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BÁO CÁO 

Kết quả công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư KNTC, đấu tranh PCTN  

6 tháng đầu năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 

(Báo cáo tại Kỳ họp thứ bảy HĐND tỉnh khóa XVIII) 

 

I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH 

Sáu tháng đầu năm 2022 thực hiện nhiệm vụ trong bối cảnh gặp nhiều khó 

khăn, thách thức; sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần, dịch COVID-19 bùng phát 

mạnh; tác động của cuộc xung đột Nga - Ukraine làm giá xăng dầu tăng cao kéo 

theo giá nguyên liệu, hàng hóa khác tăng; dịch bệnh, thời tiết diễn biến khó 

lường... đã ảnh hưởng không nhỏ đến sự phát triển kinh tế - xã hội chung của tỉnh 

cũng như các hoạt động quản lý nhà nước trên các lĩnh vực. Tuy vậy, với sự lãnh 

đạo, chỉ đạo chủ động, linh hoạt của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, công tác tiếp công dân, 

giải quyết khiếu nại, tố cáo (KNTC) và phòng chống tham nhũng (PCTN) trên 

địa bàn được triển khai thực hiện nghiêm túc, các hoạt động quản lý nhà nước 

được tăng cường.  

 Tỉnh ủy chỉ đạo các địa phương thực hiện nghiêm Quy định số 11- 

QĐ/TW ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu 

cấp ủy trong việc tiếp công dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản 

ánh, kiến nghị của dân. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh và Chủ 

tịch UBND tỉnh thực hiện hiệu quả việc tiếp công dân định kỳ hằng tháng và tiếp 

công dân đột xuất khi có yêu cầu (đối với các kỳ tiếp dân trong thời gian giãn 

cách xã hội phòng, chống dịch Covid-19 đã ban hành thông báo hoãn và tổ chức 

tiếp vào thời gian thích hợp). Sau các phiên tiếp công dân định kỳ, đột xuất, Văn 

phòng Tỉnh ủy, Ban Tiếp công dân tỉnh đã ban hành Thông báo kết luận của các 

đồng chí chủ trì, chỉ đạo các ngành, địa phương tập trung giải quyết kịp thời các 

KNTC, kiến nghị, phản ánh (KNPA) của công dân.  

UBND tỉnh tiếp tục quan tâm chỉ đạo trên tất cả các lĩnh vực thanh tra, tiếp 

công dân, giải quyết KNTC, PCTN. Chỉ đạo triển khai thực hiện các nhiệm vụ 

đột xuất, các nội dung của kế hoạch thanh tra năm 2022 phù hợp với các mục 

tiêu, nhiệm vụ trọng tâm về phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và tinh thần Chỉ 

thị của Thủ tướng Chính phủ, Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phòng, 

chống dịch Covid-19; đồng thời chỉ đạo triển khai có hiệu quả các văn bản về 

công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết KNTC và PCTN(1). Tỉnh ủy, UBND 

                                                           

(1) 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 KNTC, Quy định số 11-QĐ/TW ngày 18/02/2019 về trách nhiệm của người 

đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân; Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ 

Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách 
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tỉnh đã ban hành 02 kế hoạch, 02 chỉ thị, 01 chương trình và nhiều văn bản khác 

về công tác thanh tra, giải quyết KNTC, PCTN, lãng phí(2); đồng thời lồng ghép 

nội dung chỉ đạo nhiệm vụ  PCTN trong nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo khác. 

Chỉ đạo Thanh tra tỉnh tập trung làm tốt công tác quản lý nhà nước về thanh 

tra, KNTC, PCTN; thường xuyên hướng về cơ sở trong giải quyết KNTC; quan tâm 

công tác kiểm tra quản lý nhà nước trong lĩnh vực thanh tra, giải quyết KNTC, 

PCTN tại các sở, ngành, địa phương, kịp thời hướng dẫn tháo gỡ khó khăn, vướng 

mắc và đôn đốc giải quyết các vụ việc còn tồn đọng, đơn thư mới phát sinh. 

Chỉ đạo các địa phương, đơn vị làm tốt công tác đối thoại với Nhân dân(3); 

thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính 

phủ về tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây 

phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc; Chỉ thị số 27-

CT/TW ngày 10/01/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng 

đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham 

nhũng, lãng phí, tiêu cực và chế độ báo cáo, cung cấp thông tin về tình hình, công 

tác PCTN, tiêu cực trong các cơ quan nhà nước;… 

Nhìn chung 6 tháng đầu năm 2022 các cơ quan, đơn vị, địa phương đã chủ 

động đưa ra các biện pháp phù hợp, triển khai tốt các nhiệm vụ về công tác tiếp 

công dân, giải quyết KNTC, PCTN; ngành Thanh tra đã khắc phục những khó 

khăn, tập trung hoàn thành các cuộc thanh tra đột xuất theo chỉ đạo của UBND 

tỉnh, hoàn thành các cuộc thanh tra từ kỳ trước chuyển sang đồng thời triển khai 

các cuộc thanh tra theo kế hoạch được phê duyệt; tham mưu, triển khai nhiều 
                                                                                                                                                                                        

Hồ Chí Minh; Kết luận số 15-KL/TW, ngày 30/9/2021 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 

46-CT/TW, ngày 22/6/2015 và Kết luận số 32-KL/TW, ngày 05/7/2018 của Bộ Chính trị về công tác đảm bảo an 

ninh, trật tự trong tình hình mới; Chỉ thị số 26-CT/TW, ngày 09/11/2018 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh 

đạo của Đảng đối với các cơ quan bảo vệ pháp luật trong công tác điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc; Chỉ thị số 27-

CT/TW, ngày 10/01/2019 của Bộ Chính trị về bảo vệ người phát hiện, tố giác tham nhũng, tiêu cực; Quy định số 

205-QĐ/TW, ngày 23/9/2019 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực và chống chạy chức, chạy quyền; Chỉ thị 

số 04-CT/TW, ngày 02/6/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thu hồi tài 

sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế; Kết luận số 05-KL/TW, ngày 

03/6/2021 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW của Bộ Chính trị trong công tác phát hiện, xử 

lý vụ việc, vụ án tham nhũng; Quy định số 890-QĐi/TU, ngày 05/3/2019 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về 

trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp 

hành Đảng bộ tỉnh và lãnh đạo chủ chốt các ngành, các cấp; Nghị quyết số 07-NQ/TU, ngày 18/11/2021 của Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ an ninh quốc gia và bảo vệ trật 

tự, an toàn xã hội trên địa bàn Hà Tĩnh, giai đoạn 2021 - 2025; Kết luận số 29-KL/TU, ngày 22/7/2021 của Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao đạo đức công vụ trong cán bộ, 

công chức, viên chức và cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. 

(2) Chỉ thị số 15-CT/TU, ngày 28/12/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện 

nhiệm vụ chính trị trọng tâm trước, trong và sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022; Chương trình số 13-

CTr/TU ngày 25/01/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác trọng tâm về nội chính, cải cách tư pháp và 

phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2022; Kế hoạch số 4290/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 về việc phê duyệt 

Kế hoạch thanh tra năm 2022; Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 05/01/2022 của UBND tỉnh về tăng cường lãnh đạo, 

chỉ đạo thực hiện triển khai các nhiệm vụ trước, trong và sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022; Kế hoạch số 

156/KH-UBND ngày 04/5/2022 của UBND tỉnh về đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng cấp tỉnh năm 

2021; Văn bản số 691/UBND-NC ngày 15/2/2022 của UBND tỉnh về công tác trọng tâm về nội chính, cải cách tư 

pháp và PCTN, tiêu cực năm 2022; Văn bản số 348/UBND-TCD1 ngày  20/01/2022 của UBND tỉnh về chỉ đạo 

công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư của công dân,… 

(3) Đối thoại với 12 công dân huyện Thạch Hà: Hồ Phi Liêm, Lê Văn Lùc, trú tại xã Thạch Văn; Lê Thị Xuân, 

trú tại xã Thạch Trị; Nguyễn Thị Lý, Nguyễn Thị Thiếp, Nguyễn Thị Niên, Nguyễn Ngọc Linh, trú tại xã Thạch Lạc; 

Nguyễn Thị Hoa, Trần Công Sự, Bùi Thị Khoa, Nguyễn Thị Minh, Nguyễn Thị Luyến, trú tại xã Thạch Hải. 
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nhiệm vụ đột xuất(4), góp phần duy trì ổn định tình hình, chào mừng các sự kiện 

trong đại của tỉnh trong năm 2022. 

II. KẾT QUẢ CÔNG TÁC TIẾP CÔNG DÂN, GIẢI QUYẾT KNTC 

1. Tình hình KNTC 

Sáu tháng đầu năm, UBND tỉnh đã chỉ đạo các địa phương, đơn vị thực 

hiện hiệu quả việc tiếp công dân, kịp thời giải quyết các vụ việc mới phát sinh, rà 

soát xử lý các vụ việc tồn đọng, hạn chế tối đa tình trạng khiếu kiện đông người, 

vượt cấp; các đơn thư KNTC đã được các sở, ngành, địa phương tiếp nhận, xử lý 

theo quy định; UBND tỉnh thường xuyên đôn đốc giải quyết các vụ việc mới phát 

sinh ngay tại cơ sở, chỉ đạo phát huy vai trò hòa giải, đối thoại với công dân nên 

tình hình đơn thư KNTC, KNPA trên địa bàn không có biến động lớn; số đơn thư 

có nội dung KNTC, KNPA trong 6 tháng đầu năm 2022 giảm 401 đơn 

(1.650/2.051) so với 6 tháng đầu năm 2021 (tương ứng giảm 19,6%). Nội dung 

khiếu nại, kiến nghị chủ yếu tập trung vào lĩnh vực đất đai (công tác bồi thường, 

tái định cư để giải phóng mặt bằng các công trình/dự án; việc đo đạc, cấp giấy 

CNQSD đất); nội dung tố cáo chủ yếu liên quan đến hành vi của cán bộ, công 

chức trong thực hiện nhiệm vụ, công vụ. 

1.1. Về khiếu nại 

Số lượng đơn có nội dung khiếu nại có chiều hướng giảm (giảm 88 đơn, tương 

ứng giảm 54,7%) so với 6 tháng đầu năm 2021. Nội dung khiếu nại chủ yếu tập trung 

vào lĩnh vực bồi thường giải phóng mặt bằng (GPMB), thu hồi đất, tái định cư tại các 

dự án; khiếu nại về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai. 

1.2. Về tố cáo 

Số lượng đơn tố cáo 6 tháng đầu năm giảm (giảm 58 đơn, tương ứng giảm 

49,2%) so với cùng kỳ năm 2021. Nội dung tố cáo chủ yếu vẫn tập trung vào 

hành vi của cán bộ, công chức trong thi hành nhiệm vụ, công vụ, một số vụ việc 

khiếu nại không đạt được mục đích, người dân chuyển sang tố cáo. 

2. Kết quả cụ thể  

2.1. Công tác tiếp công dân 

a) Kết quả tiếp công dân 

Sáu tháng đầu năm toàn tỉnh tổ chức tiếp: 2.212 lượt công dân; số người 

được tiếp: 2.621 người; số vụ việc: 2.034 vụ việc. Tổng số kỳ tiếp: 2.430, trong 

đó: số kỳ Thủ trưởng tiếp: 2.051, số kỳ ủy quyền tiếp: 379. 

                                                           

(4) (1) Thanh tra (UBND tỉnh thành lập) việc chấp hành các quy định pháp luật về đấu thầu, mua sắm, sử 

dụng các trang thiết bị y tế, hóa chất, sinh phẩm và vật tư tiêu hao phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19 

trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh; (2) Thanh tra việc chấp hành các quy định pháp luật trong thực hiện Chương trình mục 

tiêu giáo dục vùng núi, vùng dân tộc thiểu số, vùng khó khăn và các gói thầu mua sắm, dự án đầu tư xây dựng cơ 

sở vật chất do Sở Giáo dục và Đào tạo và các Trường THPT làm chủ đầu tư thuộc Đề án bảo đảm cơ sở vật chất 

cho Chương trình giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông; (3) Thành lập Tổ công tác kiểm tra, rà soát tình hình 

thực hiện dự án, việc sử dụng đất và thực hiện nghĩa vụ tài chính của Công ty TNHH Tre Nguồn Resort & Spa ở 

thị trấn Thiên Cầm, huyện Cẩm Xuyên; (4) Thanh tra việc chấp hành các quy định pháp luật trong công tác quản 

lý tài chính, ngân sách, đầu tư xây dựng đối với nguồn ngân sách địa phương hỗ trợ tại Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên 

phòng tỉnh và các đơn vị trực thuộc. 
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Số đoàn đông người được tiếp 41 lượt đoàn (tiếp thường xuyên 21 lượt 

đoàn, tiếp định kỳ và đột xuất của Thủ trưởng 20 lượt đoàn); số người được 

tiếp 387 người; trong đó: số vụ việc tiếp lần đầu 26, số vụ việc đã tiếp nhiều 

lần 15. 

b) Phân loại đơn, vụ việc qua tiếp công dân 

Thông qua việc tiếp công dân toàn tỉnh tiếp nhận 1.007 đơn/931 vụ việc 

- Phân loại theo nội dung (tổng số đơn, số vụ việc). 

+ Khiếu nại: tiếp nhận 60 đơn/122 vụ việc (bao gồm cả vụ việc             

đông người); 

+ Tố cáo: tiếp nhận 29 đơn/23 vụ việc; 

+ Phản ánh, kiến nghị: tiếp nhận 918 đơn/786 vụ việc; 

- Phân loại theo thẩm quyền giải quyết; 

+ Thuộc thẩm quyền xử lý: tiếp nhận 751 đơn/677 vụ việc. 

+ Không thuộc thẩm quyền xử lý: tiếp nhận 256 đơn/254 vụ việc. 

2.2. Tiếp nhận, phân loại và xử lý đơn  

Toàn tỉnh tiếp nhận (bao gồm đơn nhận được qua tiếp công dân và đơn 

nhận từ các nguồn khác do người viết đơn gửi qua dịch vụ bưu chính, cơ quan, tổ 

chức, cá nhân chuyển đến theo quy định…) như sau: 

a) Tổng số đơn: 1.965 đơn (trong đó: kỳ trước chuyển sang: 315 đơn, tiếp 

nhận trong kỳ: 1.650 đơn)  

- Số đơn đã xử lý 1.930 đơn/tổng số đơn tiếp nhận 1.965 đơn; 

- Số đơn đủ điều kiện xử lý 1.691 đơn/số vụ việc đủ điều kiện xử lý 1.330 

vụ việc. 

b) Phân loại, xử lý đơn 

- Phân loại theo nội dung đơn: 1.691 đơn (KN: 73 đơn; TC: 60 đơn; 

KNPA: 1.558 đơn) 

- Phân loại theo tình trạng giải quyết: số đơn đã giải quyết: 1.104 đơn; số 

đơn đang giải quyết: 270 đơn; số đơn chưa giải quyết: 317 đơn). 

c) Kết quả xử lý đơn  

- Số đơn thuộc thẩm quyền: 1.366 đơn (KN: 63 đơn; TC: 37 đơn; KNPA: 

1.266 đơn). 

- Số đơn không thuộc thẩm quyền: 325 đơn. 

2.3. Kết quả giải quyết KNTC, KNPA thuộc thẩm quyền  

Tổng số vụ việc đã giải quyết 904 vụ việc (KN: 26 vụ việc; TC: 23 vụ việc; 

KNPA: 855 vụ việc)/tổng số vụ việc phải giải quyết 1.173 vụ việc (KN: 33 vụ 

việc; TC: 28 vụ việc; KNPA: 1.112 vụ việc); tỷ lệ giải quyết 77,07%. 
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a) Kết quả giải quyết khiếu nại  

- Tổng số vụ việc đã giải quyết 26 vụ việc/tổng số vụ việc phải giải quyết 33 

vụ việc; tỷ lệ giải quyết 78,79%; trong đó: số vụ việc giải quyết bằng quyết định 

hành chính là 20; số vụ việc rút đơn thông qua giải thích, thuyết phục là 06 vụ việc. 

Qua giải quyết 20 vụ việc khiếu nại bằng quyết định hành chính cho thấy: 

+ Số vụ việc khiếu nại đúng: 02/20 vụ việc, chiếm tỷ lệ: 10%;  

+ Số vụ việc khiếu nại có đúng, có sai: 13/20 vụ việc, chiếm tỷ lệ: 65%; 

+ Số vụ việc khiếu nại sai: 05/20 vụ việc, chiếm tỷ lệ: 25%. 

- Kết quả thi hành quyết định giải quyết khiếu nại: số quyết định đã thực 

hiện xong 05/số quyết định phải thực hiện trong kỳ 06; đã kiến nghị trả lại cho cá 

nhân 160m2 đất.  

b) Kết quả giải quyết tố cáo  

- Tổng số vụ việc đã giải quyết 23 vụ việc/tổng số vụ việc phải giải quyết 

28 vụ việc; tỷ lệ giải quyết 82,14%; trong đó: số vụ việc giải quyết lần đầu 16 vụ 

việc, số vụ việc rút toàn bộ nội dung tố cáo 07 vụ việc 

Qua giải quyết 16 vụ việc tố cáo cho thấy: 

+ Số vụ việc tố cáo đúng: 03/16 vụ việc, chiếm tỷ lệ: 18,75%.  

+ Số vụ việc tố cáo có đúng, có sai: 03/16 vụ việc, chiếm tỷ lệ: 18,75%; 

+ Số vụ việc tố cáo sai: 10/16 vụ việc, chiếm tỷ lệ: 62,5%. 

 - Kết quả thực hiện kết luận nội dung tố cáo: số kết luận đã thực hiện xong 

03/số kết luận phải thực hiện 10; đã kiến nghị trả lại cho tổ chức 28,47 triệu đồng. 

c) Kết quả giải quyết KNPA  

Tổng số vụ việc KNPA đã xử lý, trả lời: 855 vụ việc/1.112 vụ việc phải 

giải quyết, đạt tỷ lệ 76,89%. 

2.4. Bảo vệ người tố cáo 

Sáu tháng đầu năm các cơ quan, đơn vị trên địa bàn Hà Tĩnh không nhận 

được văn bản đề nghị áp dụng biện pháp bảo vệ của người tố cáo. Trong kỳ, 

UBND tỉnh giao Thanh tra tỉnh thường xuyên đôn đốc nhắc nhở, yêu cầu các cấp, 

các ngành không để lộ thông tin về người tố cáo trong thụ lý giải quyết vụ việc. 

2.5. Kết quả thực hiện Kế hoạch số 363/KH-TTCP ngày 20/3/2019 của 

Thanh tra Chính phủ về kiểm tra, rà soát, giải quyết vụ việc KNTC đông 

người, phức tạp, kéo dài  

Sau quá trình rà soát, chỉ đạo xử lý các cấp, các ngành của tỉnh đã tham 

mưu giải quyết dứt điểm 15 vụ việc (trong đó có 04 vụ việc do cơ quan Trung 

ương chuyển về); hiện nay có 07 vụ việc Tổ công tác đã rà soát, đang tham mưu 

xử lý, cụ thể: 

+ 04 vụ việc thuộc thẩm quyền cấp huyện, nhưng quá trình giải quyết có 

vướng mắc; các đơn vị đã xây dựng phương án, báo cáo và xin ý kiến chỉ đạo của 
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UBND tỉnh: (1) Kiến nghị của một số hộ dân tại các phường, xã thuộc thị xã Kỳ 

Anh liên quan đến giao đất tái định cư; (2) Phản ánh của 04 hộ dân xã Tân Lộc, 

huyện Lộc Hà (Nguyễn Duy Phước, Nguyễn Duy Ngụ, Lê Thúc Cảnh, Nguyễn 

Duy Bổng) liên quan đến việc giao đất cho Ban Quản lý rừng phòng hộ; (3) Vụ 

việc ông Nguyễn Hữu Thọ và ông Lê Song Toàn, tổ dân phố 3, thị trấn Xuân An 

đề nghị giải quyết dứt điểm việc bồi thường đất cho 02 hộ bị thu hồi để thực hiện 

Dự án mở rộng Chợ thị trấn Xuân An; (4) Khiếu nại, kiến nghị cấp giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất ở của ông Bùi Quang Chức, tổ dân phố 3, phường Đậu 

Liêu, thị xã Hồng Lĩnh. 

+ 01 vụ việc phức tạp, liên quan đến nhiều hộ dân, UBND tỉnh đã xin ý kiến 

Bộ Tài nguyên và Môi trường, hiện nay địa phương đang thực hiện: một số hộ dân ở 

xã Kỳ Thượng gửi đơn kiến nghị được hỗ trợ khi thu hồi đất để GPMB thi công hồ 

chứa nước Rào Trổ thuộc Dự án cấp nước cho Khu Kinh tế Vũng Áng. 

+ 01 vụ việc thuộc thẩm quyền cấp huyện, UBND tỉnh đã cho ý kiến chỉ 

đạo và các sở, ngành đã có hướng dẫn; hiện nay các địa phương đang triển khai 

thực hiện: phản ánh của một số công dân liên quan đến việc bồi thường GPMB 

đối với hộ ông Hồ Văn Toán, ở phường Đại Nài, thành phố Hà Tĩnh.  

+ 01 vụ việc do công dân đang chấp hành án phạt tù nên chưa thực hiện xong: 

bà Trần Thị Tâm ở thôn 05, xã Sơn Hồng, huyện Hương Sơn đề nghị xử lý việc ông 

Cao Huy Chương có hành vi lấn chiếm đất rừng, lấn chiếm đất của gia đình bà. 

2.6. Kết quả xử lý, giải quyết một số vụ việc phức tạp thông qua Tiếp dân 

định kỳ của lãnh đạo tỉnh và giám sát của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh (có 

Phụ lục chi tiết kèm theo) 

III. KẾT QUẢ CÔNG TÁC PCTN 

1. Kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện các quy định của 

pháp luật về PCTN; việc quán triệt, tuyên truyền, phổ biến chủ trương, 

chính sách, pháp luật về PCTN 

1.1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, ban hành văn bản, hướng dẫn triển khai 

thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản chỉ đạo, điều hành của 

cấp trên trong công tác PCTN 

Sáu tháng đầu năm 2022, bên cạnh việc đảm bảo công tác phòng, chống 

dịch Covid 19, Tỉnh ủy, UBND tỉnh và các cơ quan chức năng đã triển khai các 

chương trình, kế hoạch năm, trong đó tiếp tục quan tâm chỉ đạo công tác PCTN, 

tiêu cực, lãng phí. Chỉ đạo triển khai đồng bộ các giải pháp và cụ thể hóa các 

nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Trung ương về PCTN, tiêu cực, lãng 

phí gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của 

Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XIX. Tập trung chỉ đạo 

xây dựng và thực hiện các Nghị quyết của HĐND khóa mới nhiệm kỳ 2021 - 

2026. Việc quán triệt, hướng dẫn triển khai thực hiện các văn bản quy phạm pháp 

luật, văn bản chỉ đạo, điều hành của Trung ương, của tỉnh đã tạo chuyển biến tích 

cực về nhận thức cũng như hành động trong toàn hệ thống chính trị về công tác 

PCTN, tiêu cực, lãng phí, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển 
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kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định về an ninh, chính trị, trật tự, an toàn xã hội; 

ngăn chặn các hành vi tiêu cực, tham nhũng có thể phát sinh trên địa bàn. 

Tỉnh ủy, UBND tỉnh tiếp tục quan tâm chỉ đạo quán triệt thực hiện nghiêm 

túc Luật PCTN năm 2018, Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 và Nghị 

định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ và các văn bản lãnh 

đạo, chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh về công tác PCTN. Tỉnh ủy, UBND tỉnh 

đã ban hành 02 kế hoạch, 02 chỉ thị, 01 chương trình và nhiều văn bản chỉ đạo 

khác về công tác PCTN, lãng phí; đồng thời lồng ghép nội dung chỉ đạo nhiệm vụ  

PCTN trong nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo khác. 

1.2. Các hình thức cụ thể đã thực hiện để quán triệt, tuyên truyền, phổ 

biến chủ trương, chính sách, pháp luật về PCTN 

Trong thời gian qua, hoạt động tuyên truyền, phổ biến giáo dục, pháp luật 

về PCTN được tổ chức thường xuyên hơn, tương đối đa dạng về hình thức, quy 

mô phù hợp với từng địa phương, đơn vị trong điều kiện phòng, chống dịch 

Covid-19; lồng ghép tuyên truyền, giáo dục về PCTN với việc quán triệt, học tập 

các nghị quyết Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, công tác cán bộ, các 

quy định của Trung ương, của tỉnh về tăng cường vai trò trách nhiệm nêu gương 

của cán bộ, đảng viên. Công tác thông tin, tuyên truyền, giáo dục pháp luật về 

PCTN đã có nhiều chuyển biến tích cực; đã chủ động thông tin, công khai kết quả 

thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, xử lý các vụ việc, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử 

các vụ án tham nhũng, kinh tế, những vấn đề nhạy cảm, dư luận xã hội quan tâm, 

giúp định hướng tốt dư luận xã hội. 

UBND tỉnh đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo triển khai, quán triệt đầy 

đủ, nghiêm túc các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh ủy về 

công tác PCTN đến từng đơn vị, địa phương thông qua nhiều hình thức: thông 

qua Hội đồng phối hợp tuyên truyền phổ biến pháp luật tỉnh đưa các nội dung về 

PCTN vào kế hoạch tuyên truyền phổ biến pháp luật hằng năm của tỉnh; lồng 

ghép các nội dung PCTN trong các cuộc giao ban thường kỳ, đột xuất của các 

cấp, các ngành; chuyển tải trên các trang thông tin của ngành; tổ chức tập huấn, 

cấp phát tài liệu, tờ rơi…vv… Ngoài ra, Thanh tra tỉnh đã phối hợp với các địa 

phương, đơn vị tổ chức thành công cuộc thi tìm hiểu pháp luật về PCTN, kết quả 

Hà Tĩnh là một trong những đơn vị đạt giải cao về tập thể và cá nhân được Thanh 

tra Chính phủ tặng bằng khen. 

Trong kỳ báo cáo, toàn tỉnh đã tổ chức 41 lớp tuyên truyền với 3.119 lượt 

người tham gia; thực hiện nhiều chuyên trang, chuyên mục phổ biến pháp luật 

trên Báo Hà Tĩnh, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh và các địa phương, các tạp 

chí; trong đó có các nội dung tuyên truyền, phổ biến pháp luật liên quan đến công 

tác PCTN, đặc biệt là tuyên truyền, phổ biến pháp luật về kiểm soát tài sản thu 

nhập theo Nghị định số 130/2020/NĐ-CP.   

2. Kết quả thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng 

2.1. Kết quả thực hiện công khai, minh bạch về tổ chức và hoạt động 

Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã chỉ đạo thực hiện nghiêm túc công khai, minh bạch 
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về tổ chức và hoạt động; các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn đã chủ 

động thực hiện việc công khai, minh bạch về tổ chức và hoạt động của các cơ 

quan, đơn vị mình theo các nguyên tắc, nội dung, hình thức, trình tự, thẩm quyền 

quy định tại Luật PCTN năm 2018, đặc biệt việc công khai trong các lĩnh vực 

liên quan trực tiếp đến doanh nghiệp và người dân để phòng ngừa tham nhũng, 

như: công khai thủ tục hành chính; các chương trình, dự án, chính sách đầu tư; 

quản lý, sử dụng ngân sách, tài sản công; chế độ, định mức, tiêu chuẩn; phân cấp 

trong quản lý dự án đầu tư xây dựng cơ bản, quản lý sử dụng đất; tạo điều kiện 

thuận lợi để người dân, doanh nghiệp, các cơ quan chức năng, Nhân dân nắm bắt, 

tiếp cận thông tin và tham gia giám sát hoạt động của các cơ quan nhà nước nhằm 

phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng. 

Các thủ tục hành chính được công khai trên cổng thông tin điện tử, trang 

điều hành tác nghiệp, trang dịch vụ công của tỉnh, Trung tâm Phục vụ hành chính 

công tỉnh, Trung tâm Hành chính công cấp huyện và thực hiện các thủ tục hành 

chính thông qua Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, Trung tâm Hành chính 

công cấp huyện đã tạo minh bạch, tránh tình trạng gây phiền hà, nhũng nhiễu. 

Việc công khai, minh bạch các quyết định, kết luận trong các hoạt động thanh tra, 

kiểm tra được thực hiện đúng theo quy định. 

2.2. Kết quả xây dựng và thực hiện định mức, tiêu chuẩn, chế độ 

Trong kỳ báo cáo, HĐND tỉnh, UBND tỉnh ban hành nhiều nghị quyết, văn 

bản quy định về chế độ, định mức, tiêu chuẩn5. Các cơ quan, đơn vị đã thực hiện 

nghiêm túc việc rà soát, sửa đổi, bổ sung, ban hành mới và công khai kết quả 

thực hiện các chế độ, định mức, tiêu chuẩn trong phạm vi chức năng quản lý nhà 

nước được giao; quản lý chặt chẽ hoạt động chi ngân sách nhà nước, thực hiện 

triệt để tiết kiệm, cắt giảm tối đa các khoản chi không cần thiết; đồng thời, quán 

triệt, thực hiện nghiêm túc chủ trương thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của 

Đảng và Nhà nước trong cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.  

2.3. Cải cách hành chính 

 Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, ban hành các văn bản6 

                                                           
5 HĐND tỉnh ban hành: (1) Nghị quyết số 48/2021/NQ-HĐND ngày 16/12/2021 về quy định mức giá 

dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế (chưa bao gồm chi phí 

sinh phẩm xét nghiệm SARS-CoV-2) tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh; (2) 

Nghị quyết số 49/2021/NQ-HĐND ngày 16/12/2021 về quy định mức chuẩn trợ giúp xã hội, mức trợ giúp xã hội 

trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh; (3) Nghị quyết 52/2021/NQ-HĐND ngày 16/12/2021 về sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Nghị quyết số 253/2020/NQ-HĐND ngày 08/12/2020 của HĐND tỉnh quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, 

nộp, quản lý và sử dụng các khoản phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh; (4) Nghị quyết số 53/2021/NQ-HĐND 

ngày 16/12/2021 về quy định một số chính sách khuyến khích, ưu đãi, hỗ trợ hoạt động vận tải hành khách công 

cộng bằng xe buýt; (5) Nghị quyết số 54/NQ-HĐND ngày 16/12/2021 về việc phê chuẩn Tổng quyết toán ngân 

sách địa phương năm 2020…  

UBND tỉnh ban hành: (1) Quyết định số 06/2022/QĐ-UBND ngày 10/02/2022 ban hành “Bộ đơn giá bồi 

thường các loại nhà cửa, vật kiến trúc, mồ mả, tàu thuyền, máy móc thiết bị, nông cụ, ngư cụ, cây cối, hoa màu và 

nuôi trồng thủy hải sản” khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh; (2) Quyết định số 08/2022/QĐ-

UBND ngày 10/3/2022 bãi bỏ điểm b khoản 2 Điều 2 Quyết định số 06/2020/QĐ-UBND ngày 25/02/2020 của 

UBND tỉnh quy định mức hỗ trợ kinh phí đối với Trung tâm học tập cộng đồng trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh… 

6 (1) Kế hoạch số 520/KH-UBND ngày 24/12/2021 của UBND tỉnh về CCHC năm 2022; (2) Kế hoạch số 

523/KH-UBND ngày 28/12/2021 của UBND tỉnh về tuyên truyền cải cách hành chính, chỉ số năng lực cạnh tranh 
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và quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm túc công tác cải cách hành chính (CCHC); 

cấp ủy, chính quyền các cấp triển khai, thực hiện đồng bộ và có hiệu quả nhiều giải 

pháp nhằm đẩy mạnh CCHC gắn với cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh. Việc 

thực hiện các thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh và 

Trung tâm Hành chính công 13/13 đơn vị cấp huyện đã tăng tính công khai, minh 

bạch, tránh tình trạng nhũng nhiễu, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho người 

dân, doanh nghiệp trong việc thực hiện thủ tục hành chính; nâng cao chất lượng và 

rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính.  

2.4. Kết quả thực hiện các quy định về kiểm soát tài sản, thu nhập của 

người có chức vụ, quyền hạn 

Thực hiện Luật PCTN, Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 

của Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn 

trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị; UBND tỉnh đã giao Thanh tra tỉnh hướng dẫn 

các địa phương, đơn vị tổ chức kê khai tài sản, thu nhập hằng năm và kê khai tài 

sản, thu nhập bổ sung; tiếp nhận bản kê khai tài sản thuộc thẩm quyền kiểm soát 

tài sản, thu nhập theo quy định. 

2.5. Kết quả điều tra, truy tố, xét xử các vụ tham nhũng 

- Năm 2021, qua tin tố giác, Công an huyện Thạch Hà đã điều tra và ra 

quyết định khởi tố 02 bị can Bùi Khắc Tuấn và Nguyễn Phi Mạnh tại thôn Nam 

Thượng, xã Thạch Đài về tội “Lạm quyền trong thi hành công vụ” liên quan đến  

vụ việc quản lý và sử dụng đất nghĩa trang Cồn Nhòi tại xã Thạch Đài. Hiện nay 

vụ việc đang được cơ quan Công an huyện Thạch Hà tiếp tục điều tra làm rõ. 

- Trong kỳ báo cáo đã xét xử 02 vụ/03 bị cáo, cụ thể: (1) tháng 01/2022, 

giải quyết 01 vụ/02 bị cáo về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”, 

tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Bửu 15 tháng tù và bị cáo Lê Văn Tứ 12 tháng Cải 

tạo không giam giữ; (2) tháng 02/2022, xét xử 01 vụ/01 bị cáo về tội “Lợi dụng 

chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, tuyên phạt bị cáo Bùi Duy Chân 

36 tháng tù nhưng cho hưởng án treo .  

Các vụ án thụ lý cũ còn lại đang trong quá trình giải quyết: (1) Vụ án 

Nguyễn Điều “Tham ô tài sản” đang tạm đình chỉ (tạm đình chỉ năm 2016 do bị 

cáo bị tai biến, nằm liệt một chỗ chưa thể đưa ra xét xử). 

2.6. Kết quả xử lý tài sản tham nhũng 

+ Đã thu hồi về tài khoản tạm dự số tiền 1.047.555.000 

đồng/1.047.555.000 đồng do bồi thường, hỗ trợ cho các hộ dân sai quy định tại 

dự án Khu đô thị mới Xuân An theo Bán án số 02/2022/HS-ST ngày 27/01/2022 

của Tòa án nhân dân huyện Nghi Xuân; đang chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thu hồi 

đưa vào quản lý 3.788,5m2 đất nông nghiệp đã giao cho các hộ dân tại thị trấn 

                                                                                                                                                                                        

cấp tỉnh (PCI), chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh các đơn vị, địa phương (DDCI) trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh năm 

2022; (3) Quy chế tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính trên địa bàn 

tỉnh Hà Tĩnh (ban hành kèm theo Quyết định số 53/2021/QĐ-UBND ngày 07/12/2021 của UBND tỉnh); (4) Kế 

hoạch kiểm soát thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên địa bàn tỉnh năm 2022 

(ban hành kèm theo Quyết định số 461/QĐ-UBND ngày 28/02/2022 của UBND tỉnh). 
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Xuân An sai quy định theo Bán án số 02/2022/HS-ST ngày 27/01/2022 của Tòa 

án nhân dân huyện Nghi Xuân.  

+ Tại Bản án hình sự sơ thẩm số 01/2022/HSST ngày 10,11/01/2022 của 

Tòa án nhân dân huyện Cẩm Xuyên đã xử phạt bị cáo Nguyễn Văn Bửu và tịch 

thu sung công quỹ Nhà nước số tiền 322.928.111 đồng (đã tiến hành tịch thu) 

2.7. Về công tác thanh tra, kiểm tra thực hiện các quy định về PCTN 

 Số cơ quan, tổ chức, đơn vị được thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các 

quy định về công khai, minh bạch về tổ chức và hoạt động: 61 đơn vị; số cơ 

quan, tổ chức, đơn vị đã được thanh tra, kiểm tra việc thực hiện quy tắc ứng xử 

của người có chức vụ, quyền hạn: 57 đơn vị; số cuộc thanh tra, kiểm tra việc thực 

hiện các quy định về định mức, tiêu chuẩn, chế độ: 46 đơn vị.  

IV. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH CHUNG 

1. Đánh giá tình hình 

1.1. Kết quả, ưu điểm 

- Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh thường xuyên quan tâm, chỉ đạo, kịp thời 

ban hành các văn bản chỉ đạo các cấp, các ngành thực hiện nghiêm túc, đầy đủ 

các chủ trương, chính sách, pháp luật về tiếp công dân, giải quyết KNTC và 

PCTN. Chỉ đạo thực hiện nền nếp công tác tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý đơn 

thư, nâng cao chất lượng công tác giải quyết KNTC; tăng cường các biện pháp 

chỉ đạo góp phần ngăn chặn các hành vi tiêu cực, tham nhũng có thể phát sinh 

trên địa bàn. Trên một số lĩnh vực, tham nhũng từng bước được kiềm chế, đặc 

biệt là tình trạng gây khó khăn, phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong thực 

hiện công việc. 

- Sau khi dịch Covid-19 được khống chế, công tác tiếp công dân định kỳ 

được Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh tiếp tục quan 

tâm và thực hiện nghiêm túc. Việc theo dõi, đôn đốc và tổng hợp báo cáo kết quả 

thực hiện ý kiến kết luận, chỉ đạo của Bí thư Tỉnh ủy và Chủ tịch UBND tỉnh sau 

các phiên dân công dân được quan tâm nên các nội dung KNTC, KNPA của công 

dân cơ bản được giải quyết kịp thời, đúng quy định pháp luật.  

- Cơ quan Thanh tra nhà nước, cán bộ làm công tác tiếp công dân, giải quyết 

KNTC của các ngành làm tốt vai trò phối hợp với các địa phương, đơn vị trong 

thực hiện nhiệm vụ tiếp công dân, giải quyết KNTC; một số địa phương, đơn vị đã 

chủ động, xin ý kiến tư vấn, hướng dẫn của các cơ quan chuyên môn có liên quan 

để xử lý vướng mắc, khó khăn trong giải quyết các vụ việc KNTC thuộc thẩm 

quyền, vì vậy đã góp phần giải quyết tốt các KNTC phát sinh ở cơ sở.  

Thanh tra tỉnh với vai trò là cơ quan Thường trực Hội đồng tư vấn giải 

quyết KNTC tỉnh đã làm tốt vai trò tư vấn, hướng dẫn giúp cấp huyện, ngành xử 

lý nhiều vụ việc KNTC khó khăn, phức tạp.  

- Các cấp, các ngành đã đề cao trách nhiệm, kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo, 

phối hợp giải quyết KNTC của công dân ngay từ khi mới phát sinh tại cơ sở, do 
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đó hạn chế bức xúc trong Nhân dân; đồng thời quan tâm, chỉ đạo giải quyết hiệu 

quả nhiều vụ việc KNTC phức tạp, kéo dài. 

- Nhiều địa phương, đơn vị, đã quan tâm công tác tuyên truyền, phổ biến 

giáo dục pháp luật về KNTC; công tác thanh tra trách nhiệm gắn với thanh tra 

công vụ được tăng cường; kỹ năng phân loại và xử lý đơn thư của cán bộ, công 

chức làm công tác tiếp dân, xử lý đơn thư ngày càng được nâng lên, đơn thư của 

công dân được tập trung về một đầu mối, được chuyển đến đúng các cơ quan có 

thẩm quyền giải quyết. 

- Công tác CCHC đã được quan tâm triển khai kịp thời, toàn diện trên các 

lĩnh vực, nhất là việc thực hiện quy trình, thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, 

một cửa liên thông; tổ chức bộ máy của các cơ quan, đơn vị được kiện toàn, sửa 

đổi, bổ sung và hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ; thực hiện tốt công khai minh 

bạch hoạt động của cơ quan, đơn vị và công khai, minh bạch trên các lĩnh vực tài 

chính ngân sách, tài nguyên môi trường, công tác cán bộ…; công tác thanh tra, 

kiểm tra và giám sát được tăng cường, tập trung vào các lĩnh vực nhạy cảm, dễ 

phát sinh tiêu cực, thanh tra trách nhiệm về công tác PCTN; hiệu lực, hiệu quả 

quản lý hành chính nhà nước ngày càng được nâng lên. 

1.2. Hạn chế, khuyết điểm 

- Công tác quản lý nhà nước trên một số lĩnh vực, một số nơi còn tồn tại, 

để xảy ra sai phạm, khuyết điểm làm thiệt hại nguồn lực đầu tư phát triển và phát 

sinh KNTC. Công tác quản lý nhà nước về tiếp công dân, giải quyết KNTC ở một 

số đơn vị, địa phương chưa được quan tâm đúng mức; vai trò trách trách nhiệm 

của người đứng đầu trong việc tiếp công dân, giải quyết KNTC tại một số đơn vị, 

địa phương chưa rõ nét, chưa chủ động trong nắm bắt tình hình, dự báo, xử lý kịp 

thời các vụ việc ngay từ khi mới phát sinh. 

- Tính chất, nội dung một số vụ việc KNTC rất phức tạp, nhất là các vụ 

việc liên quan đến công tác quản lý đất đai, bồi thường GPMB qua các thời kỳ 

nên kéo dài thời gian giải quyết. Việc thụ lý, tổ chức kiểm tra xác minh, giải 

quyết KNTC theo thẩm quyền đối với một số vụ việc còn kéo dài; một số vụ việc 

đã giải quyết hết thẩm quyền nhưng công dân vẫn cố tình đeo bám khiếu kiện, 

kéo ra các cơ quan Trung ương, của tỉnh gây mất ổn định tình hình. 

- Việc phân loại, xử lý đơn thư tại một số địa phương, đơn vị chưa chính 

xác, chưa đúng với bản chất sự việc (nội dung đơn là KNTC nhưng lại phân loại 

là KNPA hoặc ngược lại) dẫn đến áp dụng quy trình giải quyết chưa đúng quy 

định pháp luật.  

- Công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện tuyên truyền, phổ biến, 

giáo dục pháp luật PCTN, triển khai thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham 

nhũng ở một số cơ quan, đơn vị chưa đầy đủ nội dung, hiệu quả của một số giải 

pháp còn thấp.  

- Nội dung kiểm tra, thanh tra về công tác PCTN chưa nhiều; công tác tự 

giám sát, kiểm tra để chủ động phòng ngừa, ngăn chặn và phát hiện tham nhũng ở 

một số cơ quan, đơn vị chưa thường xuyên, việc tự phát hiện được tham nhũng, 
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tiêu cực trong nội bộ từng cơ quan, đơn vị vẫn là khâu yếu. Các vụ án tham 

nhũng phát hiện qua công tác thanh tra, tự phát hiện còn hạn chế. 

Công tác đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng nhất là bồi dưỡng bản lĩnh nghề 

nghiệp cho cán bộ làm công tác PCTN chưa được quan tâm đúng mức; cán bộ 

làm công tác PCTN tại các cơ quan, đơn vị chưa có đủ thực quyền để điều tra, 

xác minh, xử lý hành vi tham nhũng, tiêu cực.  

- Trong quá trình triển khai kê khai tài sản, thu nhập đối với việc kê khai 

bổ sung một số nội dung Nghị định và Luật quy định chưa rõ, còn có các cách 

hiểu khác nhau, gây khó khăn cho các đơn vị khi thực hiện.  

- Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về KNTC, PCTN tại 

một số đơn vị, địa phương chưa sâu rộng, chưa mang lại hiệu quả tích cực; chưa 

phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của xã hội và Nhân dân trong công tác PCTN. 

Một số đơn vị chưa làm tốt công tác thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về 

tiếp công dân, giải quyết KNTC, PCTN. 

- Việc thực hiện chế độ thông tin, báo cáo về công tác tiếp công dân, giải 

quyết KNTC, PCTN của một số ngành, địa phương còn chậm, chất lượng còn 

hạn chế. Việc ứng dụng công nghệ thông tin vào việc theo dõi, tích hợp, khai 

thác, sử dụng các thông tin, dữ liệu về tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết 

KNTC nhìn chung chưa đáp ứng được yêu cầu. 

2. Nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế 

2.1. Nguyên nhân khách quan    

- Hệ thống chính sách, pháp luật chưa đồng bộ, có những bất cập nhất định dẫn 

đến khó khăn trong việc áp dụng khi xử lý, giải quyết các vụ việc; nhất là lĩnh vực đất 

đai, bồi thường GPMB, chính sách bồi thường thiệt hại do sự cố môi trường biển.  

- Chưa có chế tài cụ thể để xử lý đối với các trường hợp đã được giải quyết 

hết thẩm quyền nhưng vẫn cố tình KNTC; một số vụ việc khiếu nại cơ quan hành 

chính các cấp đã giải quyết hết thẩm quyền, nhưng công dân không thực hiện 

việc khởi kiện ra Tòa án mà cố tình đeo bám từ khiếu nại chuyển sang tố cáo đến 

các cơ quan hành chính làm phức tạp tình hình. 

- Yêu cầu của công tác giải quyết KNTC đặt ra vừa phải giải quyết đúng 

chính sách pháp luật vừa phải đảm bảo ổn định tình hình và có tính khả thi khi 

triển khai thực hiện nên một số vụ việc phức tạp, cần phải lựa chọn giữa các 

phương án xử lý đảm bảo thấu tình, đạt lý; một số vụ việc xảy ra đã lâu, có những 

nội dung phức tạp, gặp nhiều khó khăn, vướng mắc cần phải xin ý kiến của nhiều 

cấp làm ảnh hưởng đến thời gian xử lý, giải quyết vụ việc. 

- Cơ chế, chính sách, pháp luật chưa đồng bộ, còn bất cập; các quy định cụ 

thể về PCTN, lãng phí chưa được điều chỉnh, bổ sung kịp thời, thiếu các quy định 

và biện pháp cần thiết cho công tác đấu tranh chống tội phạm tham nhũng; cơ 

chế, chính sách để kiểm soát tài sản thu nhập, nguồn gốc tài sản thu nhập và giải 

pháp răn đe để người có điều kiện tham nhũng không dám tham nhũng chưa đủ 

mạnh và hiệu quả. 
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- Do tình hình dịch Covid -19 nên đã ảnh hưởng đến việc tổ chức tiếp dân 

định kỳ của lãnh đạo các cấp, việc thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến pháp 

luật về KNTC, PCTN và thời gian, tiến độ tổ chức kiểm tra, xác minh giải quyết 

các KNTC, KNPA. 

2.2. Nguyên nhân chủ quan 

- Công tác quản lý nhà nước về một số lĩnh vực, nhất là đất đai (đặc biệt là 

ở cấp xã) còn nhiều sai sót, chậm được xử lý; việc công khai, minh bạch trong 

quy hoạch, bồi thường, GPMB, tái định cư, trong thực hiện quản lý, điều hành 

một số lĩnh vực còn chưa đầy đủ dẫn đến phát sinh nhiều đơn thư KNTC, KNPA. 

- Công tác lãnh đạo, chỉ đạo công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC, thực 

hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng còn một số hạn chế nhất định, chưa 

đáp ứng yêu cầu của công tác giải quyết KNTC và PCTN. Vai trò, trách nhiệm 

của một số cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị còn hạn chế; quyết tâm chính trị 

về PCTN chưa thực sự trở thành hành động tự giác của các cấp, các ngành, của 

cả hệ thống chính trị và toàn xã hội; tính gương mẫu của người đứng đầu ở một 

số cơ quan, tổ chức, đơn vị chưa được phát huy ngang tầm với yêu cầu nhiệm vụ 

và đòi hỏi của công tác PCTN.  

- Việc tổ chức thực hiện một số văn bản chỉ đạo, quyết định giải quyết 

khiếu nại, kết luận giải quyết tố cáo có lúc, có nơi chưa thực sự nghiêm túc.  

- Công tác tuyên truyền, giải thích về chính sách pháp luật liên quan đến 

KNTC, quyền và nghĩa vụ của người KNTC cho người dân tại một số địa phương 

chưa được thường xuyên; có nơi chưa chú trọng nên hiệu quả chưa cao. 

- Nhận thức về pháp luật của một số cán bộ, công chức trong việc thực hiện 

nhiệm vụ giải quyết KNTC còn có hạn chế, nhất là trong việc xác định nội dung 

đơn, thẩm quyền xử lý, trình tự giải quyết do đó đã có một số trường hợp chưa 

giải quyết đảm bảo nội dung đơn của công dân, thời hạn giải quyết còn chậm. 

- Chưa có các quy định hữu hiệu để người tố cáo, tố giác hành vi tham 

nhũng và người thân của họ được bảo vệ an toàn tuyệt đối đồng thời được vinh 

danh, khen thưởng xứng đáng; cơ cấu tổ chức và hoạt động của cơ quan có chức 

năng, nhiệm vụ PCTN chưa đủ mạnh, mô hình tổ chức chưa thống nhất, chức 

năng, nhiệm vụ, quyền hạn mới dừng lại ở quy định chung, thiếu các quy định cụ 

thể, quyền hạn chưa tương xứng với nhiệm vụ được giao. 

- Hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương của Đảng, chính 

sách, pháp luật của Nhà nước về PCTN chưa cao, đặc biệt là ở khu vực ngoài 

quốc doanh; một số đơn vị, địa phương chưa thực hiện hoặc còn chậm trong xây 

dựng chương trình, kế hoạch để lãnh đạo và thực hiện công tác PCTN. 

3. Dự báo tình hình  

Tình hình KNTC trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh hiện nay cơ bản không phát 

sinh vụ việc phức tạp mới, tuy vậy, vẫn còn một số vụ việc tồn đọng, phức tạp 

kéo dài đã được tập trung giải quyết dứt điểm nhưng công dân vẫn tiếp khiếu; 

công tác thu hồi đất, GPMB thực hiện các công trình, dự án và các nội dung liên 
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quan đến bồi thường, hỗ trợ sau sự cố môi trường biển dự báo vẫn tiếp tục phát 

sinh các KNTC, KNPA của công dân.   

Tình hình tham nhũng còn tiềm ẩn yếu tố khó lường, có nguy cơ xảy ra ở 

tất cả các cấp, các ngành, lĩnh vực, đặc biệt là lĩnh vực: đầu tư xây dựng, đất đai, 

tài nguyên - khoáng sản, quản lý tài chính - ngân sách, mua sắm tài sản, thiết bị y 

tế, thuế, hải quan, tổ chức - cán bộ, thực hiện các dự án…vv. Một số nhóm hành 

vi tham nhũng dễ xảy ra, cần phải tập trung các giải pháp phòng ngừa và đấu 

tranh, như: lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành nhiệm vụ, công vụ vì 

vụ lợi; đưa hối lộ, môi giới hối lộ được thực hiện bởi người có chức vụ, quyền 

hạn của các tổ chức, cá nhân khu vực ngoài nhà nước để giải quyết công việc của 

cơ quan, tổ chức, đơn vị họ …vv… 

V. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ 6 THÁNG CUỐI NĂM 2022 

1. Công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC 

- UBND tỉnh thường xuyên chỉ đạo Thanh tra tỉnh phối hợp tốt với Ban 

Tiếp công dân tỉnh và các sở, ngành liên quan để theo dõi sát diễn biến tình hình 

KNTC tại các địa phương, đơn vị; chủ động đôn đốc, chỉ đạo các địa phương, 

đơn vị giải quyết kịp thời đối với các vụ việc mới phát sinh và các vụ việc tiềm 

ẩn phát sinh điểm nóng, không để công dân đi lại nhiều lần, gây bức xúc. Đối với 

các vụ việc có tính chất phức tạp, vượt thẩm quyền, kịp thời báo cáo xin ý kiến 

chỉ đạo của UBND tỉnh và các cơ quan Trung ương. 

- Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức, 

trách nhiệm của cán bộ, công chức đối với công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC; 

thường xuyên tuyên truyền, tăng cường công tác đối thoại giải thích để nâng cao 

hiểu biết pháp luật giúp người dân thực hiện đúng quyền, nghĩa vụ về KNTC. 

- Các cấp, ngành thường xuyên bám sát địa bàn, tập trung giải quyết kịp 

thời KNTC phát sinh; chú trọng làm tốt công tác hoà giải gắn với vận động quần 

chúng Nhân dân chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật 

của Nhà nước, hạn chế việc KNTC trái quy định. 

- Tăng cường công tác tư vấn, góp ý tháo gỡ các vướng mắc, khó khăn khi 

giải quyết vụ việc KNTC phức tạp; tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chủ trương 

hướng về cơ sở để giải quyết các KNTC ngay từ khi mới phát sinh.  

- Triển khai kịp thời các cuộc thanh tra trách nhiệm, gắn với thanh tra công 

vụ để nâng cao trách nhiệm người đứng đầu và cán bộ, công chức trong thực thi 

nhiệm vụ, giảm tối đa các KNTC, phản ánh của Nhân dân. 

- Tiếp tục chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các Thông tư của Tổng Thanh tra 

Chính phủ: số 01/2021/TT-TTCP ngày 11/3/2021 quy định quy tắc ứng xử của 

cán bộ, công chức, viên chức trong Ngành Thanh tra và cán bộ công chức làm 

công tác tiếp dân; số 02/2021/TTCP ngày 22/3/2021 về nhập số liệu vào phần 

mềm hệ thống báo cáo công tác thanh tra, tiếp dân, giải quyết KNTC và PCTN; 

số 04/2021/TT-TTCP ngày 01/10/2021 quy định quy trình tiếp công dân; số 

05/2021/TT-TTCP ngày 01/10/2021 quy định quy trình xử lý đơn khiếu nại, đơn 

tố cáo, đơn KNPA; số 07/2021/TT-TTCP ngày 01/10/2021 quy định về thẩm 
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quyền, nội dung thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công 

dân, KNTC và PCTN. 

- Thường xuyên tập huấn, nâng cao nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công 

chức làm công tác tiếp công dân, xử lý, giải quyết KNTC. Đề cao vai trò, trách 

nhiệm của người đứng đầu các ngành, các cấp trong công tác tiếp công dân, giải 

quyết đơn thư KNTC, KNPA, trong đó lưu ý làm tốt công tác đối thoại, hòa giải 

cơ sở, nhất là đối với những nơi tiềm ẩn phát sinh đơn thư trong quá trình thực 

hiện công tác bồi thường, GPMB, tái định cư. 

2. Công tác PCTN 

- Tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản của Trung 

ương, của Tỉnh ủy về công tác PCTN nhằm tạo chuyển biến rõ rệt hơn trong nhận 

thức và hành động của cán bộ, đảng viên về công tác PCTN. 

- Đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục, tăng cường 

phối hợp và kịp thời cung cấp, công khai thông tin, định hướng tuyên truyền về 

PCTN, tạo sự đồng thuận của cả hệ thống chính trị trong thực hiện nhiệm vụ 

PCTN; thông qua đó, đấu tranh với các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù 

địch lợi dụng PCTN để chống phá Đảng, Nhà nước.  

- Đẩy mạnh CCHC, thực hiện nghiêm các quy định về công khai, minh bạch 

và trách nhiệm giải trình trong tổ chức và hoạt động của các cơ quan, tổ chức, đơn 

vị; kiểm soát có hiệu quả tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn. 

- Phát huy đầy đủ vai trò, trách nhiệm của các cơ quan dân cử và đại biểu 

dân cử, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, xã hội - nghề nghiệp, cơ 

quan truyền thông, báo chí và Nhân dân trong PCTN. 

- Chủ động thông tin về kết quả kiểm tra, thanh tra, xử lý cán bộ, đảng viên vi 

phạm; khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng, kinh tế; về những vấn 

đề nhạy cảm, dư luận xã hội quan tâm trong đấu tranh PCTN cùng với việc chủ 

động tuyên truyền gương người tốt, việc tốt; bảo vệ, khen thưởng, động viên những 

người dũng cảm đấu tranh chống tham nhũng để tạo sự lan tỏa trong cộng đồng. 

- Đổi mới phương thức hoạt động thanh tra, tăng cường tính công khai 

trong hoạt động thanh tra. Đề cao trách nhiệm tự thanh tra, kiểm tra của các cơ 

quan, tổ chức, doanh nghiệp. Thực hiện nghiêm túc, kịp thời các kết luận và 

quyết định xử lý sau thanh tra; tăng cường sự phối hợp giữa Thanh tra nhà nước 

với các Cơ quan Điều tra, Viện kiểm sát, Toà án và kiểm tra Đảng trong đấu 

tranh PCTN. 

- Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc các quy định về siết chặt kỷ luật, 

kỷ cương hành chính, văn hóa công sở và các chuẩn mực đạo đức, quy tắc ứng xử 

của cán bộ, công chức, chiến sỹ lực lượng vũ trang nói chung và cán bộ, công 

chức làm công tác thanh tra, tiếp công dân nói riêng.  

- Tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện về tổ chức bộ máy, biên chế của cơ quan 

thực hiện chức năng PCTN để đảm bảo thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền 

hạn được giao; phục vụ đắc lực nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ trọng tâm của địa 

phương trong tình hình mới. 
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- Thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin, báo cáo về công tác PCTN; nâng 

cao chất lượng báo cáo của các tổ chức, cơ quan, đơn vị để bảo đảm có đầy đủ 

thông tin, phục vụ kịp thời cho sự chỉ đạo, điều hành công tác PCTN. 

Trên đây là kết quả công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư KNTC và 

đấu tranh PCTN 6 tháng đầu năm 2022, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối 

năm 2022, UBND tỉnh báo cáo tại Kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh Khóa XVIII./. 

 

Nơi nhận: 
- Thường trực Tỉnh ủy; 

- Thường trực HĐND tỉnh; 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Các vị đại biểu HĐND tỉnh; 

- Thanh tra tỉnh; 

- Chánh VP, các PCVP UBND tỉnh; 

- Lưu: VT, NC, TCD. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
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PHỤ LỤC VỤ VIỆC UBND TỈNH CHỈ ĐẠO GIẢI QUYẾT SAU TIẾP CÔNG 

DÂN ĐỊNH KỲ VÀ GIÁM SÁT CỦA ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI TỈNH 

(Kèm theo Báo cáo số           /BC-UBND ngày      /7/2022 của UBND tỉnh) 
 

 (1) 01 vụ việc công dân đã nhất trí với phương án giải quyết của 

UBND huyện, đang thực hiện các thủ tục theo quy định:  vụ việc ông Đinh 

Hữu Nghĩa, đại diện cho 08 hộ gia đình trú tại xóm 6, xã Phúc Trạch, huyện 

Hương Khê: đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét cấp giấy chứng nhận quyền sử 

dụng (CNQSD) đất cho các hộ, không phải nộp tiền sử dụng đất đối với các thửa 

đất được chính quyền địa phương giao từ năm 1996. 

Kết quả giải quyết: Trong số 08 hộ dân, hiện nay hộ ông Nguyễn Trung 

Trực đã được cấp giấy CNQD đất sau khi thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy 

định. Tại phiên tiếp công dân định kỳ ngày 20/4/2022 của đồng chí Bí thư Huyện 

ủy - Chủ tịch HĐND huyện và đồng chí Chủ tịch UBND huyện Hương Khê, 07 

hộ dân còn lại (ông Nguyễn Văn Lập, ông Đinh Hữu Nghĩa, ông Đoàn Hữu Thọ ở 

thôn 6; bà Bùi Thị Sửu, ông Trần Ngọc Văn ở thôn 8; ông Phan Xuân, ông Bùi 

Ngọc Hoàng ở thôn 9, xã Phúc Trạch) đã nhất trí việc cấp giấy CNQSD đất có nộp 

tiền sử dụng đất theo quy định. Hiện nay, UBND huyện Hương Khê đã giao 

Phòng Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các phòng, ngành và 

UBND xã Phúc Trạch hướng dẫn các hộ dân xây dựng hồ sơ để cấp giấy CNQSD 

đất theo đúng quy định của pháp luật. 

 (2) 01 vụ việc UBND cấp huyện đang xây dựng phương án xử lý: vụ 

việc ông Đặng Văn Khượng, trú tại thôn Hòa Tiến, xã Kỳ Hoa, thị xã Kỳ Anh 

khiếu nại về việc 02 thửa đất thuộc diện giải phòng mặt bằng (GPMB) để triển 

khai dự án Hồ chứa nước Thượng nguồn Sông Trí chưa được bồi thường, cụ thể: 

thửa 20B tờ bản đồ trích đó 01 ngày 27/5/2011, diện tích 1.579,8m2, thuộc xã Kỳ 

Hoa, thị xã Kỳ Anh và Thửa 672b  tờ bản đồ trích đó 01, thuộc xã Kỳ Tân với 

diện tích thu hồi 3.779m2. 

- Kết quả giải quyết  đối với thửa đất 672b: 

Nội dung kiến nghị của ông Đặng Văn Khượng về bồi thường, hỗ trợ đối 

với thửa đất 672b, tờ bản đồ trích đó 01 phục vụ GPMB dự án Hồ chứa nước 

thượng nguồn Sông Trí: UBND huyện Kỳ Anh đã phối hợp với UBND thị xã Kỳ 

Anh, Công ty TNHH một thành viên thủy lợi Nam Hà Tĩnh tiến hành kiểm tra hồ 

sơ; đồng thời đã chỉ đạo Phòng chuyên môn, phối hợp UBND xã Kỳ Tân, Kỳ 

Hoa kiểm tra xác minh. Tuy nhiên, qua kiểm tra xác minh, nội dung đơn của ông 

Đặng Văn Khượng có liên quan đến việc bồi thường, hỗ trợ dự án Hồ chứa nước 

thượng nguồn Sông Trí, bao gồm các hộ có nguồn gốc đất tương tự. UBND 

huyện Kỳ Anh đang giao phòng chuyên môn rà soát cụ thể để báo cáo UBND 

tỉnh xem xét, chỉ đạo xử lý thống nhất. 

- Kết quả giải quyết đối với Thửa đất 20B: 

Qua rà soát hồ sơ lưu trữ tại UBND xã Kỳ Hoa và kho lưu trữ hồ sơ văn 

phòng Đăng ký quyền sử dụng đất tỉnh, chi nhánh Kỳ Anh cho thấy: Thửa đất 

20B thuộc công trình Hồ chứa nước thượng nguồn Sông Trí, có nguồn gốc đất 
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thuộc đất thuộc đất rừng do UBND tỉnh Hà Tĩnh cấp cho trường Trung học cơ sở 

Kỳ Hoa sử dụng từ năm 1995, không thuộc sử dụng của hộ ông Đặng Văn 

Khượng; Thanh tra thị xã Kỳ Anh đã có buổi làm việc và trả lời ông Đặng Văn 

Khượng tại văn bản số  08/BC-TT ngày 28/10/2020. 

 (3) 01 vụ việc UBND huyện đã báo cáo UBND tỉnh và đang xin ý kiến 

của các sở, ngành liên quan: vụ việc của bà Dương Thị Minh (con của liệt sỹ 

Dương Văn Thông và bà Trần Thị Liệu, thôn Hội Tiến, xã Xuân Hội, huyện Nghi 

Xuân) đề nghị sớm GPMB khu đất ông Phan Văn Đề (ở thôn Hội Tiến, xã Xuân 

Hội) đang sử dụng sản xuất nông nghiệp để giao đất ở cho gia đình bà. 

UBND huyện Nghi Xuân đã ban hành Văn bản số 979/UBND-TT ngày 

01/6/2022 giao UBND xã Xuân Hội tổ chức làm việc với bà Dương Thị Minh để 

thống nhất phương án giao 01 lô đất xem dặm trong khu dân cư. Ngày 15/6/2022, 

UBND xã Xuân Hội tổ chức làm việc với bà Dương Thị Minh, giải thích việc 

giao đất cho đối tượng chính sách chưa có đất ở và vận động tuyên truyền bà 

Dương Thị Minh nhận lô đất số 01 tại khu quy hoạch xen dặm dân cư (đã được 

phê duyệt không phải thực hiện việc GPMB) nhưng bà Dương Thị Minh không 

đồng ý, mà đề nghị được giao đất tại vị trí bà Minh sinh sống trước năm 1989 (lô 

số 03), còn các vị trí đất khác bà không đồng ý; mặt khác hiện tại trên địa bàn xã 

Xuân Hội cũng chưa có các khu đất đủ điều kiện để giao cho các đối tượng chính 

sách theo quy định. 

Liên quan đến vị trí lô đất bà Minh đề nghị, UBND huyện Nghi Xuân đang 

tiến hành thu hồi, GPMB. Tuy vậy, ông Phan Trọng Đề và bà Hoàng Thị Lân 

(người có đất nông nghiệp ở vị trí lô số 2, số 3 khu quy hoạch) không đồng tình, 

có đơn khiếu nại Quyết định thu hồi đất, Quyết định cưỡng chế thu hồi đất của 

UBND huyện. Chủ tịch UBND huyện Nghi Xuân tiến hành giải quyết khiếu nại 

theo đúng quy định của pháp luật và đã ban hành Quyết định số 5169/QĐ-

CTUBND ngày 8/12/2021 về việc giải quyết khiếu nại của ông Phan Trọng Đề 

và bà Hoàng Thị Lân. Không đồng tình với Quyết định giải quyết khiếu nại của 

Chủ tịch UBND huyện Nghi Xuân, ông Đề và bà Lân tiếp tục có đơn khiếu nại 

lần 2 gửi UBND tỉnh. Hiện nay, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 

1254/QĐ-UBND ngày 17/6/2022 về việc thành lập Đoàn kiểm tra, xác minh nội 

dung khiếu nại của ông Đề.  

   (4) 01 vụ việc công dân khiếu kiện kéo dài, không phối hợp thực 

hiện: vụ việc ông Hồ Văn Đài, trú tại thôn Tân Sơn, xã Kỳ Thọ phản ánh việc 

UBND huyện Kỳ Anh không tổ chức thực hiện Quyết định giải quyết khiếu nại số 

3358/QĐ-UBND ngày 18/10/2011 của Chủ tịch UBND tỉnh và các văn bản đôn 

đốc, chỉ đạo của UBND tỉnh từ năm 2011 đến nay chưa được giải quyết dứt 

điểm. 

Đối với nội dung kiến nghị của ông Hồ Văn Đài, thôn Tân Sơn, xã Kỳ Thọ, 

UBND huyện đã chỉ đạo các phòng chuyên môn, UBND xã Kỳ Thọ tổ chức thực 

hiện: 

Thực hiện thu hồi giấy CNQSD đất, số phát hành D 0355012 đã cấp cho 

hộ ông Hồ Văn Đài tại Quyết định số 1663/QĐ-UBND ngày 12/6/2013;  
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- Thực hiện cấp lại GCNQSD đất cho ông Hồ Văn Đài theo hiện trạng sử 

dụng đất, cụ thể: 

+ Cấp giấy CNQSD đất cho hộ gia đình ông Hồ Văn Đài theo giấy 

CNQSD đất số phát hành BO 819618, số vào sổ CH-00078 ngày 12/6/2013 với 

diện tích 11.957,3m2. 

+ Cấp giấy CNQSD đất lâm nghiệp cho ông Hồ Văn Đài theo giấy CNQSD 

đất số phát hành CY-321436, số vào sổ CH-561, với diện tích 10.845m2. 

+ Ngày 16/02/2022, phòng Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp với Văn 

phòng đăng ký đất đai tỉnh - Chi nhánh Kỳ Anh, UBND xã Kỳ Thọ và công dân 

tiến hành đo đạc, xác định hiện trạng sử dụng đất, mốc, ranh giới thửa đất công 

dân đề nghị bổ sung; sau khi kiểm tra mốc tọa độ, xác định vị trí thửa đất, ông Hồ 

Văn Đài bức xúc, không phối hợp, có hành vi chửi bới, nên cuộc làm việc tạm 

dừng, chưa có kết quả cuối cùng. 

Lý do chưa thực hiện xong, do ông Hồ Văn Đài không phối hợp trong quá 

trình thực hiện đo vẽ nên đến nay chưa đo vẽ thực địa thửa đất./. 
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