
 

UBND TỈNH HÀ TĨNH 

SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:  39 /BC-SVHTTDL Hà Tĩnh, ngày 13 tháng  4  năm 2021 

 

BÁO CÁO 

Tình hình, kết quả giải quyết đơn thƣ khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị 

Quý I, nhiệm vụ trong tâm Quý II năm 2021 

 
 

          Thực hiện Công văn số 98-CV/BNCTU, ngày 06/4/2021 của Ban Nội 

chính Tỉnh ủy về báo cáo tình hình, kết quả giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, 

phản ánh, kiến nghị Quý I, nhiệm vụ trong tâm Quý II năm 2021 theo yêu cầu 

của Thường trực Tỉnh ủy, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Tĩnh báo cáo tình 

hình, kết quả như sau: 

I. TÌNH HÌNH, KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT ĐƠN THƢ 

 1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện 

- Công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo 

được xác định là nhiệm vụ chính trị quan trọng được Đảng ủy, Ban Giám đốc 

thường xuyên quan tâm, chỉ đạo nâng cao chất lượng chuyên môn, nghiệp vụ, 

công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo. Do vậy, số 

lượng đơn thư giảm đáng kể, góp phần đảm bảo an ninh chính trị - trật tự an 

toàn xã hội, tăng cường công tác quản lý nhà nước của ngành. 

- Nâng cao hiệu quả tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo; hạn chế tối 

đa các vụ khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài. 

- Bảo đảm sự phối hợp thường xuyên, chặt chẽ giữa các đơn vị liên quan 

trong việc xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo và tiếp công dân tại trụ sở 

làm việc của Sở. 

- Kịp thời chỉ đạo xử lý, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh 

thuộc thẩm quyền; chỉ đạo việc tiếp thu, nghiên cứu những thông tin phản hồi từ 

thực tế, những vấn đề phát sinh để ban hành hoặc tham mưu ban hành quy định 

liên quan đến các lĩnh vực quản lý nhà nước của Sở VH,TT&DL có tính khả thi, 

phù hợp với thực tiễn, khắc phục khó khăn, vướng mắc khi thực hiện. 

- Tăng cường phố biến, giáo dục pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu 

nại, tố cáo. 

- Trong quý I năm 2021, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành các Kế 

hoạch triển khai: Kế hoạch số 45/KH-SVHTTDL ngày 01/2/2021 của Sở Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch về theo dõi thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành 

chính năm 2021; Kế hoạch số 46/KH-SVHTTDL ngày 01/2/2021 của Sở Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch về kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm 

pháp luật năm 2021; Kế hoạch số 50/KH-SVHTTDL ngày 03/2/2021 của Sở Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch về công tác trọng tâm về nội chính, cải cách tư pháp và 
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phòng, chống tham nhũng năm 2021. 

2. Kết quả giải quyết các đơn thƣ khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị 

Tổng số đơn thư KNTC, kiến nghị, phản ánh đã thụ lý trong quý I/2021, 

trong đó: Số cũ chuyển sang: không, số mới thụ lý: không  

Phân loại đơn: Không 

3. Đánh giá chung 

 3.1. Ưu điểm 

- Thường xuyên nhận được sự quan tâm, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND 

tỉnh, Thanh tra tỉnh, sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan liên quan khi giải 

quyết đơn thư.  

- Đảng ủy, Ban giám đốc thường xuyên quan tâm, chỉ đạo các phòng 

chuyên môn, đơn vị trực thuộc làm tốt công tác quản lý nhà nước, tuyên truyền 

hướng dẫn quần chúng, nhân dân về các quy định của pháp luật liên quan đến 

lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch. 

- Chỉ đạo giải quyết triệt để các đơn thuộc thẩm quyền giải quyết, không 

để đơn thư tồn đọng kéo dài, không phát sinh “điểm nóng”, không gây bức xúc 

dư luận, góp phần giữ vững an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.  

3.2.Tồn tại, hạn chế : Không  

3.3. Những khó khăn, vướng mắc:  

- Do nhận thức của một bộ phận nhân dân còn thấp, nên việc gửi đơn thư 

không đúng nơi có thẩm quyền giải quyết, gửi đến nhiều nơi, gửi vượt cấp vẫn 

còn.  

- Một số công dân đi khiếu nại, tố cáo mặc dù đã được các cơ quan giải 

quyết đúng thẩm quyền, đúng quy định của pháp luật nhưng vẫn cố chấp, lạm 

dụng quyền khiếu nại, tố cáo cố tình khiếu nại, tố cáo kéo dài.  

II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THỜI GIAN TỚI 

- Tổ chức thực hiện có hiệu quả Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW 

ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với 

công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo. 

- Tiếp tục triển khai, tuyên truyền Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Luật Tiếp 

công dân và các văn bản hướng dẫn thi hành đến tận cán bộ, nhân dân để họ 

chấp hành đúng các quy định của pháp luật, nhất là ở các xã, phường, thị trấn 

trên địa bàn toàn tỉnh, nhằm nâng cao nhận thức pháp luật cho cán bộ, công 

chức trong các cơ quan, tổ chức, trong cộng đồng nhân dân và không để tình 

trạng khiếu kiện đông người, phức tạp hoặc vượt cấp. 



3 

 

- Thực hiện tốt công tác tiếp công dân thường xuyên, định kỳ tại Trụ sở 

tiếp công dân để tiếp nhận đơn thư, hướng dẫn công dân thực hiện quyền khiếu 

nại, tố cáo theo quy định của pháp luật.  

- Tiếp tục thực hiện có hiệu quả trong việc kiểm tra rà soát, giải quyết vụ 

việc tồn đọng, phức tạp, kéo dài. Đối với những vụ việc thuộc thẩm quyền giải 

quyết mới phát sinh cần tập trung giải quyết dứt điểm và bảo đảm đúng thời hạn 

theo quy định của Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo. 

- Tập trung giải quyết có chất lượng các vụ việc khiếu nại, tố cáo; phấn đấu 

đạt tỷ lệ trên 100% đảm bảo thời gian, đúng quy định của pháp luật. 

- Thực hiện tốt công tác báo cáo theo quy định tại Thông tư số 03/2013/TT-

TTCP ngày 10/6/2013 của Thanh tra Chính phủ “Quy định chế độ báo cáo công 

tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng”.  

III. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT 

 - Cần quy định cụ thể chế tài xử lý những đối tượng đã có quyết định xử lý 

cuối cùng nhưng cố tình đeo bám khiếu kiện làm cho tình hình khiếu nại phức 

tạp hơn. Cần có văn bản quy định, hướng dẫn cụ thể chế tài xử lý người tố cáo 

sai sự thật; quy định cụ thể về chế độ khen thưởng đối với người tố cáo đúng và 

xử phạt đối với người tố cáo sai, đồng thời quy định chế tài bồi thường thiệt hại 

về tài sản, danh dự, không nêu chung chung như hiện nay.  

- Thanh tra tỉnh tăng cường tổ chức các lớp tập huấn nghiệp vụ chuyên 

môn cho đội ngũ cán bộ công chức, viên chức làm công tác tiếp dân, giải quyết 

khiếu nại, tố cáo của các cơ quan, đơn vị.  

Trên đây là báo cáo Tình hình, kết quả giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, 

phản ánh, kiến nghị Quý I, nhiệm vụ trong tâm Quý II năm 2021 của Sở Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch./.  

 

Nơi nhận: 

- Thanh tra Bộ VHTTDL; 

- UBND tỉnh; 

- Ban nội chính tỉnh ủy; 

- Thanh tra tỉnh; 

- Giám đốc, các PGĐ Sở; 

- VP Sở; 

- Lưu: VT, TTr. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 Bùi Xuân Thập 

 

 

 

 



4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


		sovanhoa_ttdl@hatinh.gov.vn
	2021-04-13T14:18:33+0700


		sovanhoa_ttdl@hatinh.gov.vn
	2021-04-13T14:20:39+0700




