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BÁO CÁO  

Thẩm tra báo cáo của UBND huyện về công tác tiếp công  

dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2022 và  

phương hướng, nhiệm vụ năm 2023  
 

Căn cứ 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; Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và 

Hội đồng nhân dân ngày 20/11/2015; 

Thực hiện Thông báo số 42/TB-TTHĐND, ngày 21/10/2022 của Thường 

trực HĐND huyện Đăk Hà về nội dung, thời gian tổ chức Kỳ họp thứ 5 HĐND 

huyện Khóa VI, nhiệm kỳ 2021-2026; Công văn số 90/TTHĐND-TH, ngày 

25/10/2022 của Thường trực HĐND huyện Đăk Hà về việc tham mưu các nội 

dung trình Kỳ họp thứ 5 HĐND huyện Khóa VI, nhiệm kỳ 2021-2026. 

Sau khi xem xét, thẩm tra Báo cáo số 975/BC-UBND, ngày 09/01/2022 

của UBND huyện về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 

2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023. Quan điểm của Ban Pháp chế 

HĐND huyện như sau: 

1. Cơ bản thống nhất với Báo cáo số 975/BC-UBND, ngày 09/11/2022 về 

công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2022 và phương hướng, 

nhiệm vụ năm 2023 của UBND huyện trình Kỳ họp thứ 5 HĐND huyện Khóa 

VI. Báo cáo có bố cục đảm bảo theo quy định tại Công văn số 41/HĐND-TH, 

ngày 21/10/2016 của Ban Pháp chế HĐND tỉnh Kon Tum; nội dung đã phản ánh 

cơ bản đầy đủ về công tác chỉ đạo, điều hành, kết quả tiếp công dân, xử lý đơn, 

giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2022. Bên cạnh đó, báo cáo cũng đã chỉ ra 

nguyên nhân dẫn đến tình trạng kiến nghị, phản ánh trên địa bàn huyện trong 

thời gian vừa qua; nhận định ưu điểm, tồn tại, hạn chế trên từng lĩnh vực; rút ra 

bài học kinh nghiệm, dự báo tình hình, đề ra các phương hướng, nhiệm vụ, giải 

pháp thực hiện năm 2023. 

2. Qua thẩm tra, ngoài những nội dung đã được UBND huyện nêu tại báo 

cáo, Ban Pháp chế HĐND huyện thấy rằng việc dẫn đến những tồn tại, hạn chế 

trong công tác giải quyết đơn, khiếu nại, tố cáo thời gian vừa qua còn do nguyên 

nhân chủ quan sau: Công tác phối hợp của các cơ quan, đơn vị liên quan trong 

giải quyết, trả lời đơn có lúc chưa chặt chẽ, trách nhiệm phối hợp chưa cao. 
 

3. Đề nghị UBND huyện chỉ đạo kiểm tra, điều chỉnh, bổ sung một số nội 

dung dưới đây vào báo cáo trình Kỳ họp để đại biểu HĐND huyện thảo luận, 

theo dõi, giám sát, cụ thể:  
 

- Xem xét, bổ sung nội dung đã được Ban Pháp chế HĐND huyện nêu tại 

mục 21 vào phần nguyên nhân chủ quan của tồn tại, hạn chế trong công tác tiếp 

                                                           
1 Của báo cáo thẩm tra. 



2 

 
 

công dân, xử ký đơn và giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2022. 
 

- Bổ sung, làm rõ một số nội dung sau: 
 

+ Theo báo cáo, trong năm 2022 cấp huyện đã tiếp nhận 06 đơn khiếu nại, 

tố cáo (khiếu nại 01 đơn, tố cáo 05 đơn)2: Làm rõ số đơn này thuộc thẩm quyền 

giải quyết của cơ quan, đơn vị nào; nội dung thuộc lĩnh vực gì. 
 

+ Nêu cụ thể kết quả giải quyết đối với số đơn thuộc thẩm quyền tại thời 

điểm cùng kỳ năm 2021 còn đang giải quyết3 (cấp huyện 05 đơn4; xã, thị trấn 04 

đơn5): Hiện nay đã giải quyết xong bao nhiêu đơn. 
 

+ Báo cáo thêm về công tác thực hiện thanh tra theo Quyết định số 

2327/QĐ-UBND, ngày 26/8/2022 của UBND huyện về thành lập Đoàn thanh tra 

Liên ngành về nguồn gốc, quá trình quản lý, sử dụng đất tại thôn Đăk Rơ Wang, 

xã ĐăkPxi (tại vị trí 09 hộ đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo 

danh sách đính kèm Quyết định). 

+ Biên tập lại phần nguyên nhân khách quan đối với nội dung “... số đơn 

trong 6 tháng đầu năm trên địa bàn huyện tăng nhanh (tăng 47 đơn so với cùng 

kỳ năm 2021)6” như sau: “... số đơn trong năm 2022 trên địa bàn huyện tăng 74 

đơn so với cùng kỳ năm 2021)”.  

 

 

Trên đây là báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế HĐND huyện đối với báo 

của UBND huyện về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 

2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023./. 
 

Nơi nhận:                                                                                                                           
- TT HĐND huyện; 

- UBND huyện; 

- Đại biểu HĐND huyện; 

- Lưu: VT, BPC. 

 
 

              TM. BAN PHÁP CHẾ 

     KT.TRƯỞNG BAN 

     PHÓ TRƯỞNG BAN 
     

 
               Lê Thị Hải 

 

 

                                                           
2 Trang 3. 
3 Báo cáo số 1146/BC-UBND, ngày 03/11/2021 của UBND huyện về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu 

nại, tố cáo năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2022. 
4 Phòng Tài nguyên - Môi trường huyện: 04 đơn; Thanh tra huyện: 01 đơn. 
5 UBND thị trấn 02 đơn, Hà Mòn 01 đơn và ĐăkHring 01 đơn. 
6 Tại trang 6. 
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