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BÁO CÁO 

Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2021;  

phƣơng hƣớng nhiệm vụ năm 2022. 

(Số liệu  từ 01/12/20120 đến 30/11/2021) 

 

Thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật tổ chức chính quyền 

địa phương ngày 22/11/2019 và Chương trình kỳ họp thường lệ cuối năm 2021, 

Hội đồng nhân dân thành phố Điện Biên Phủ khóa VI, UBND thành phố Điện 

Biên Phủ báo cáo kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2021 và phương 

hướng, nhiệm vụ năm 2022 như sau:  

 

PHẦN I 

KẾT QUẢ CÔNG TÁC TIẾP CÔNG DÂN, XỬ LÝ ĐƠN THƢ,  

GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO NĂM 2021 
 

I. TỔNG HỢP KẾT QUẢ TIẾP DÂN, GIẢI QUYẾT ĐƠN THƢ 

1. Công tác tiếp công dân 

a) Kết quả tiếp công dân: 

Trong năm 2021 toàn thành phố đã tiếp 291 lượt công dân với 313 người, 

giảm 18 lượt so với cùng kỳ năm 2020. Trong đó:  

- Tại trụ sở UBND thành phố tiếp 244 lượt với 258 người. Trong đó: Lãnh 

đạo UBND thành phố tiếp 12 lượt với 24 người (Chủ tịch UBND thành phố đã tiếp 

08 lượt với 20 người, trong đó có 02 đoàn đông người với 12 người; Phó Chủ tịch 

UBND thành phố tiếp 04 lượt với 04 người), công chức tiếp dân tiếp 232 lượt với 

234 người. 

- Tại trụ sở UBND các xã, phường đã tiếp 47 lượt với 55 người. trong đó: 

Lãnh đạo tiếp 39 lượt với 42 người (Chủ tịch UBND các xã phường đã tiếp 23 lượt 

với 26 người, Phó Chủ tịch các xã, phường tiếp 16 lượt với 16 người), công chức 

tiếp dân tiếp 08 lượt với 13 người.  

b) Nội dung tiếp công dân 

Công dân đến nơi tiếp công dân của UBND thành phố và UBND các xã, 

phường trình bày, phản ánh và thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo liên quan đến:  

- Lĩnh vực đất đai: Đề nghị giải quyết tranh chấp đất đai trong nội bộ nhân 

dân; Đề nghị xem xét lại tiền bồi thường giải phóng mặt bằng, giao đất tái định cư.  
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- Lĩnh vực khác: Đề nghị giải quyết việc đầu tư kênh mương khu vực cánh 

đồng cuối bản Ta Pô; Đề nghị UBND phường có ý kiến với Ban QLDA trả lại 

mương cấp nước cho cánh đồng 03 bản; Đề nghị UBND thành phố xem xét tiếp 

tục làm con đường nối giữa đường đi xã Thanh Hưng và Thanh Luông thuộc dự án 

cảng hàng không; ĐN xem xét hỗ trợ kinh phí di chuyển hệ thống thiết bị máy móc 

và vật liệu và một số đề nghị khác.  

- Nội dung tiếp đông người: Các hộ dân bản phiêng Bua, phường Noong Bua 

đề nghị được hỗ trợ như các hộ tổ 18, phường Him Lam thuộc dự án hồ điều hòa; 

06 hộ gia đình tổ dân phố 6, phường Mường Thanh đề nghị xem xét việc cấp giấy 

chứng nhận QSD đất lần đầu cho gia đình ông Đặng Xuân Bốn. 

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

a) Tiếp nhận đơn. 

Trong kỳ báo cáo toàn thành phố đã tiếp nhận 737 đơn, tăng 346 đơn so với 

cùng kỳ năm 2020 (tỷ lệ tăng 88,5%). Trong đó: 

- Tại UBND thành phố tiếp nhận 608 đơn (21 tố cáo, 55 khiếu nại, 532 đề nghị). 

- Tại UBND xã, phường nhận 129 đơn (06 tố cáo, 05 khiếu nại, 118 đề nghị). 

b) Phân loại đơn  

* Theo loại đơn: Tố cáo 27 đơn, khiếu nại 60 đơn, đề nghị 650 đơn. 

* Theo nội dung: Về lĩnh vực chế độ chính sách 10 đơn; lĩnh vực đất đai, nhà 

và tài sản 524 đơn; lĩnh vực tư pháp 03 đơn; lĩnh vực khác 200 đơn.  

* Theo điều kiện và thẩm quyền giải quyết:  

- Tại UBND thành phố: 

+ Đơn đủ điều kiện và thuộc thẩm quyền giải quyết: 363 đơn (04 tố cáo, 27 

khiếu nại; 332 đề nghị). 

+ Đơn không đủ điều kiện xem xét xử lý: 95 đơn (tố cáo 05, khiếu nại 26, đề 

nghị 64). 

+ Đơn không thuộc thẩm quyền: 150 (12 tố cáo, 02 khiếu nại, 136 đề nghị; 

- Tại UBND xã, phường: Đơn đủ điều kiện và thuộc thẩm quyền giải quyết là 

93 đơn (03 tố cáo, 03 khiếu nại, 87 đề nghị); đơn không đủ điều kiện xem xét xử lý 

là 09 đơn (02 tố cáo, 02 khiếu nại, 05 đề nghị); Đơn không thuộc thẩm quyền là 27 

đơn (01 tố cáo, 26 đề nghị). 

* Theo trình tự giải quyết: giải quyết lần đầu 455 đơn, giải quyết lần hai 01 

đơn khiếu nại. 

3. Kết quả giải quyết các vụ việc thuộc thẩm quyền 

Tổng số đơn phải giải quyết 531 đơn (07 tố cáo, 48 khiếu nại, 476 đề nghị). 

Trong đó: Đơn tồn kỳ trước chuyển sang: 75 đơn (18 khiếu nại, 57 đề nghị). 

Tổng số đơn đã giải quyết là 425/531 đơn, đạt 80% (tăng so với cùng kỳ năm 

2020 là 176 đơn, tỷ lệ tăng 70,7%). Cụ thể:  

+ Các phòng, ban chuyên môn của thành phố tham mưu giải quyết được 331 

đơn (03 tố cáo, 34 khiếu nại, 294 đề nghị). 

+ UBND xã, phường giải quyết 94 đơn (02 tố cáo, 03 khiếu nại, 89 đề nghị). 
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a) Giải quyết đơn khiếu nại thuộc thẩm quyền:  

- Tổng số vụ khiếu nại thuộc thẩm quyền phải giải quyết: 48 vụ; 

- Số vụ đã giải quyết: 37/48 vụ việc, đạt 77,1% (thẩm quyền Chủ tịch UBND 

thành phố: 34 vụ, thẩm quyền của Chủ tịch UBND các xã, phường 03 vụ). 

Kết quả: Giải quyết bằng quyết định hành chính 36/37 vụ, bằng văn bản trả 

lời 01/37 vụ. Trong đó: Khiếu nại đúng 01/37 vụ, chiếm 2,7%; Khiếu nại sai 18/37 

vụ, chiếm 48,6%; khiếu nại đúng một phần 05/37 vụ, chiếm 13,5%; rút đơn khiếu 

nại 13/37 vụ, chiếm 35,1%. 

- Số vụ đang giải quyết: 11 vụ. 

- Tổng số quyết định giải quyết khiếu nại phải tổ chức thực hiện là 36: Số quyết 

định đã thực hiện xong 34/36 (02 Quyết định vừa mới ban hành). 

b) Giải quyết đơn tố cáo thuộc thẩm quyền: 

- Tổng số vụ tố cáo thuộc thẩm quyền: 07 vụ; đã giải quyết 05/07 vụ đạt 71,4%;  

+ 01 đơn tố cáo đối với trách nhiệm của Ban giám hiệu Trường Trung học cơ 

sở Tân Bình trong việc để người ngoài vào trường hành hung học sinh; xem xét 

phẩm chất đạo đức của cô giáo Lê Thị Đào Quế trường tiểu học Tô Vĩnh Diện. Kết 

quả giải quyết: công dân tố cáo đúng (thẩm quyền Trưởng phòng Giáo dục thành 

phố Điện Biên Phủ). 

+ 01 đơn tố cáo ông Nguyễn Đình Tưởng - Chủ tịch UBND phường Noong 

Bua không xác nhận nguồn gốc đất cho các hộ gia đình là đất tự khai phá làm ảnh 

hưởng đến quyền lợi ích chính đáng của công dân. Kết quả giải quyết: công dân tố 

cáo sai (thẩm quyền Chủ tịch UBND thành phố). 

+ 02 đơn tố cáo ông Nguyễn Duy Thành - công chức địa chính phường Thanh 

Trường: lợi dụng chức vụ, quyền hạn đã cấu kết, lợi ích nhóm ngụy tạo trích lục 

bản đồ địa chính, tạo hồ sơ giả để chuyển nhượng đất thổ cư, chiếm đoạt tài sản 

của người tố cáo; lợi dụng chức vụ, quyền hạn xác nhận và tham mưu xác nhận sai 

vào trích lục thửa đất đang có tranh chấp để em họ (có tên cùng sổ hộ khẩu nhà 

ông Thành) mua đất đang tranh chấp trên địa bàn ông Thành quản lý làm ảnh 

hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của gia đình Người tố cáo. Kết quả giải 

quyết: công dân tố cáo sai (thẩm quyền Chủ tịch UBND phường Thanh Trường). 

+ 01 đơn Tố cáo bà Nguyễn Thị Việt Hà - Phó Chủ tịch UBND phường 

Thanh Bình đã thực hiện đăng ký kết hôn trái pháp luật. Kết quả giải quyết: công 

dân tố cáo có đúng có sai (thẩm quyền Chủ tịch UBND thành phố). 

+ Số vụ việc đang giải quyết là 02 vụ. 

- Tổng số Kết luận phải tổ chức thực hiện là 05: Số Kết luận đã thực hiện 

xong 05/05. 

c) Giải quyết đơn đề nghị, kiến nghị:  

Tổng số đơn đề nghị, kiến nghị phải giải quyết là 476 đơn. Số đơn đã giải 

quyết 383/476 đơn, đạt 80,5%, trong đó:  

- Các phòng, ban chuyên môn thành phố tham mưu giải quyết được 294 đơn. 

- UBND các xã, phường giải quyết được 89 đơn. 
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d) Đơn tồn chuyển kỳ sau: 106 đơn (02 tố cáo, 11 khiếu nại, 93 đề nghị).  

4. Kết quả hoàn thiện thể chế và quản lý nhà nƣớc về KN, TC 

UBND thành phố đã ban hành 39 văn bản thực hiện công tác quản lý nhà 

nước về thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo. 

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

1. Ƣu điểm 

UBND thành phố đã bám sát sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy, luôn 

xác định mục tiêu trọng tâm trong công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, 

tố cáo là nhằm đáp ứng yêu cầu, ý nguyện của công dân theo quy định của pháp 

luật, góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Do đó Lãnh đạo 

UBND thành phố - trực tiếp là đồng chí Chủ tịch UBND luôn quan tâm, tích cực 

chỉ đạo sát sao việc giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo thuộc thẩm quyền. 

Tại UBND thành phố và các xã, phường đã bố trí cán bộ, công chức thực hiện 

tiếp công dân thường xuyên, kịp thời ghi nhận các kiến nghị, phản ánh, tiếp nhận 

và xử lý đơn thư, tham mưu cho lãnh đạo chỉ đạo giải quyết. Việc trực tiếp tiếp 

công dân của lãnh đạo UBND thành phố, lắng nghe tâm tư nguyện vọng của nhân 

dân đã góp phần giải quyết kịp thời các kiến nghị, khiếu nại, nhất là đối với các vụ 

việc phức tạp, kéo dài, ảnh hưởng quyền lợi của nhiều người. Do đó, cơ bản các 

khiếu nại, tố cáo, đề nghị, kiến nghị của nhân dân được tiếp nhận, giải quyết kịp 

thời, tạo được sự đồng thuận và tin tưởng của nhân dân, giảm thiểu tình trạng bức 

xúc đông người, khiếu kiện vượt cấp. 

Cơ quan Thanh tra và Ban tiếp công dân thành phố đã tích cực phối hợp, tham 

mưu cho Lãnh đạo UBND thành phố trong việc xử lý, giải quyết khiếu nại, tố cáo 

của công dân đảm bảo về trình tự, thủ tục và nâng cao chất lượng, hiệu quả giải 

quyết. Chú trọng công tác tuyên truyền, tập huấn nâng cao hiểu biết pháp luật về 

khiếu nại, tố cáo trong cán bộ, công chức, viên chức và quần chúng nhân dân trên 

địa bàn.  

2. Tồn tại, hạn chế:  

Việc hoà giải các vụ việc tranh chấp đất đai trong nội bộ nhân dân tại cơ sở và 

giải quyết đơn thư tại một số cơ quan, đơn vị còn có việc chưa kịp thời, có vụ việc 

giải quyết còn chậm, chưa dứt điểm dẫn đến tình trạng tiếp khiếu.  

Một số cán bộ, công chức làm công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư ở các cơ 

quan, đơn vị còn hạn chế về năng lực, chưa nắm chắc các quy định của pháp luật, 

chưa có kinh nghiệm trong giải quyết khiếu nại, tố cáo dẫn đến hiệu quả giải quyết 

đơn thư chưa cao, nhất là ở một số xã, phường. 

3. Nguyên nhân và dự báo tình hình khiếu nại tố cáo  

Nguyên nhân chủ yếu của việc phát sinh đơn thư khiếu nại, tố cáo là do: cơ 

chế chính sách trong việc đền bù giải phóng mặt bằng, tái định cư thực hiện các dự 

án còn có những bất cập, việc áp dụng chế độ chính sách còn chưa thống nhất, 

người có đất bị thu hồi chưa đồng thuận; trong công tác quản lý đất đai còn có 

thiếu sót của các cơ quan giúp việc trong việc xác định nguồn gốc, quá trình sử 

dụng đất, xác định nghĩa vụ tài chính chưa chính xác, chưa đúng quy định của 

Pháp luật ảnh hưởng đến quyền lợi, nghĩa vụ của người sử dụng đất; một bộ phận 
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người dân còn thiếu hiểu biết pháp luật, bên cạnh đó còn có một số ít cán bộ, công 

chức ở một số phòng, ban thuộc thành phố và UBND xã, phường còn hạn chế về 

năng lực chuyên môn, quy tắc ứng xử khi thi hành công vụ, chưa đáp ứng được yêu 

cầu về giải quyết thủ tục hành chính cho nhân dân...   

Dự báo trong thời gian tới tình hình khiếu nại, tố cáo vẫn còn có những diễn 

biến phức tạp, nhất là các khiếu nại về: chính sách bồi thường, hỗ trợ, cấp đất tái 

định cư khi Nhà nước thu hồi để thực hiện các dự án (khả năng phát sinh đơn thư 

trên địa bàn các phường, xã: Thanh Trường, Him Lam, Noong Bua, Nam Thanh), 

các khiếu nại liên quan đến quy trình cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và 

thực hiện nghĩa vụ tài chính khi cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các 

hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn; việc tranh chấp đất đai trong nội bộ nhân dân. 

 

PHẦN II 

PHƢƠNG HƢỚNG, NHIỆM VỤ TIẾP DÂN, XỬ LÝ ĐƠN THƢ  

VÀ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO NĂM 2022 

 

1. Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về tiếp 

công dân, khiếu nại, tố cáo đến toàn thể cán bộ, công chức và nhân dân trên địa 

bàn, nhằm nâng cao nhận thức và chấp hành đúng quy định của pháp luật về khiếu 

nại, tố cáo, hạn chế tình hình khiếu kiện đông người, vượt cấp. 

2. Tiếp tục thực hiện tốt công tác tiếp công dân thường xuyên, định kỳ tại Ban 

tiếp công dân và điểm tiếp công dân ở các cơ quan và UBND xã, phường để hướng 

dẫn công dân thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo và tiếp nhận đơn thư theo quy định. 

3. Thực hiện giải quyết kịp thời các đơn thư thuộc thẩm quyền, rà soát giải 

quyết dứt điểm các vụ việc khiếu nại, tố cáo tồn đọng, tập trung phấn đấu giải 

quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo đạt tỷ lệ 85% trở lên. 

4. Tăng cường hoạt động gặp gỡ, đối thoại với tổ chức, công dân và chú trọng 

nâng cao chất lượng công tác hòa giải tại xã, phường; thường xuyên nắm bắt thông 

tin về tình hình khiếu nại, tố cáo trên địa bàn để có biện pháp xử lý kịp thời nhằm 

chấm dứt khiếu kiện từ cơ sở. 

5. Thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, nâng cao năng lực đội ngũ cán 

bộ, công chức tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo nhằm đáp ứng yêu cầu, 

nhiệm vụ, nâng cao chất lượng giải quyết, hạn chế đơn thư vượt cấp, kéo dài. 

6. Thường xuyên kiểm tra, theo dõi và đôn đốc thực hiện kịp thời các quyết 

định giải quyết khiếu nại, quyết định xử lý tố cáo đã có hiệu lực pháp luật nhằm 

tăng cường kỷ cương, kỷ luật trong giải quyết khiếu nại, tố cáo. 

7. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát trách nhiệm của Thủ 

trưởng các cơ quan thành phố, Chủ tịch UBND các xã, phường trong việc thực 

hiện các quy định của pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kịp 

thời chấn chỉnh những tồn tại, hạn chế và xử lý nghiêm những tổ chức, cá nhân vi 

phạm (nếu có). 

8. Thực hiện tốt chế độ thông tin, báo cáo về tiếp công dân, giải quyết khiếu 

nại, tố cáo kịp thời, đầy đủ theo quy định.  
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Trên đây là báo cáo công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2021, phương 

hướng, nhiệm vụ năm 2022, UBND thành phố trình kỳ họp thường lệ cuối năm 

2021, Hội đồng nhân dân thành phố Điện Biên Phủ khóa VI  theo quy định./. 

 
Nơi nhận: 
- TT Thành ủy; 

- TT HĐND TP; 

- LĐ UBND TP; 

- Ban Pháp chế HĐND; 

- VP HĐND và UBND TP; 

- Lưu: VT, TTr.         

 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 
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