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Số:         /UBND-TTr 

V/v nâng cao hiệu quả công tác tiếp công 

dân; giải quyết đơn thư; công tác thanh tra 

và phòng, chống tham nhũng năm 2023 

 

Kim Động, ngày     tháng 01 năm 2023 

 

Kính gửi:  

- Thủ trưởng các phòng, ban, ngành, đoàn thể huyện; 

- Chủ tịch UBND các xã, thị trấn; 

- Các đơn vị sự nghiệp thuộc huyện. 

Thời gian qua, cấp ủy Đảng và chính quyền các cấp trong huyện đã quan tâm 

lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác tiếp công dân; giải quyết khiếu nại, tố cáo; công 

tác thanh tra và phòng, chống tham nhũng và đã đạt những kết quả quan trọng góp 

phần tích cực vào việc giữ vững ổn định tình hình an ninh trật tự xã hội, phục vụ có 

hiệu quả các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của huyện. 

Để tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết 

khiếu nại, tố cáo; công tác thanh tra và công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực 

trên địa bàn huyện theo tinh thần Chỉ thị số 25-CT/TU ngày 14/4/2022, Công văn số 

1580-CV/TU ngày 23/11/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Công văn số 

2861/UBND-CN ngày 27/10/2022 của UBND tỉnh và các chỉ thị, nghị quyết, văn 

bản của tỉnh, của Huyện uỷ, Uỷ ban nhân dân huyện yêu cầu Thủ trưởng các phòng, 

ban, ngành, đoàn thể huyện, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn tập trung thực hiện các 

nội dung sau:  

1. Về công tác tiếp công dân và giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo 

1.1. Tiếp tục tổ chức thực hiện tốt các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh uỷ, 

UBND tỉnh về công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo, đặc biệt là 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 của công dân, Luật Khiếu nại 

năm 2011, Luật Tiếp công dân năm 2013, Luật Tố cáo năm 2018 và các văn bản pháp luật 

có liên quan. 

1.2. Duy trì nền nếp công tác tiếp công dân thường xuyên; chủ động nắm bắt thông 

tin, diễn biến tình hình; tăng cường đối thoại; kịp thời giải quyết các mâu thuẫn, kiến 

nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo của công dân ngay tại địa phương, cơ sở. 

1.3. Thực hiện nghiêm quy định của pháp luật về trách nhiệm tiếp công dân của 

người đứng đầu, thủ trưởng cơ quan nhà nước các cấp.  

Để đảm bảo tính thống nhất trong toàn huyện, tạo sự chủ động, thuận lợi cho 

việc xây dựng, bố trí lịch công tác của huyện và các địa phương, đơn vị, thống nhất 

quy định lịch tiếp công dân định kỳ cụ thể như sau:  

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện tiếp công dân định kỳ vào ngày thứ 5 tuần 

thứ nhất và ngày thứ 5 tuần thứ 3 trong tháng (Theo Thông báo tiếp công dân của 

UBND huyện Kim Động) 



2 

 

- Thủ trưởng các đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân huyện tiếp công dân theo lịch 

do Ban Tiếp công dân huyện xây dựng và tiếp công dân đột xuất khi liên quan đến 

lĩnh vực phụ trách; 

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã tiếp công dân định kỳ theo quy định pháp 

luật và tiếp công dân đột xuất khi có vụ việc phát sinh tại địa phương. Đồng thời ban 

hành thông báo lịch tiếp công dân của Chủ tịch UBND cấp xã; 

Trong trường hợp ngày tiếp công dân theo quy định trên trùng với ngày nghỉ lễ 

hoặc trùng với công việc quan trọng khác theo yêu cầu của cấp có thẩm quyền thì 

được chuyển sang ngày làm việc tiếp theo liền kề. 

1.4. Bố trí các điều kiện cần thiết để đảm bảo cho công tác tiếp công dân theo quy 

định pháp luật như: Trụ sở (phòng) tiếp công dân; Nội quy tiếp công dân; Lịch tiếp công 

dân; sổ sách tiếp công dân, sổ theo dõi, phân loại, xử lý, giải quyết đơn thư.v.v. 

1.5. Tiếp tục thực hiện các văn bản của tỉnh, huyện về kiểm tra, rà soát, giải 

quyết vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài; tập trung giải quyết 

dứt điểm các vụ việc khiếu nại, tố cáo mới phát sinh, hạn chế tối đa khiếu kiện vượt 

cấp. Tổ chức thực hiện tốt các quyết định giải quyết khiếu nại, quyết định xử lý tố 

cáo đã có hiệu lực pháp luật.  

1.6. Phân loại, xử lý, giải quyết đơn thư của công dân đảm bảo đúng theo quy 

định pháp luật; kịp thời và tăng cường đối thoại, giải quyết dứt điểm ngay tại cơ sở 

khi vụ việc phát sinh, không để bức xúc thành điểm nóng, đơn thư vượt cấp. 

Tập trung giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công 

dân, đặc biệt là các vụ việc liên quan đến quản lý đất đai, tranh chấp mốc giới, bồi 

thường, hỗ trợ tái định cư, giải phóng mặt bằng các công trình, dự án; thực hiện chế 

độ chính sách người có công… 

1.7. Tuân thủ nghiêm trình tự, thủ tục, thời hạn trong việc giải quyết khiếu nại, 

tố cáo; tăng cường đối thoại, phối hợp giữa các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính 

trị, tạo sự đồng thuận về hướng giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức 

tạp, kéo dài. Đặc biệt đối với những vụ việc nổi cộm, ảnh hưởng đến an ninh trật tự tại địa 

phương cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết.  

1.8. Thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả công tác tự kiểm tra, rà soát; tăng cường 

thanh tra, kiểm tra công vụ, xử lý trách nhiệm đối với thủ trưởng các cơ quan, đơn 

vị, địa phương không thực hiện hoặc thực hiện không nghiêm các quy định của pháp 

luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; 

Khi công dân gửi đơn thư, khiếu nại, tố cáo, nhất là những vụ việc tập trung đông 

người ở các cơ quan của tỉnh và Trung ương, yêu cầu Chủ tịch UBND các xã, thị trấn có 

công dân khiếu nại, tố cáo phải nắm chắc tình hình và phân công lãnh đạo và cán bộ có 

thẩm quyền để phối hợp với các cơ quan chức năng của huyện, tỉnh để tuyên truyền, vận 

động công dân về địa phương và tập trung giải quyết theo quy định. 

1.9. Xử lý nghiêm theo quy định các hành vi vi phạm pháp luật về khiếu nại, tố 

cáo, tiếp công dân; các hành vi lợi dụng khiếu nại, tố cáo gây mất ổn định tình hình 

an ninh chính trị, trật tự xã hội. 



3 

 

2. Về công tác thanh tra 

2.1. Tăng cường các cuộc thanh tra kinh tế xã hội có trọng tâm, trọng điểm, tránh 

dàn trải theo tinh thần Công văn số 1580-CV/TU ngày 23/11/2022 của Ban Thường 

vụ Tỉnh uỷ về định hướng công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát năm 2023, Thông 

báo Kết luận số 64-TB/BNCTU ngày 07/12/2022 của Ban Nội chính Tỉnh uỷ. 

Việc xây dựng kế hoạch thanh tra cần bám sát vào hướng dẫn của Thanh tra Chính 

phủ, UBND tỉnh, Thanh tra tỉnh và nhiệm vụ chính trị, tình hình thực tế của huyện; nội 

dung thanh tra cần có trọng tâm, trọng điểm tập trung vào các lĩnh vực quản lý nhà nước 

dễ phát sinh tiêu cực, những vấn đề dư luận quan tâm và thanh tra trách nhiệm của Thủ 

trưởng các đơn vị, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn trong việc thực hiện các quy định 

pháp luật về tiếp công dân, giải quyết đơn thư, phòng chống tham nhũng. 

- Kế hoạch thanh tra hàng năm phải được rà soát, xử lý chồng chéo, tránh trùng lặp, 

trình phê duyệt trước ngày 15/12, thông báo cho đối tượng thanh tra, các cơ quan, tổ 

chức, cá nhân có liên quan biết, đồng thời gửi Kế hoạch thanh tra về Thanh tra tỉnh trước 

ngày 30/12 để theo dõi, kiểm tra, đôn đốc thực hiện. 

2.2. Trong việc xây dựng kế hoạch thanh tra, phải tiếp tục quán triệt, thực hiện 

nghiêm Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 17/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc 

chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp và các văn bản pháp 

luật của Trung ương, của Tỉnh. 

2.4. Kế hoạch thanh tra đã được phê duyệt phải được triển khai đúng tiến độ, 

đảm bảo đúng trình tự, thủ tục, kết luận chính xác, khách quan;  

2.5. Giao Thanh tra huyện chủ trì theo dõi, tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc thực 

hiện kết luận thanh tra và xử lý sau thanh tra theo các kết luận thanh tra của huyện. 

3. Công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực 

3.1. Xác định công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực là nhiệm vụ hết sức 

quan trọng và thường xuyên; chủ động tổ chức thực hiện nghiêm các quy định của 

pháp luật (Luật Phòng chống tham nhũng, Nghị định số 59/2019/NĐ-CP, Nghị định 

số 130/2020/NĐ-CP), các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương (Chỉ thị số 33-CT/TW 

ngày 03/01/2014, Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 07/12/2015 của Bộ Chính trị, Chỉ thị 

số 22/CT-TTg ngày 23/12/2022 của Thủ tướng Chính phủ), của tỉnh (Chỉ thị 29-

CT/TU ngày 14/4/2014, Chỉ thị số 25-CT/TU ngày 14/4/2022 của Ban Thường vụ 

Tỉnh uỷ); các chương trình, kế hoạch công tác về phòng, chống tham nhũng do cấp 

trên (Kế hoạch 47-KH/TU ngày 27/02/2017 của Tỉnh uỷ, Kế hoạch số 04/KH-

UBND ngày 11/01/2023 của UBND tỉnh) và UBND huyện ban hành. 

3.2. Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện nghiêm các 

quy định của pháp luật về PCTN, các giải pháp phòng ngừa tham nhũng; tăng cường 

công tác phát hiện kịp thời, xử lý nghiêm các hành vi tham nhũng, tiêu cực; chỉ đạo, 

triển khai có hiệu quả các quy định pháp luật về kiểm soát tài sản, thu nhập. 

 3.3. Thường xuyên tuyên truyền, phổ biến, giáo dục về phòng, chống tham 

nhũng, nhất là Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 và các văn bản hướng dẫn 

thi hành; lựa chọn hình thức tuyên truyền phù hợp với từng đối tượng để tạo sự 
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chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động của cán bộ, công chức, viên chức 

và người dân; tiếp tục thực hiện có hiệu quả Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 

11/7/2019 của Thủ tướng Chính phủ về Phê duyệt Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, 

giáo dục pháp luật về PCTN giai đoạn 2019 -2021” và các kế hoạch, văn bản có liên 

quan của Trung ương, của tỉnh, của huyện để tổ chức thực hiện Đề án.  

3.4. Nâng cao trách nhiệm và sự phối hợp của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, 

địa phương trong công tác phòng, chống tham nhũng. Người đứng đầu các cơ quan, đơn 

vị, địa phương phải thật sự gương mẫu về đạo đức, lối sống. Thực hiện nghiêm quy định 

về xử lý trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị để xảy ra tham nhũng, tiêu 

cực trong cơ quan, tổ chức, đơn vị do mình quản lý, phụ trách. 

3.5. Thực hiện nghiêm túc các giải pháp phòng ngừa tham nhũng như công 

khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị; các quy định về chế 

độ, định mức, tiêu chuẩn, công tác cán bộ, các quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức nghề 

nghiệp, quy chế dân chủ...; đẩy mạnh cải cách hành chính; tăng cường công tác kiểm 

tra, giám sát việc thực hiện các quy định về kê khai và kiểm soát kê khai tài sản thu 

nhập; chủ động xây dựng Kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công 

chức thuộc diện nhằm phòng ngừa tham nhũng; ngăn chặn không để xảy ra tình  

trạng “tham nhũng vặt”, nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp 

trong giải quyết công việc. 

3.6. Tập trung kiểm tra, thanh tra các lĩnh vực nhạy cảm, có nhiều dư luận; kịp thời 

phát hiện các sơ hở trong cơ chế quản lý, chính sách, pháp luật để kiến nghị với cơ quan 

nhà nước có thẩm quyền có biện pháp khắc phục, điều chỉnh; kiến nghị xử lý các sai 

phạm theo quy định, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước.  

3.7. Phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan có liên quan để xử lý kịp thời các vụ 

việc có dấu hiệu tội phạm tham nhũng được phát hiện trong quá trình thanh tra, kiểm 

tra, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo. 

4. Tổ chức thực hiện 

4.1. Thủ trưởng các đơn vị thuộc UBND huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các 

xã, thị trấn căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao nghiêm túc thực hiện Chỉ thị này. 

4.2. Giao Thanh tra huyện chủ trì, phối hợp với Văn phòng HĐND và UBND 

huyện, các đơn vị có liên quan kiểm tra, đôn đốc, giám sát việc thực hiện, kịp thời 

báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện để xem xét, xử lý theo quy định./. 

 Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Thanh tra tỉnh; 

- Thường trực Huyện ủy; 

- Thường trực HĐND huyện; 

- Lãnh đạo UBND huyện; 

- Lưu: VT; TTr . 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Bùi Văn Phúc 
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