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BÁO CÁO 

Kết quả công tác tiếp công dân,  

giải quyết khiếu nại, tố cáo tháng 8 năm 2022 

Thời gian báo cáo từ ngày 12/7/2022 đến ngày 10/8/2022)
 

 

 

1. Công tác tiếp công dân (Biểu số 01/TCD, 02/TCD) 

Tổng số lượt tiếp: Không, số người được tiếp: Không; số vụ việc: Không 

(tiếp lần đầu: Không, tiếp nhiều lần: Không; số đoàn đông người được tiếp: 

Không; tiếp công dân định kỳ của Thủ trưởng (trực tiếp và ủy quyền): Không; 

của cơ quan, đơn vị tiếp công dân thường xuyên: Không. 

b) Phân loại đơn, vụ việc qua tiếp công dân  

- Phân loại theo nội dung (tổng số đơn: Không, số vụ việc: Không); 

+ Khiếu nại: Không; 

+ Tố cáo: Không; 

+ Phản ánh, kiến nghị: Không; 

- Phân loại theo thẩm quyền giải quyết;   

+ Thuộc thẩm quyền (số đơn: Không, số vụ việc: Không); 

+ Không thuộc thẩm quyền (số đơn: Không, số vụ việc: Không). 

2. Tiếp nhận, phân loại và xử lý đơn (Biểu số 01/XLD, 02/XLD, 

03/XLD, 04/XLD) 

Gồm đơn nhận được qua tiếp công dân và đơn nhận từ các nguồn khác 

(người viết đơn gửi qua dịch vụ bưu chính, cơ quan, tổ chức, cá nhân chuyển đến 

theo quy định,…) 

a) Tổng số đơn: 03. Kỳ trước chuyển sang: 03, tiếp nhận trong kỳ: Không. 

- Số đơn đã xử lý: Không. Tổng số đơn tiếp nhận: 03 đơn; 

- Số đơn, số vụ việc, đủ điều kiện xử lý: (03 đơn; 03 vụ việc). 

b) Phân loại, xử lý đơn 

- Phân loại theo nội dung: 

+ Số đơn, số vụ việc khiếu nại: 0 (không); 

+ Số đơn, số vụ việc tố cáo: 0 (không); 

+ Số đơn, số vụ việc kiến nghị, phản ánh: 03; 

- Phân loại theo tình trạng giải quyết 



 

+ Số đơn, số vụ việc đã giải quyết: Không; 

+ Số đơn, số vụ việc đang giải quyết: 03 đơn; 

+ Số đơn, số vụ việc chưa giải quyết: Không. 

c) Kết quả xử lý đơn 

- Số đơn, số vụ việc thuộc thẩm quyền: 03 vụ. 

- Số đơn, số vụ việc không thuộc thẩm quyền: Không. 

3. Kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh thuộc thẩm 

quyền (Biểu số 01/KQGQ, 02/KQGQ, 03/KQGQ, 04/KQGQ) 

Tổng số đơn, số vụ việc: 03 vụ (khiếu nại: Không, tố cáo: Không, kiến 

nghị, phản ánh: 03 vụ). Đã giải quyết: Không/tổng số đơn, số vụ việc: 03 (khiếu 

nại:  Không, tố cáo: Không, kiến nghị, phản ánh: 03; phải giải quyết: 03 vụ; tỷ lệ 

giải quyết: Không%. 

a) Kết quả giải quyết khiếu nại (Biểu số 01/KQGQ, 02/KQGQ). 

- Tổng số đơn: Không, số vụ việc đã giải quyết: Không/tổng số đơn, số vụ 

việc phải giải quyết: Không. 

b) Kết quả giải quyết tố cáo (03/KQGQ, 04/KQGQ) 

- Tổng số đơn: Không, số vụ việc đã giải quyết: Không/tổng số đơn, số vụ 

việc phải giải quyết: Không. 

c) Kết quả giải quyết kiến nghị, phản ánh (nếu có) 

Tổng số vụ việc/nội dung kiến nghị: 03 vụ việc, số vụ việc/nội dung đã giải 

quyết: Không. 

4. Khó khăn, hạn chế 

Các vụ việc chủ yếu liên quan đến lĩnh vực đất đai. Đây là lĩnh vực nhạy 

cảm. Các mâu thuẫn tranh chấp không xuất phát tại thời điểm cấp bìa mà trong 

quá trình sử dụng đất mới phát hiện ra các vấn đề bất cập, các bên tranh chấp lại 

không thống nhất được nên công tác hòa giải ở cơ sở gặp nhiều khó khăn, còn có 

tình trạng đơn vượt cấp. 

Trên đây là kết quả tiếp công dân, giải quyết KN, TC tháng 8 năm 2022, 

Ủy ban nhân dân xã Sơn Ninh báo cáo Thanh tra huyện, Ban Tiếp công dân 

huyện theo quy định./. 
 

Nơi nhận: 
- Thanh tra huyện; 

- Ban TCD huyện; 
- Lưu: TT. 
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