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Kính gửi: - Các Huyện, Thị, Thành ủy và Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy; 

- Các Ban xây dựng đảng, Ban cán sự đảng, Đảng đoàn; 

- Các Sở, ban, ngành; MTTQ và các đoàn thể chính trị-xã hội. 

 

Thời gian vừa qua, các cấp ủy, chính quyền địa phương, các sở, ban, ngành, 

MTTQ và đoàn thể chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh đã có nhiều nỗ lực, cố gắng 

trong việc lãnh đạo, chỉ đạo triển khai, thực hiện các quy định của Đảng, pháp luật 

của Nhà nước về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo đạt được nhiều kết 

quả tích cực, đã kịp thời ghi nhận, giải quyết những tâm tư, nguyện vọng và bức 

xúc chính đáng của người dân, không để phát sinh, hình thành các “điểm nóng” về 

khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, nhất là trong thời gian diễn ra các sự kiện 

chính trị quan trọng của cả nước, của tỉnh. Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền 

các cấp, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị ngày càng nhận thức rõ, xác định công tác 

tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo là nhiệm vụ chính trị quan trọng, 

thường xuyên, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, góp phần củng cố 

niềm tin của nhân dân đối với Đảng bộ, chính quyền địa phương. 

 Bên cạnh những kết quả đạt được, vừa qua do tình hình dịch bệnh Covid-19, 

các địa phương phải thực hiện giãn cách xã hội và tập trung các nguồn lực cho 

công tác phòng, chống dịch bệnh nên công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu 

nại, tố cáo thời gian qua phần nào bị ảnh hưởng, trì hoãn, nhiều vụ việc đã thụ lý 

nhưng chưa được giải quyết, công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo 

trên địa bàn tỉnh nhìn chung vẫn còn một số hạn chế như một số cơ quan, đơn vị 

địa phương chưa sắp xếp, đảm bảo thời gian tiếp công dân theo quy định; người 

đứng đầu cấp ủy một số nơi còn chưa sâu sát trong lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, 

giám sát, đôn đốc việc thực hiện công tác này của người đứng đầu cấp ủy, chính 

quyền cấp dưới, chưa thực hiện chế độ báo cáo công tác theo đúng quy định; công 

tác phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong quá trình giải quyết khiếu nại, tố 

cáo vẫn còn hạn chế; một số vụ việc khiếu kiện đông người, phức tạp, kéo dài chưa 

được giải quyết triệt để,… Dự lường trong thời gian tới, tình hình đơn thư liên 

quan việc giải quyết các chế độ chính sách, an sinh xã hội, trợ cấp thất nghiệp, 

tranh chấp lao động cũng có thể sẽ phát sinh nhiều hơn,… 

Nhằm phát huy những kết quả đã đạt được và khắc phục những hạn chế còn 

tồn tại đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn 
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tỉnh trong thời gian tới, Thường trực Tỉnh ủy đề nghị các cấp ủy, chính quyền địa 

phương, các cơ quan, đơn vị tập trung thực hiện tốt một số nội dung như sau: 

1. Các cấp ủy, chính quyền địa phương, các cơ quan, đơn vị tiếp tục triển 

khai, thực hiện hiệu quả các quy định của Đảng và pháp luật Nhà nước về tiếp 

công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo.  

2. Người đứng đầu các cấp ủy, chính quyền địa phương và thủ trưởng các cơ 

quan, đơn vị sớm tổ chức lại hoạt động tiếp công dân theo đúng quy định của 

Đảng, pháp luật của Nhà nước đảm bảo thuận lợi, an toàn, hiệu quả; thường xuyên 

quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện 

công tác của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan cấp dưới và thực hiện 

các chế độ báo cáo kết quả công tác theo đúng quy định. 

3. Các cấp ủy, chính quyền địa phương và các cơ quan, đơn vị tập trung chỉ 

đạo rà soát, giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền đã thụ lý còn 

tồn đọng, chưa giải quyết do ảnh hưởng dịch bệnh và thực hiện giãn cách xã hội. 

Đồng thời, giải quyết kịp thời, đúng pháp luật đối với các vụ việc khiếu nại, tố cáo 

mới phát sinh, nhất là các vụ việc liên quan các chế độ chính sách, an sinh xã hội, 

không để tồn đọng, phức tạp, kéo dài, hình thành “điểm nóng” về khiếu nại, tố cáo 

gây mất an ninh trật tự địa phương.  

Trong quá trình giải quyết, cần chú trọng việc đối thoại, làm rõ những vấn đề, 

nội dung người dân còn vướng mắc; kết hợp công tác vận động, giải thích, thuyết 

phục với sự tham gia của nhiều cấp, nhiều ngành nhằm tạo sự đồng thuận, thống 

nhất cao trong hệ thống chính trị và nhân dân; linh hoạt trong việc xem xét, vận 

dụng các chính sách, chế độ hỗ trợ nhằm giúp các hộ khiếu kiện là hộ nghèo, hộ 

chính sách ổn định cuộc sống, chấm dứt khiếu kiện. 

4. Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp tục chỉ đạo các cơ quan chức năng phối hợp 

kiểm tra, rà soát, giải quyết dứt điểm các vụ việc đông người, phức tạp, kéo dài 

theo tinh thần Kế hoạch 363/KH-TTCP ngày 20/3/2019 của Thanh tra Chính phủ; 

tiếp tục rà soát, củng cố hồ sơ, có biện pháp xử lý các trường hợp lợi dụng quyền 

tự do, dân chủ, quyền khiếu nại, tố cáo có hành vi vi phạm pháp luật, gây cản trở, 

ảnh hưởng hoạt động, uy tín cơ quan, tổ chức và cá nhân. 

5. Cấp ủy, chính quyền các cấp tăng cường chỉ đạo rà soát, hoàn thiện, công 

khai, minh bạch việc thực hiện các thủ tục, chính sách có tác động đến quyền và 

lợi ích của người dân, doanh nghiệp, nhất là các thủ tục, chính sách về an sinh xã 

hội, việc làm, cấp phép sản xuất,…; thường xuyên chỉ đạo nâng cao hiệu lực, hiệu 

quả quản lý nhà nước trên các lĩnh vực, nhất là lĩnh vực dễ phát sinh khiếu nại, tố 

cáo; thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, công tác cải cách hành chính, cải cách 

công vụ, cải cách tư pháp; đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành 

tiết kiệm, chống lãng phí,… nhằm hạn chế nguyên nhân phát sinh khiếu nại, tố cáo. 

6. Tiếp tục phát huy vai trò của Hội đồng nhân dân, Mặt trận Tổ quốc và các 

đoàn thể chính trị - xã hội, các tổ chức nghề nghiệp các cấp trong tham gia giải 

quyết khiếu nại, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của hội viên, nhân dân, vận 

động hội viên, nhân dân chấp hành kết quả giải quyết đúng pháp luật của cơ quan 



3 
 

chức năng; phát huy vai trò các tổ chức đoàn, hội cơ sở trong việc nắm bắt, giải 

quyết tại cơ sở những tâm tư, nguyện vọng, bức xúc chính đáng của đoàn viên, hội 

viên, nhân dân góp phần vào việc xây dựng tinh thần đoàn kết trong cộng đồng dân 

cư, hạn chế việc phát sinh các khiếu nại, tố cáo đến cơ quan nhà nước. 

7. Thường xuyên quan tâm củng cố, kiện toàn nâng cao chất lượng, hoạt động 

đội ngũ cán bộ, công chức làm nhiệm vụ tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố 

cáo, đảm bảo các điều kiện phục vụ công tác, tiêu chuẩn chế độ theo quy định, 

hướng đến tính chuyên nghiệp, ổn định nhằm giải quyết chất lượng các phản ánh, 

kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của người dân ngay từ cơ sở. Đẩy mạnh việc nghiên 

cứu để điều chỉnh quy trình, quy định trong việc giải quyết khiếu nại, tố cáo cho 

ph  hợp, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý cơ sở dữ liệu, theo dõi, phối 

hợp xử lý, giải quyết đơn thư giữa các cấp, ngành trên địa bàn tỉnh nhằm giúp việc 

xử lý, giải quyết đơn của người dân được kịp thời, nhanh chóng, chính xác, hạn 

chế việc chuyển đơn thư lòng vòng, kéo dài, gây bức xúc cho người dân. 

8. Tăng cường thực hiện hiệu quả, sâu rộng việc tuyên truyền, phổ biến, giáo 

dục pháp luật, nhất là phát luật về tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo đến mọi tầng lớp 

nhân dân góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật, hạn chế tình 

trạng khiếu nại, tố cáo không có cơ sở. 

9. Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ trì phối hợp với  ăn phòng Tỉnh ủy và các cơ 

quan, đơn vị liên quan tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm trong việc tham mưu 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác tiếp công dân và giải 

quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh; giúp Thường trực Tỉnh ủy theo dõi, đôn 

đốc, báo cáo kết quả việc thực hiện nội dung công văn này của các cấp ủy, chính 

quyền địa phương, cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh./. 

  

Nơi nhận: 
- Thường trực Tỉnh ủy; 
- Các đồng chí UVBTV Tỉnh ủy; 

- Các đồng chí Tỉnh ủy viên; 

- Như trên;  

- Lưu VPTU. Dũng (pdf). 

 

T/M BAN THƯỜNG VỤ 

BÍ THƯ 

 

 

Nguyễn Văn Lợi 
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