
 

BÁO CÁO 

Kết quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo năm 2022 

(Thời gian: Từ ngày 01/8/2021 đến ngày 25/7/2022) 

 

 

 Thực hiện văn bản số 470/TTr-NV ngày 20/7/2022 của Thanh tra tỉnh Cao 

Bằng về việc báo cáo kết quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo 

năm 2022, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) báo cáo kết quả công tác 

tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo năm 2022 cụ thể như sau: 

 I. TÌNH HÌNH KHIẾU NẠI, TỐ CÁO 

 1. Tình hình khiếu nại, tố cáo 

 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch luôn chủ động trong công tác chỉ đạo, điều 

hành, tăng cường đôn đốc, kiểm tra việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo h 

và thực hiện quyết liệt các giải pháp nhằm giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu nại, 

tố cáo phức tạp, kéo dài (nếu có). 

 Tình hình giải quyết khiếu nại, tố cáo trong thời gian qua đã có những chuyển 

biến tốt. 

 2. Nguyên nhân của tình hình khiếu nại, tố cáo 

 Do trình độ nhận thức  pháp luật của một số cá nhân tham gia hoạt động kinh 

doanh dịch vụ văn hóa, thể thao, du lịch còn hạn chế, chưa thực hiện tốt các điều 

kieenjkinh doanh nên gây ảnh hưởng đến các hộ gia đình gần điểm kinh doanh, dẫn 

đến có đơn kiến nghị, phản ánh của công dân đến cơ quan có thẩm quyền xem xét, 

giải quyết theo quy định. 

 II. KẾT QUẢ CÔNG TÁC TIẾP CÔNG DÂN, XỬ LÝ ĐƠN, GIẢI 

QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO 

 1. Công tác tiếp công dân (Có biểu mẫu 01/TCD kèm theo) 

 Công tác tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân 

luôn được Sở VHTTDL quan tâm chỉ đạo thực hiện sâu sát và xác định đây là 

nhiệm vụ quan trọng. Giao Thanh tra Sở VHTTDL thường trực tiếp công dân các 

ngày trong tuần tại phòng tiếp công dân của Sở; Niêm yết lịch, Quy chế tiếp công 

dân tại phòng tiếp công dân. 

 a) Kết quả tiếp công dân. 

 - Tổng số lượt tiếp: 0 lượt. 

UBND TỈNH CAO BẰNG 

SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH 
 

Số:         /BC-SVHTTDL 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

  Cao Bằng, ngày 28 tháng 7 năm 2022 
 



2 

 

 - Số người được tiếp: 0 người. 

 - Số vụ việc: 0 vụ. 

 - Số đoàn đông người được tiếp: 0 đoàn. 

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

 - Phân loại theo nội dung (Tổng số đơn, số vụ việc): 

 + Khiếu nại: Không có 

 + Tố cáo: Không có. 

 + Phản ánh, kiến nghị: Không có. 

 - Phân loại theo thẩm quyền giải quyết: 

 + Thuộc thẩm quyền: Không có. 

 + Không thuộc thẩm quyền: Không có. 

 2. Tiếp nhận, phân loại và xử lý đơn (có biểu 04/XLD kèm theo) 

 a) Tổng số đơn: Kỳ trước chuyển sang, tiếp nhận trong kỳ 

 - Số đơn đã xử lý/ Tổng số tiếp nhận: 

+ Đã tiếp nhận 02 (01 đơn khiếu nại và 01 đơn tố giác):  Đơn khiếu nại của 

công dân trình bày về hoạt động kinh doanh dịch vụ karaoke có âm thanh, tiếng ồn 

phát ra quá lớn làm ảnh hưởng đến các hộ gia đình xung quanh cơ sở kinh doanh; 

Đơn tố giác  của công dân tố giác Ban  quản lý Đền Kỳ Sầm tại Tổ 9, xã Vĩnh 

Quang, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng có các hành vi  khoanh cạo vỏ để làm 

chết một số cành cây đa đỏ, tự ý chặt bỏ 05 cây hoa đại, thường xuyên đốt lá cây 

trực tiếp trên nền sân đá làm hư hỏng phần bề mặt đá tại Đền Kỳ sầm.  

Sở VHTTDL đã  ban hành văn bản  chuyển  đơn  tới  UBND thành phố Cao 

Bằng  và  phòng Văn hóa - Thông tin thành phố để xem xét, xử lý theo quy định của 

Pháp luật. Ngày 30/5/0022, UBND thành phố Cao Bằng đã văn bản số 1139/UBND-

VHTT trả lời bà Nông Thị Trinh về hoạt động kinh doanh dịch vụ karaoke có âm 

thanh, tiếng ồn phát ra quá lớn làm ảnh hưởng đến các hộ gia đình sống xung quanh 

cơ sở kinh doanh. 

 b) Phân loại, xử lý đơn: 

 - Phân loại theo nội dung: 

 + Số đơn, số vụ việc khiếu nại: Không có. 

 + Số đơn, số vụ việc tố cáo: Không có. 

 + Số đơn, số vụ việc kiến nghị, phản ánh: 02 đơn. 

 - Phân loại theo tình trạng giải quyết: 
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 + Số đơn, số vụ việc đã được giải quyết: 02 đơn. 

 + Số đơn, số vụ việc đang được giải quyết: Không có. 

 + Số đơn, số vụ việc chưa giải quyết: Không có. 

 c) Kết quả xử lý đơn: 

 - Số đơn, số vụ việc thuộc thẩm quyền: 02 đơn. 

 - Số đơn, số vụ việc không thuộc thẩm quyền: Không có. 

3. Kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh  thuộc thẩm 

quyền: 

a) Kết quả giải quyết khiếu nại: 

- Tổng số đơn, số vụ việc đã giải quyết/tổng số đơn, số vụ việc phải giải 

quyết; tỷ lệ giải quyết: Không có. 

- Tổng hợp quyết định giải quyết khiếu nại đã thu hồi cho Nha nước, trả lại 

cho tập thể cá nhân, kiến nghị xử lý trách nhiệm, chuyển cơ quan điều tra..: Không 

có. 

- Phân tích kết quả giải quyết đối với các vụ việc khiếu nại lần đầu, lần 2, việc 

chấp hành thời hạn giải quyết khiếu nại: Không có. 

- Kết quả thực hiện quyết định giải quyết khiếu nại: Số quyết định phải thực 

hiện, số quyết định đã thực hiện xong; qua thực hiện đã thu hồi cho Nhà nước, trả 

lại cho tập thể cá nhân; số người đã bị xử lý trách nhiệm, đã khởi tố…: Không có. 

b) Kết quả giải quyết tố cáo 

- Tổng số đơn, số vụ việc đã giải quyết/tổng số đơn, vụ việc giải quyết; tỷ lệ 

giải quyết: Không có. 

-Tổng hợp kết luận nội dung tố cáo đã thu hồi cho Nhà nước, trả lại cho tập 

thể  cá nhân, kiến nghị xử lý trách nhiệm…: Không có. 

- Phân tích kết quả giải quyết đối với các vụ việc tố cáo lần đầu, tố cáo tiếp, 

việc chấp hành thời hạn giải quyết tố cáo: Không có. 

- Kết quả thực hiện kết luận nội dung tố cáo: Số kết luận phải thực hiện, số 

kết luận đã thực hiện xong; số tiền, đất đã thu hồi cho Nhà nước, trả lại cho tập thể 

cá nhân; số người đã bị xử lý trách nhiệm…: Không có. 

c) Kết quả giải quyết kiến nghị, phản ánh: Không có. 

4. Bảo vệ người tố cáo: Không có. 

 5. Công tác quản lý nhà nước về tiếp công dân, khiếu nại tố cáo. 
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 a) Sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy về công tác tiếp công dân, xử lý 

đơn, giải quyết khiếu tại, tố cáo: 

 Công tác tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo luôn được 

Đảng ủy Sở VHTTDL quan tâm và coi đây là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên 

quán triệt đến toàn thể các đảng viên trong toàn ngành thực hiện nghiêm túc, đồng 

bộ, toàn diện, có hiệu quả các văn bản của Trung ương, của tình về công tác tiếp 

công dân, giải quyết khiêu nại, tố cáo. Nâng cáo trách nhiệm của người đứng đầu 

các Phòng, đơn vị đối với công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC; phát huy vai trò 

của đảng viên trong việc giám sát đối với công tác tiếp công dân, xử lý đơn, giải 

quyết KNTC. 

 b) Kết quả xây dựng, hoàn thiện thể chế, ban hành văn bản chỉ đạo điều hành 

và tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật. 

 - Xây dựng, hoàn thiện thể chế: Không có. 

 - Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật: Các Chỉ thị của Trung ương, 

Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ, ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và 

Kế hoạch của Thanh tra Chính phủ, Thanh tra tỉnh về công tác tiếp công dân, giải 

quyết KNTC đã được thường xuyên lồng ghép triển khai đến các cán bộ, công chức, 

viên chức toàn ngành VHTTDL trong các buổi học tập Nghị quyết của Đảng, các 

buổi sinh hoạt Chi bộ Đảng. 

 c) Công tác thanh tra, kiểm tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về tiếp công 

dân giải quyết khiếu nại, tố cáo: Không có. 

 d) Việc xem xét giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền do 

Đại biểu Quốc hội, Đoàn Đại biểu Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, HĐND tỉnh, 

UBND tỉnh và các cơ quan có thẩm quyền chuyển đến: Không có. 

 e) Các vụ việc phức tạp, tồn đọng, kéo dài rà soát theo Kế hoạch số 363/KH-

TTCP ngày 20/3/2019 của Thanh tra Chính phủ đã giải quyết, đang giải quyết  và 

chưa giải quyết; kiến nghị, đề xuất: Không có. 

 f) Nguyên nhân, hạn chế; phát sinh đoàn đông người, chất lượng, hiệu quả, 

trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị trong việc tổ chức tiếp công dân; việc tổ 

chức đối thoại, trong giải quyết khiếu nại, tố cáo, việc gắn công tác tiếp công dân 

với giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị: Không có. 

 III. NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ 

 1. Ưu điểm 

 - Công tác lãnh chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ giải quyết khiếu nại, tố 

cáo của Sở VHTTDL được tập chung và chú trọng thực hiện. 
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 - Sở VHTTDL thường xuyên chỉ đạo các đơn vị trực thuộc trong toàn ngành 

thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trong và ngoài đơn 

vị; thực hiện tốt việc thi đua học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ 

Chí Minh; quán triệt, phổ biến các văn bản có liên quan, không ngừng nâng cao 

nhận thức trách nhiệm của mọi người trong việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của 

công dân khi đến khiếu nại, tố cáo. 

 - Chủ động phát hiện và có biện pháp ngăn chặn kịp thời những phát sinh, 

khiếu nại, tố cáo ngay từ cơ sở, hạn chế đơn thư vượt cấp, không khiếu kiện đông 

người. 

 2. Tồn tại, hạn chế 

 - Công tác tuyên truyền pháp luật về khiếu nại, tố cáo tuy đạt được những kết 

quả bước đầu khả quan nhưng chủ yếu vẫn nặng về hình thức nên chưa thật sự thu 

hút các cán bộ, công chức, viên chức trong toàn ngành tham gia bảo vệ quyền, lợi 

ích của cá nhân, tập thể, cơ quan. 

 3. Nguyên nhân 

  Công tác tuyên truyền các chủ trương chính sách, pháp luật của Đảng và nhà 

nước về tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân chưa được 

thực hiện một cách thường xuyên; chưa đạt được kết quả cao. 

 IV. DỰ BÁO TÌNH HÌNH 

 Qua công tác tuyên chuyền Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo 

năm 2018 và các văn bản hướng dẫn thi hành, cán bộ, công chức, viên chức ngành 

VHTTDL luôn nhận thức đầy đủ, sâu sắc về nội dung của các văn bản pháp luật của 

Nhà nước về công tác KNTC, trong thời gian tới ngành VHTTDL dự báo tình hình 

KNTC là không có. Công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo sẽ 

được duy trì, ổn định, không phức tạp và thực hiện tốt theo quy định hiện hành. 

 V. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CHỦ YẾU TRONG 

KỲ TIẾP THEO. 

 - Sở VHTTDL tăng cường chỉ đạo công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư 

khiếu nại, tố cáo. Nắm chắc tình hình khiếu nại, tố cáo để có kế hoạch giải quyết kịp 

thời ngay tại đơn vị; thực hiện nghiêm túc việc tổ chức đối thoại với công dân trong 

quá trình giải quyết. Đảm bảo công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo đúng quy định 

pháp luật, hạn chế tình trạng đơn giải quyết tồn đọng kéo dài, qua hạn và vượt cấp. 

 - Tăng cường công khai, minh bạch các quy định, thủ tục, văn bản pháp luật. 

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, bảo đảm lãnh đạo tập trung, thống nhất, 

phát huy được tính chủ động sáng tạo của đơn vị trong quá trình tổ chức triển khai 

thực hiện nhiệm vụ tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. 
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 - Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến Pháp luật về khiếu nại, tố cáo cho 

cán bộ, công chức, viên chức trong ngành. Tăng cường vai trò hòa giải trong công 

tác giải quyết các mâu thuẫn, tranh chấp, hạn chế thấp nhất số lượng đơn thư khiếu 

nại, tố cáo. 

 - Tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc thực hiện việc triển khai các quy 

định của Thanh tra Tỉnh, Thanh tra Bộ VHTT&DL về công tác tiếp công dân, giải 

quyết khiếu nại, tố cáo. 

 VI. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT:  Không có 

 Trên đây là báo cáo kết quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố 

cáo năm 2022 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cao Bằng ( có các biểu 

kèm theo )./. 

 

Nơi nhận: 
- Thanh tra tỉnh; 
- Lưu: VT, TTra Sở. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Sầm Việt An 
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