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BÁO CÁO 

Kết quả công tác tiếp dân, 

 giải quyết khiếu nại, tố cáo quý I năm 2022  

 

Thực hiện công văn số 92/TTr ngày 24/02/2022 của Thanh tra tỉnh Hà 

Nam về việc báo cáo công tác thanh tra quý I năm 2022, Sở Nội vụ báo cáo kết 

quả như sau: 

I. KẾT QUẢ CÔNG TÁC TIẾP CÔNG DÂN, XỬ LÝ ĐƠN THƯ, 

GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO 

1. Công tác tiếp công dân:  

- Số lượt tiếp dân quý I: Không có; 

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

- Quý I năm 2022, Sở Nội vụ đã tiếp nhận 16 đơn (01 đơn tố cáo + 15 đơn 

kiến nghị phản ánh). 

Trong đó: 

+ 01 đơn tố cáo không thuộc thẩm quyền giải quyết, Sở đã chuyển tới cơ 

quan có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật .  

+ 03 đơn đề nghị không thuộc thẩm quyền giải quyết: Sở đã chuyển 02 đơn  

tới cơ quan có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật; 01 đơn lưu vì 

công dân đã gửi đơn đến đúng nơi có thẩm quyền giải quyết (đơn đề nghị xem xét 

việc xét tuyển viên chức của UBND huyện Lý Nhân có dấu hiệu không minh 

bạch, UBND huyện Lý Nhân đã trả lời công dân và báo cáo các cơ quan có thẩm 

quyền kết quả giải quyết theo quy định). 

+ 12 đơn thư không đủ điều kiện xử lý, Thanh tra Sở thực hiện lưu đơn vì 

công dân đã gửi đơn đến đúng nơi có thẩm quyền giải quyết hoặc nội dung đơn 

không rõ ràng. 

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

1. Đánh giá: 

Nhìn chung, công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố 

cáo trong thời gian qua đã được Lãnh đạo Sở quan tâm thực hiện nghiêm túc, giải 

quyết kịp thời, nâng cao hiệu quả công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo của công 

dân, góp phần giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, thúc đẩy 

phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. 
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2. Dự báo: 

Do việc theo dõi, nắm bắt, triển khai các nhiệm vụ chuyên môn quản lý của 

Sở được thực hiện tốt nên tình hình khiếu nại, tố cáo của công dân về lĩnh vực 

Nội vụ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở trong kỳ tiếp theo không có những 

diễn biến phức tạp. 

III. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ QUÝ II NĂM 2022 

Tổ chức thực hiện tốt công tác tiếp công dân định kỳ, thường xuyên và tiếp 

đột xuất; tiếp nhận, xử lý và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản 

ánh về lĩnh vực Nội vụ đảm bảo kịp thời, đúng pháp luật và không để xảy ra tình 

trạng đơn thư tồn đọng kéo dài. 

Sở Nội vụ trân trọng báo cáo./. 

 

Nơi nhận: 
- Thanh tra tỉnh; 

- Lưu: VT, TTr. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
 

 

 

Trương Tuấn Lực 
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