+ Có 01 đ n khiếu nại đúng một phần;
- Đ n tố cáo: đã giải quyết 03/03 đ n (đạt 100%), kết quả:
+ Có 01 đ n tố cáo sai;
+ Có 01 đ n có đúng có sai;
+ Có 01 đ n rút nội dung khiếu nại.
- Phản ánh, kiến nghị +Đ n khác đã giải quyết: 10/12 đ n (đạt 83%).
B. ĐÁNH GIÁ:
1. Ƣu điểm:
- Việc tiếp nhận, phân loại, xử lý đ n thư khiếu nại, tố cáo ngày càng tiến
bộ, đảm bảo chặt chẽ, đúng quy định; việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công
dân từng bước được thực hiện theo đúng quy trình và quy định của pháp luật. Quá
trình tham mưu giải quyết đ n thư được c quan chuyên môn thẩm tra, xác minh
sâu kỹ, bám sát vào nội dung đ n thư nên một số vụ việc được giải quyết đúng quy
định, hợp tình hợp lý.
2. Tồn tại:
- Công tác thanh tra được thực hiện theo đúng trình tự, quy trình, tuy nhiên
thời hạn các cuộc thanh tra chưa đảm bảo theo quy định, vẫn còn các cuộc thanh
tra kéo dài.
- Kết quả giải quyết đ n thư Quý III năm 2018 còn thấp, một số vụ việc
chưa đảm bảo thời hạn theo quy định, vẫn còn vụ việc kéo dài.
- Công tác tổng hợp, thống kê, lưu trữ, theo dõi đ n chưa thật sự khoa học,
chặt chẽ dẫn đến tình trạng cập nhật đ n thư còn trùng đ n, sót đ n.
- Công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về khiếu nại, tố cáo
mặc dù đã triển khai nhưng chưa được quan tâm đúng mức nên nhận thức của
công dân về khiếu nại, tố cáo chưa đầy đủ dẫn đến tình trạng đ n khiếu nại, tố cáo
gửi trùng lắp, vượt cấp.
3. Nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế:
3.1. Khách quan:
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- Nhận thức của một bộ phận nhân dân chưa đầy đủ về quyền và nghĩa vụ,
dân chủ và kỷ cư ng nên mặc dù khiếu nại đã được giải quyết đúng pháp luật nhưng
vẫn cố tình khiếu kiện kéo dài hoặc chuyển từ hình thức khiếu nại sang tố cáo khi
khiếu nại không đạt được mục đích, dẫn đến việc khiếu nại, tố cáo không có điểm
dừng.
- Thành phố Phan Thiết hiện có nhiều dự án quy hoạch, chỉnh trang đô thị
và thư ng mại, du lịch nên liên quan đến quyền lợi của nhiều hộ gia đình, cá nhân
có đất trong khu vực bị giải tỏa; mặt khác, do tình trạng lấn, chiếm, chuyển
nhượng đất đai trái phép trước đây không có sự quản lý chặt chẽ của chính quyền
địa phư ng và chủ trư ng, c chế chính sách mới thường xuyên phát sinh, việc
nghiên cứu áp dụng thực hiện chưa được kịp thời, đồng bộ nên khi triển khai các
dự án hầu hết đều phát sinh rất nhiều khiếu nại, tố cáo.
- Theo quy định của Luật Khiếu nại và Luật Tố cáo thì phải họp Hội đồng
Tư vấn thành phố và tổ chức đối thoại với công dân trước khi ban hành Quyết định
giải quyết khiếu nại hoặc Kết luận tố cáo. Trong khi đó, để bố trí lịch làm việc với
sự chủ trì của Chủ tịch UBND thành phố thì rất khó khăn.
3.2.Chủ quan:
- Nhân sự phục vụ cho công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo tại
nhiều đ n vị thiếu (cụ thể Phòng Tài nguyên và Môi trường và Thanh tra thành
phố), chưa đáp ứng được khối lượng công việc cần phải thực hiện, trong khi đó
khối lượng công việc phát sinh nhiều, một số ngành có tính chất công việc nhạy
cảm, phức tạp và áp lực về mặt thời gian giải quyết.
- Số đ n phản ánh, kiến nghị thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND thành
phố tiếp nhận rất lớn; Số đ n này được giao về cho các phòng ban chuyên môn
(chủ yếu là Phòng Tài nguyên và Môi trường và c quan Thanh tra thành phố), để
nghiên cứu, tham mưu đề xuất UBND thành phố giải quyết. Điều này dẫn đến thời
gian để các c quan này thực hiện nhiệm vụ xác minh, tham mưu giải quyết đ n
khiếu nại, tố cáo hạn chế, gây chậm trễ về thời hạn và ảnh hưởng kết quả giải
quyết đ n cũng như kết quả thực hiện nhiệm vụ của các c quan này.
- Một số vụ việc khi đưa ra Hội đồng Tư vấn thành phố không nhận được sự
thống nhất về quan điểm giải quyết, được giao trả để xác minh thêm, gây ra việc
quá thời hạn giải quyết đ n theo quy định.
- Sau khi c quan chuyên môn có báo cáo xác minh gửi UBND thành phố
thì một bộ phận chuyên viên của Văn phòng HĐND và U ND thành phố thiếu sự
theo dõi sâu sát, dẫn đến tình trạng tổng hợp hồ s còn chậm trễ để trình Hội đồng
Tư vấn thành phố họp xét.
C. PHƢƠNG HƢỚNG NHIỆM VỤ 03 THÁNG CUỐI NĂM 2018:
1. Triển khai các cuộc thanh tra theo kế hoạch được phê duyệt, trong đó tập
trung hoàn thành các cuộc thanh tra đang tồn đọng; Tăng cường công tác thanh tra,
kiểm tra trách nhiệm của Thủ trưởng các c quan, địa phư ng trong việc thực hiện
Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo.
2. Tập trung giải quyết dứt điểm, đúng quy định các khiếu nại, tố cáo, kiến
nghị, phản ánh của người dân, hạn chế tối đa tình trạng đ n giải quyết kéo dài, quá
hạn và vượt cấp, phấn đấu đạt tỷ lệ giải quyết trong năm 2018 đạt trên 85%. Đồng
thời, đôn đốc, theo dõi thực hiện các quyết định giải quyết khiếu nại, tố cáo đã có
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hiệu lực pháp luật.
3. Tập trung rà soát các vụ việc đã được các c quan chuyên môn báo cáo
kết quả xác minh; tăng cường bố trí lịch họp Hội đồng Tư vấn thành phố và tổ
chức đối thoại với công dân để có c sở ban hành Quyết định giải quyết khiếu nại,
tố cáo.
4. Thường xuyên rà soát, kiểm tra, đôn đốc, chấn chỉnh các đ n vị được
giao nhiệm vụ tham mưu xác minh nội dung khiếu nại, tố cáo nhằm đảm bảo tham
mưu đúng thời gian và chất lượng.
5. Phối hợp tổ chức, tạo điều kiện cho cán bộ, công chức tham gia học tập,
đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ giải quyết khiếu nại, tố cáo nhằm nâng cao năng lực
và kỹ năng công tác thực tiễn của cán bộ, công chức trong giải quyết đ n thư.
6. Thực hiện nghiêm chế độ thông tin báo cáo về công tác thanh tra, tiếp
công dân, xử lý đ n thư, giải quyết khiếu nại tố cáo theo quy định của UBND tỉnh.
Trên đây là báo cáo kết quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố
cáo Quý III năm 2018 của UBND thành phố Phan Thiết./.
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