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UBND TỈNH HÀ TĨNH 

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Số: 88/BC-STTTT Hà Tĩnh, ngày 16 tháng 9 năm 2019 

 

BÁO CÁO 

Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo Quý III và 9 tháng đầu năm 2019 

 

 

Tình hình khiếu nại, tố cáo lĩnh vực Thông tin và Truyền thông trên địa 

bàn tỉnh, trong Quý III và 9 tháng đầu năm 2019 không có sự việc phức tạp, kéo 

dài. Sở Thông tin và Truyền thông đã thực hiện đúng quy định pháp luật về tiếp 

công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh.  

I. KẾT QUẢ CÔNG TÁC TIẾP CÔNG DÂN, XỬ LÝ ĐƠN THƢ, GIẢI QUYẾT 

KHIẾU NẠI, TÔ CÁO 

1. Công tác tiếp công dân 

* 9 tháng đầu năm: 

a) Kết quả tiếp công dân (tiếp thường xuyên, định kỳ và đột xuất):  

+ Tiếp thường xuyên: 12 lượt;  

+ Tiếp định kỳ, đột xuất:  08 lượt;  

b) Nội dung tiếp công dân (số vụ việc khiếu nại, tố cáo và nội dung khiếu 

nại, tố cáo ở các lĩnh vực: hành chính; tư pháp; chính trị, văn hoá, xã hội; tố cáo 

tham nhũng):  

+ Số vụ tố cáo: 03 vụ (02 vụ tố cáo Báo Hà Tĩnh; 01 vụ tố cáo Tạp chí Vận 

tải ô tô);  

+ Số vụ khiếu nại: 01 vụ (khiếu nại bản tin thời sự Đài PTTH tỉnh);  

+ Số vụ kiến nghị: 02 vụ (01 vụ kiến nghị xử lý việc đăng thông tin trên 

mạng xã hội facebook, 01 vụ kiến nghị xử lý phóng viên Báo Hà Tĩnh).  

c) Kết quả phân loại, xử lý qua tiếp công dân (số vụ việc chưa được giải 

quyết, đã được giải quyết): đã giải quyết 06 vụ.   

* Quý III/2019: 

a) Kết quả tiếp công dân (tiếp thường xuyên, định kỳ và đột xuất):  

+ Tiếp thường xuyên: 04 lượt;  

+ Tiếp định kỳ, đột xuất:  03 lượt;  

b) Nội dung tiếp công dân (số vụ việc khiếu nại, tố cáo và nội dung khiếu 

nại, tố cáo ở các lĩnh vực: hành chính; tư pháp; chính trị, văn hoá, xã hội; tố cáo 

tham nhũng):  

+ Số vụ tố cáo: 0 vụ;  

+ Số vụ khiếu nại: 01 vụ (Khiếu nại bản tin thời sự Đài PTTH tỉnh);  
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+ Số vụ kiến nghị: 02 vụ (01 vụ kiến nghị xử lý việc đăng thông tin trên 

mạng xã hội facebook, 01 vụ kiến nghị xử lý phóng viên Báo Hà Tĩnh).  

c) Kết quả phân loại, xử lý qua tiếp công dân (số vụ việc chưa được giải 

quyết, đã được giải quyết): đã giải quyết 01 vụ.   

2. Tiếp nhận, phân loại và xử lý đơn thƣ khiếu nại, tố cáo  

* 9 tháng đầu năm 2019: 

a) Tiếp nhận (số đơn tiếp nhận trong kỳ, đơn chưa được xử lý kỳ trước 

chuyển sang):  

+ Số đơn trong kỳ: 05 đơn;  

+ Số đơn kỳ trước chuyển qua: 01 đơn.   

b) Phân loại đơn (Theo loại đơn: khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh. 

Theo nội dung: lĩnh vực hành chính; tư pháp; chính trị, văn hoá, xã hội, tố cáo 

tham nhũng. Theo thẩm quyền: đơn thuộc thẩm quyền, đơn không thuộc thẩm 

quyền. Theo trình tự giải quyết: chưa được giải quyết; đã được giải quyết lần 

đầu; đã được giải quyết nhiều lần):  

+ Đơn khiếu nại: 01 đơn;  

+ Đơn tố cáo: 03 đơn;  

+ Đơn kiến nghị: 02 đơn;  

+ Đơn thuộc thẩm quyền: 06 đơn;   

+ Đơn đã được giải quyết lần đầu: 06 đơn;  

+ Đơn được giải quyết nhiều lần: 01 đơn.  

c) Kết quả xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo nhận được: (số đơn chuyển đến 

cơ quan có thẩm quyền; số lượng văn bản đôn đốc việc giải quyết; số đơn trả lại 

và hướng dẫn công dân đến cơ quan có thẩm quyền; số đơn thuộc thẩm quyền; 

số đơn lưu do đơn trùng lắp, đơn không rõ địa chỉ, không ký tên, đơn mạo danh, 

nặc danh….): không có đơn thư nào. 

* Quý III/2019: 

a) Tiếp nhận (số đơn tiếp nhận trong kỳ, đơn chưa được xử lý kỳ trước 

chuyển sang):  

+ Số đơn trong kỳ: 03 đơn;  

+ Số đơn kỳ trước chuyển qua: 0 đơn.   

b) Phân loại đơn: 

+ Đơn khiếu nại: 01 đơn;  

+ Đơn tố cáo: 0 đơn;  

+ Đơn kiến nghị: 02 đơn;  

+ Đơn thuộc thẩm quyền: 03 đơn;   

+ Đơn đã được giải quyết lần đầu: 0 đơn;  

+ Đơn được giải quyết nhiều lần: 0 đơn.  



Mẫu 02-Thông tư 03/2013/TT-TTCP 

 3 

c) Kết quả xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo nhận được: (số đơn chuyển đến 

cơ quan có thẩm quyền; số lượng văn bản đôn đốc việc giải quyết; số đơn trả lại 

và hướng dẫn công dân đến cơ quan có thẩm quyền; số đơn thuộc thẩm quyền; 

số đơn lưu do đơn trùng lắp, đơn không rõ địa chỉ, không ký tên, đơn mạo danh, 

nặc danh….): Không có đơn thư nào. 

3. Kết quả giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền:  

Đã giải quyết 06/06 đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh thuộc thẩm 

quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông.  

4. Kết quả thanh tra, kiểm tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về 

khiếu nại, tố cáo:  Không.  

5. Kết quả xây dựng, hoàn thiện thể chế và tuyên truyền, phổ biến 

pháp luật về khiếu nại, tố cáo:  

Đã ban hành Quyết định số 29/QĐ-STTTT ngày 09/03/2018 của Sở 

Thông tin và Truyền thông về Quy chế tiếp công dân; Thông báo lịch tiếp công 

dân số 26/TB-STTTT ngày 16/8/2019. 

Tiếp tục tuyên truyền Luật tiếp công dân năm 2013; Nghị định 

số 64/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành 

một số điều của Luật tiếp công dân năm 2013; Thông tư số 06/2014/TT-TTCP 

ngày 31/10/2014 của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình tiếp công dân.  

II. ĐÁNH GIÁ VÀ DỰ BÁO TÌNH HÌNH KHIẾU NẠI, TỐ CÁO 

1. Đánh giá 

a) Thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến 

nghị, phản ánh thuộc các lĩnh vực Thông tin và Truyền thông; không để xảy ra 

các vụ việc phức tạp, tồn đọng kéo dài; tiến hành rà soát văn bản quản lý nhà 

nước trong lĩnh vực tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; ban hành Quy 

chế tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; Thông báo công khai lịch tiếp 

công dân trên Cổng thông tin điện tử của Sở và niêm yết tại trụ sở làm việc;  

b) Đăng tải kịp thời các văn bản tuyên truyền, hướng dẫn, tập huấn cho cán 

bộ, công chức và nhân dân thực hiện pháp luật về khiếu nại, tố cáo; thanh tra, 

kiểm tra trách nhiệm thực hiện thực hiện pháp luật về khiếu nại, tố cáo trên 

Cổng thông tin điện tử Sở, Cổng thông tin điện tử tỉnh;  

c) Chú trọng công tác xây dựng lực lượng, đào tạo, bồi dưỡng, đội ngũ cán 

bộ, công chức làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố 

cáo, kiến nghị, phản ánh; 

d) Chuẩn bị tốt các hoạt động, tổ chức tiếp công dân và các giải pháp tiếp 

công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định pháp luật.  

2. Dự báo 

Dự báo tình tình khiếu nại, tố cáo trong Quý IV năm 2019 sẽ có một số 

đơn thư khiếu kiện, khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực lĩnh vực viễn thông (Trong 

mùa mưa bão, một số kẻ xấu thường lợi dụng để phá hoại, trộm cáp viễn thông, 

làm ảnh hưởng đến sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp viễn thông). 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-64-2014-nd-cp-huong-dan-luat-tiep-cong-dan-237609.aspx
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III. PHƢƠNG HƢỚNG NHIỆM VỤ TRONG QUÝ IV NĂM 2019 

Tiếp tục thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, 

kiến nghị, phản ánh theo đúng quy định của pháp luật; chú trọng công tác tiếp 

công dân, hòa giải ban đầu.  

Rà soát, thống kê, cập nhật các văn bản, biểu mẫu, thủ tục hành chính về 

lĩnh vực tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; xây dựng tủ đựng hồ sơ 

khiếu nại, tố cáo theo ISO.  

IV. KIẾN NGHỊ VÀ ĐỀ XUẤT  

Kiến nghị Thanh tra tỉnh hướng dẫn các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh 

thực hiện chế độ bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức làm nhiệm vụ tiếp công 

dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh theo Nghị quyết số 

99/2018/NQ-HĐND ngày 18/7/2018 và Quyết định số 38/2018/QĐ-UBND ngày 

31/10/2018 của UBND tỉnh; quan tâm tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về tiếp 

công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo cho cán bộ, công chức làm công tác tiếp 

công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, đặc biệt các văn bản mới ban hành./. 

 
Nơi nhận: 
- Ban Nội chính TU; 

- Thanh tra tỉnh; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Lưu: VT, TTra2. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

(Đã ký) 

 

 

 

 

Đậu Tùng Lâm 
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