
 

BÁO CÁO 

Công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo 6 tháng năm 2020 

 

I. CÔNG TÁC TIẾP DÂN, XỬ LÝĐƠN THƢ, GIẢI QUYẾT KNTC 

1. Kết quả tiếp công dân: Tình hình công tác tổ chức tiếp công dân trong  6 

tháng năm 2020: 

Số lượt người được tiếp:  04 lượt 

- Tiếp định kỳ:01 lượt    

- Tiếp thường xuyên: 03 lượt  

2. Tổng số đơn thƣ tiếp nhận trong kỳ báo cáo: 07 đơn 

Trong đó: Đơn nhận từ công dân 05; đơn cấp trên chuyển xử lý:  02 

+ Đơn trùng lặp nội dung: 0 đơn 

+ Đơn kỳ trước chuyển sang: 01 đơn (khiếu nại: 0 đơn. TC: 0 đơn, KNPA:  

01 đơn) 

+ Đơn tiếp nhận xử lý trong kỳ: 06 đơn ( khiếu nại: 02; Tổ cáo: 0 đơn; tranh 

chấp: 0 đơn; KNPA:  04 đơn. 

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

- Số vụ việc đã giải quyết: 07, trtong đó có 01 đơn kỳ trước chuyển sang  

(Tranh chấp: 0; Khiếu nại: 02; Tố cáo: 0; Kiến nghị phản ánh: 05).   

- Số vụ việc đang giải quyết 0 đơn.  

II. ĐÁNH GIÁ VỀ TÌNH HÌNH TIẾP CÔNG DÂN, GIẢI QUYẾTĐƠN 

THƢ KNTC, KNPA TRÊN ĐỊA BÀN. 

Công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, tranh chấp, kiến nghị, 

phản ánh của công dân trong thời gian qua đã được các cấp, các ngành quan tâm, 

hướng dẫn, giúp đỡ. Sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng chính quyền, sự cố 

gắng của chính quyền địa phương trong công tác tuyên truyền, vận động, công tác 

tham mưu, đề xuất các giải pháp tích cực trong việc xử lý đơn thư, giải quyết 

KNTC, tranh chấp, giải quyết các vấn đề kiến nghị phản ánh của công dân. Vì vậy 

công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, tranh chấp, giải quyết kiến nghị phản ánh của 

công dân trên địa bàn phường đã có nhiều chuyển biến.  Số đơn thư phát sinh và 

đơn thư kỳ trước chuyển sang  đã được xữ lý, giải quyết.  06 tháng năm 2020 phát 

sinh 03 đơn kiến nghị, phản ánh liên quan đến việc xây dựng lấn chiếm và yêu cầu 

xác định ranh giới thửa đất; 02 đơn khiếu nại liên quan đến việc giải quyết bồi 

thường thiệt hạn do sự cố môi trường biển của ông Nguyễn Văn Tịnh và ông 

Nguyễn Văn Dương. UBND phường đã thành lập tổ công tác để xác minh làm rõ 
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các vấn đề mà người dân khiếu nại, gặp gỡ đối thoại trực tiếp với nguời khiếu nại 

và ra quyết định giải quyết đơn khiếu nại lần đầu của công dân, góp phần đảm bảo 

ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương.  

Hiện nay trên địa bàn phường Đại Nài  vẫn đang còn một số vấn đề mà người 

dân  quan tâm đó là tình hình quản lý đất đai; Một số dự án đang còn dở dang ảnh 

hưởng đến việc đền bù giải phóng mặt bằng và cấp đất tái định cư cho các hộ dân 

như Dự án đê Đồng Môn, Dự án đê Tả Sông phủ, Trường Chính trị Trần Phú, 

đường 26/3 vẫn còn có nhiều vấn đề vướng mắc dẫn đến việc khiếu nại kéo dài của 

người dân ; Việc lập hồ sơ cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ 

dân có nguồn gốc sử dụng trước năm 1980 vẫn đang còn một số vướng mắc. 

Trên đây là báo cáo về công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố 

cáo, kiến nghị phản ánh trên địa bàn phường Đại Nài trong 06 tháng đầu năm 

2020./. 

 

Nơi nhận: 
- Phòng Thanh tra TP; 

- CT, PCT.UBND; 

- Lưu VP. UBND. 

 

          TM.UỶ BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Nguyễn Xuân Hƣơng 

 

 

  



 

 
 

Biểu 2. TÌNH HÌNH GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI TỐ CÁO 

(Từ 07/01/2020 đến 07/06/2020) 
 

Tt 
Họ tên, địa chỉ 

ngƣời KN, TC 
Nội dung vụ việc 

Thời điểm 

phát sinh 

đơn 

Thẩm 

quyền 

giải quyết 

Quá trình giải 

quyết 

Kết quả giải 

quyết 

Ghi 

chú 

I. Khiếu nại       

1 

Nguyễn Văn 

Dương (Tổ dân 

phố 1, phường Đại 

Nài) 

Khiếu nại chủ tịch 

UBND phường Đại 

Nài thực hiện việc 

bồi thường thiệt hại 

do sự cố MTB cho 

gia đình ông trái 

quy định 

07/02/2020 
UBND 

phường 

Thành lập tổ xác 

minh, thu thập 

hồ sơ giải quyết 

đơn  

QĐ số 62/QĐ-

UBND ngày 

26/5/2020 của 

UBND phường 

Đại Nài về việc 

giải quyết đơn 

khiếu nại của ông 

Nguyễn Văn 

Dương (Lần đầu)  

 

2 

Nguyễn Văn 

Tịnh(Tổ dân phố 1, 

phường Đại Nài) 

Khiếu nại chủ tịch 

UBND phường Đại 

Nài thực hiện việc 

bồi thường thiệt hại 

do sự cố MTB cho 

gia đình ông trái 

quy định 

07/02/2020 
UBND 

phường 

Thành lập tổ xác 

minh, thu thập 

hồ sơ giải quyết 

đơn  

QĐ số 63/QĐ-

UBND ngày 

05/6/2020 của 

UBND phường 

Đại Nài về việc 

giải quyết đơn 

khiếu nại của ông 

Nguyễn Văn Tịnh 

(Lần đầu) 
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II. Tố cáo Không có đơn thư      

III. Kiến nghị phản ánh       

        

1 
Bùi Hữu Sơn(TDP 

1, phường Đại Nài) 

Kiến nghị việc ông 

Nguyễn Xuân Kỷ, 

TDP 1, phường 

Đại Nài và bà 

Nguyễn Thị Châu 

TDP 1 phường Đại 

Nài xây dựng lấn 

chiếm hành lang 

giao thông 

07/01/2020 
UBND 

phường 

Đã thụ lý  giải 

quyết. Ngày 

15/01/2020 mời 

ông Bùi Hữu 

Sơn về làm việc 

nhưng ông Sơn 

không pơhoois 

hợp 

Biên bản lập ngày 

15/01/2020 
 

2 

Nguyễn Minh 

Châu(TDP 1, 

phường Đại Nài) 

Đề nghị xác định 

ranh giới đất ở của 

gia đình ông 

04/02/2020 
UBND 

phường 

Đã thụ lý và 

đang giải quyết 

Đã xác định ranh 

giới cho các hộ và 

đã  thống nhất 

 

        

        

 

 

NGƢỜI LẬP BÁO CÁO 

 

 

 

Trần Thị Loan 

UỶ BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

Nguyễn Xuân Hƣơng 

 

  



 

 

  

Biểu 1. TÌNH HÌNH TIẾP DÂN NĂM 2019 

(Từ 07/01/2020 đến 07/06/2020) 

 

 

TT 

Họ, tên địa 

chỉ ngƣời 

KN, TC, 

KNPA 

Nội dung vụ việc 

Phân loại 

Kết quả giải quyết 
KN TC 

PA 

KN 

I. 
Tiếp định kỳ 

 

1. 

Nguyễn Thị 

Châu (TDP 

2, phường 

Đại Nài) 

Chưa xử lý dứt điểm việc ông 

Bùi Hữu Sơn xây dựng lấm 

chiếm 

  x 

Công văn số 10/CV-UBND ngày 

09/4/2020 trả lời đơn kiến nghị của 

công dân 

II. 
Tiếp thƣờng xuyên 

 

1. 

Bùi Hữu 

Sơn, TDP 2, 

Đại Nài 

Kiến nghị việc ông Nguyễn 

Xuân Kỷ, TDP 1, phường Đại 

Nài và bà Nguyễn Thị Châu 

TDP 1 phường Đại Nài xây 

dựng lấn chiếm hành lang gt 

 

 
 x 

Hướng dẫn và yêu cầu công dân gửi 

đơn về UBND phường để được xử lý 

giải quyết, tuy nhiên quá trình gq 

ông Sơn không phối hợp 

2. 

Nguyễn 

Minh Châu, 

TDP2, Đại 

Nài 

Đề nghị xác định ranh giới đất 

ở 
  x 

Đã kiểm tra xác định lại ranh giới 

đất ở cho các hộ 
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3 

Nguyễn Thị 

châu, TDP1, 

Đại Nài 

Kiến nghị việc giải quyết đơn 

kiến nghị của bà phản ánh ông 

Bùi Hữu Sơn lấn chiếm đất 

chưa dứt điểm  

  x TB số 12/TB-UBND ngày 17/3/2020 
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Trần Thị Loan 

 

UỶ BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

Nguyễn Xuân Hƣơng 

 

  



 

 

TÌNH HÌNH GIẢI QUYẾT VỤ VIỆC KHIẾU NẠI, TỐ CÁO NĂM 2020 

(Vụ việc do cấp trên chuyển về từ 07/01/2020 đến 07/06/2020) 

 

TT 
Cơ quan 

chuyển về 

Số hiệu văn bản 

Ngày tháng 

năm ban hành 

Họ và tên, địa 

chỉ ngƣời khiếu 

nại tố cáo 

Nội dung vụ việc 

Yêu cầu 

thời hạn 

giải quyết 

Kết quả giải quyết 

 
UBND thành 

phố 

CV số 

603/UBND-VP 

ngày 23/3/2020 

giao giải quyết 

đơn kiến nghị của 

công dân 

Nguyễn Thị Châu, 

tổ dân phố 2, 

phường Đại Nài 

Kiến nghị việc ông Bùi 

Hữu Sơn có hành vi xây 

dựng hàng rào trên đất 

NN và dường gt nhưng 

UBND phường không có 

biện pháp xử lý 

Trước 

10/4/2020 

Báo cáo số 15/BC-

UBND ngày 09/4/2020 

của UBND phường Đại 

Nài V/việc giải quyết 

đơn kiến nghị của công 

dân 

 
UBND thành 

phố Hà Tĩnh 

CV số 

766/UBND-VP 

ngày 03/4/2020 

giao GQ đơn kiến 

nghị của công dân 

Bùi Hữu Sơn, tổ 

dân phố 2, Đại Nài 

Kiến nghị làm rỏ nguồn 

gốc đất của gia đình ông; 

Ông không đồng ý việc 

UBND phường cho rằng 

ông lấn chiếm đất công và 

cưởng chế đập bỏ hàng 

rào của gia đình ông 

Trước 

15/4/2020 

BC số 18/BC-UBND 

ngày 13/4/2020 của 

UBND phường Đại Nài 

V/việc giải quyets đơn 

kiến nghị của công dân 

 

 

NGƢỜI LẬP BÁO CÁO 

 

 

 

Trần Thị Loan 

 

UỶ BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

Nguyễn Xuân Hƣơng 
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