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BÁO CÁO 

Kết quả thực hiện công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, 

tố cáo 06 tháng năm 2022 trên địa bàn huyện Tri Tôn 

  

 

Căn cứ Kế hoạch số 10/KH-HĐND ngày 28/4/2022 của Hội đồng nhân dân 

huyện về tổ chức kỳ họp thứ 4 Hội đồng nhân dân huyện khóa XII, nhiệm kỳ 

2021-2026; 

Ủy ban nhân dân huyện Tri Tôn báo cáo Kết quả thực hiện công tác tiếp 

công dân giải quyết khiếu nại, tố cáo 06 tháng năm 2022 trên địa bàn huyện Tri 

Tôn như sau: 

I. KẾT QUẢ CÔNG TÁC GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO 

1. Công tác tiếp công dân 

- Công tác giải quyết đơn khiếu nại trong 06 tháng năm 2022 trên địa bàn 

huyện chủ yếu là tập trung vào việc giải quyết khiếu nại đất đai liên quan đến 

giải tỏa bồi thường các công trình phục vụ xã hội, phát triển kinh tế như: Dự án 

đầu tư xây dựng Công trình Hồ Soài So, dự án xây dựng công trình mở rộng cửa 

khẩu phụ  xã Vĩnh Gia, dự án nâng cấp tuyến đường liên tỉnh nối từ huyện Châu 

Phú, tỉnh An Giang qua khu vực tứ giác Long Xuyên nối với huyện Hòn Đất, 

tỉnh Kiên Giang (ĐT.945). Phân đoạn cầu vượt đường tỉnh 941 – Kênh số 2 và 

khu vực Vườn ươm thuộc xã Tà Đảnh, huyện Tri Tôn và các công trình thủy lợi 

biến đổi khí hậu như Hồ Núi dài - xã Lê Trì; Hồ Cô Tô – thị trấn Cô Tô và các 

tranh chấp đất đai giữa hộ gia đình, cá nhân với nhau. Qua tiếp nhận đơn và vận 

động giải thích đơn giá và chính sách chủ trương của dự án đến nay không có 

phát sinh điểm nóng và khiếu nại vượt cấp. Tình hình khiếu nại giảm so với 

cùng kỳ năm 2021. 

Trong kỳ, không phát sinh đơn khiếu nại, tố cáo và tập trung khiếu nại 

đông người. 

- Tổng số lượt tiếp 98, số người được tiếp 93; số vụ việc 93 (tiếp lần đầu 

55, tiếp nhiều lần 38. Trong đó:  

+ Tiếp công dân thường xuyên: 67 lượt/67người/67 vụ (tiếp lần đầu 45, 

tiếp nhiều lần 22). 

+ Tiếp định kỳ và đột xuất của lãnh đạo: 31 lượt/31người/26 vụ (tiếp lần 

đầu 10, tiếp nhiều lần 16). 

- Phân loại theo nội dung (tổng số 69 đơn/ 69 vụ việc) 

+ Khiếu nại: 37 đơn 



 

+ Tố cáo: 00 đơn 

+ Phản ánh, kiến nghị: 32 đơn 

- Phân loại theo thẩm quyền giải quyết 

+ Thuộc thẩm quyền: 00 vụ việc 

+ Không thuộc thẩm quyền: 69 vụ việc 

2. Tiếp nhận, phân loại và xử lý đơn 

Gồm đơn nhận được qua tiếp công dân và đơn nhận từ các nguồn khác 

(người viết đơn gửi qua dịch vụ bưu chính, cơ quan, tổ chức, cá nhân chuyển 

đến theo quy định,…) 

a) Tổng số đơn: Kỳ trước chuyển sang 01 đơn (khiếu nại cấp giấy), tiếp 

nhận trong kỳ 06 đơn 

- Số đơn đã xử lý: 07 đơn 

- Số đơn đủ điều kiện xử lý: 07 đơn 

b) Phân loại, xử lý đơn 

- Phân loại theo nội dung: 

+ Khiếu nại: 07 

+ Tố cáo: 00 

+ Kiến nghị, phản ánh: 00 

- Phân loại theo tình trạng giải quyết 

+ Đã giải quyết: 00 

+ Đang giải quyết: 07 

+ Chưa giải quyết: 00 

c) Kết quả xử lý đơn 

- Thuộc thẩm quyền: 01 

- Không thuộc thẩm quyền: 06 

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

- Đã giải quyết: 01 vụ (thông qua giải thích, thuyết phục 00 vụ; Ban hành 

văn bản hành chính 01 vụ).  

II. NHẬN XÉT 

Trong 06 tháng đầu năm 2022, công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, 

tố cáo  luôn được các cấp ủy và các ngành quan tâm thường xuyên chỉ đạo, coi 

đây là nhiệm vụ thường xuyên và cũng là nhiệm vụ trọng tâm; tập trung giải 

quyết các vụ việc phức tạp tồn động kéo dài làm ổn định tình hình an ninh chính 

trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện. Tuy nhiên, trong thời gian tới tình 

hình khiếu nại, khiếu kiện vẫn còn diễn biến khó lường, nhiều nguy cơ tiềm ẩn, 



 

nguyên nhân do được Trung ương, Tỉnh quan tâm đầu tư những công trình phục 

vụ phát triển kinh tế - xã hội cho huyện có liên quan đến quyền lợi của người 

dân khi Nhà nước thu hồi đất, dẫn đến phát sinh khiếu nại, khiếu kiện. Bên cạnh 

đó tiếp tục thực hiện các ý kiến kết luận của tỉnh về các vụ việc khiếu nại kéo 

dài trên địa bàn huyện. 

Trên đây là Kết quả thực hiện công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, 

tố cáo 06 tháng đầu năm 2022 trên địa bàn huyện Tri Tôn./. 

 
Nơi nhận:     
- TT HĐND huyện; 

- Đại biểu HĐND huyện; 

- TT UBND huyện; 

- Thanh tra; 

- Lãnh đạo VP; 

- Lưu: VT, Tr. 
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